
 1394، 3 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ١٠٣

  سرآغاز
، زیربناي توسعه پایدار انسانی است و ابزار اصـلی بـراي          1آموزش

آمـوزش بایـد در جهـت       . رود  تحقق اهداف توسعه به شـمار مـی       
توسعۀ کامل شخصیت انسانی باشـد و تحقـق اهـداف آموزشـی             

هاي اخالقی صـورت پـذیرد، زیـرا          تواند بدون توجه به جنبه      نمی
تخطی . ار و ناگسستنی است پیوند آموزش و اخالق، پیوندي استو     

  توانـد بـه توانـائی دانـش         از هنجارهاي اخالقی در آمـوزش مـی       
هاي روزمرة زندگی فـردي و        آموزان و دانشجویان در رفع چالش     

امـروزه رعایـت اخـالق    . هـاي جـدي وارد سـازد    اجتماعی آسیب 

عنوان یکی از اهداف متعالی آمـوزش عـالی          و علمی به   2آموزشی
رود علـم، مـشکالت    دنیاي معاصر انتظار مـی   در  . شود  تعریف می 

. هــا و جوامــع را حــل و فــصل نمایــد پــیش رو و آینــدة انــسان
اي و اخـالق      اجتماعات علمی با داوري در مورد هنجارهاي حرفه       

کننـد تـا علـم را در مـسیر            علمی در بین اعضاي خود تالش می      
بـر ایـن اسـاس در    . خدمت رسـانی بـه بـشریت تقویـت نماینـد      

 زندگی علمی مورد توجه قـرار       3علمی اصول اخالقی  هاي    محیط
عنوان معیار کنش علمی بـیش   گرفته و رعایت فضائل اخالقی به  

تهیه و تدوین وظایف اخالقـی      . گیرد  از پیش مورد تاکید قرار می     

 اي با عملکرد استادان دانشگاه رابطه اخالق حرفه

  2ثنا صفري، 1∗آزیتا سالجقه

  گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور کرمان. 1

   شهید بهشتیگروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه. 2

  )30/7/93، تاریخ پذیرش 2/4/93تاریخ دریافت (
 

  چکیده
آورد و هاي کالن جامعه داراي اولویت خاصی است و غفلت از آن آثار زیانبـار فراوانـی بـه بـار مـی       پرداختن به اخالق دانشگاهی در برنامه    :زمینه

رعایـت اخـالق   . باشـد  ج مستمر و اثربخش اخالق در همۀ ارکان خود مـی سازي اخالق در فرهنگ سازمانی خود محتاج تروی       دانشگاه براي نهادینه  
. تواند به توانایی یادگیري دانشجویان لطمه وارد کنـد  اي در دانشگاه، حافظ سعادت و رفاه فردي و گروهی دانشجویان است و تجاوز به آن می  حرفه

ظور آگاهی از وضع موجود و شناسایی عوامل مؤثر جهـت ارتقـاء اخـالق    وضعیت عملکرد استادان دانشگاه به مناین پژوهش بررسی بنابراین هدف  
  . رود اي به کار می حرفه

  

حجم نمونه با اسـتفاده از  . باشد پیام نور کرمان می دانشجویان دانشگاه  آن، آماريۀ و جامع توصیفی از نوع همبستگیانجام پژوهش ةشیو :روش
هـا از   آوري داده جهـت جمـع  . باشـد   نفر می140میزان ریزش نمونه   . شود  انتخاب می   تصادفی ة به شیو  که  است  نفر 370ر   مشتمل ب  جدول مورگان 
  . شود ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده می پژوهشگر ساخته و جهت توصیف دادهاي  پرسشنامه

  

داشتن روابط دوگانه با دانشجویان و احترام به محل آمـوزش           هاي اخالق آموزشی به جز پرداختن به موضوعات حساس،             بین تمام مؤلفه   :ها  یافته
  . با عملکرد استادان رابطه ي معناداري وجود دارد

  

کنند و این امر باعث افزایش اثربخشی آموزش و کارآیی کالس  هاي اخالقی در تدریس و آموزش توجه می          استادان به اغلب مؤلفه    :گیري  نتیجه
 . شود ر دانشجویان میو همچنین یادگیري بهتر و مؤثرت

  

  اي، عملکرد آموزشی اخالق، اخالق حرفه :کلید واژگان
  
 

 اي با عملکرد استادان دانشگاه رابطه اخالق حرفه

  2ثنا صفري، 1∗آزیتا سالجقه

  گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور کرمان. 1

  گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی. 2

  )30/7/93، تاریخ پذیرش 2/4/93تاریخ دریافت (
 

  چکیده
آورد و  داراي اولویت خاصی است و غفلت از آن آثار زیانبـار فراوانـی بـه بـار مـی     هاي کالن جامعه  پرداختن به اخالق دانشگاهی در برنامه    :زمینه

رعایـت اخـالق   . باشـد  سازي اخالق در فرهنگ سازمانی خود محتاج ترویج مستمر و اثربخش اخالق در همۀ ارکان خود مـی        دانشگاه براي نهادینه  
. تواند به توانایی یادگیري دانشجویان لطمه وارد کنـد  ان است و تجاوز به آن میاي در دانشگاه، حافظ سعادت و رفاه فردي و گروهی دانشجوی  حرفه

وضعیت عملکرد استادان دانشگاه به منظور آگاهی از وضع موجود و شناسایی عوامل مؤثر جهـت ارتقـاء اخـالق    این پژوهش بررسی بنابراین هدف  
  . رود اي به کار می حرفه

  

حجم نمونه با اسـتفاده از  . باشد پیام نور کرمان می دانشجویان دانشگاه  آن، آماريۀ و جامعوع همبستگی توصیفی از نانجام پژوهش ةشیو :روش
هـا از   آوري داده جهـت جمـع  . باشـد   نفر می140میزان ریزش نمونه   . شود  انتخاب می   تصادفی ة به شیو  که  است  نفر 370ر   مشتمل ب  جدول مورگان 
  . شود ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده می  دادهپژوهشگر ساخته و جهت توصیفاي  پرسشنامه

  

هاي اخالق آموزشی به جز پرداختن به موضوعات حساس، داشتن روابط دوگانه با دانشجویان و احترام به محل آمـوزش                       بین تمام مؤلفه   :ها  یافته
  . با عملکرد استادان رابطه ي معناداري وجود دارد

  

کنند و این امر باعث افزایش اثربخشی آموزش و کارآیی کالس  هاي اخالقی در تدریس و آموزش توجه می         ان به اغلب مؤلفه    استاد :گیري  نتیجه
 . شود و همچنین یادگیري بهتر و مؤثرتر دانشجویان می

  

  اي، عملکرد آموزشی اخالق، اخالق حرفه :کلید واژگان
  
 

____________________________________________ _____________________________________________________________________ _  
  salajegheh.azita @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 اي با عملکرد استادان دانشگاه حرفهرابطه اخالق : ثنا صفري و آزیتا سالجقه
  

 ١٠٤

ها، از یک طرف با هـدف تحقـق بخـشیدن بـه               افراد در سازمان  
ابهامات و  اهداف سازمان و از طرف دیگر با هدف پاسخ دادن به            

  ). 1(شود  هاي اخالقی کارکنان تهیه و تدوین می رفع دغدغه
هـا، شـناخت سـطوح اخـالق      اولین گام تحقق اخالق در سازمان     

 اخـالق حرفـه     -1: باشـد   است که در دو سطح قابل بررسی مـی        
 اخـالق   -2. ؛ که به مسؤولیت اخالقی در سازمان اشاره دارد        4اي

). 2(افـراد در سـازمان دارد       شغلی؛ که تأکید به وظایف اخالقـی        
بنابراین در ترویج اخالق در سازمان، هم فرد مهـم اسـت و هـم          

ها و عوامل سازمانی در ترویج اخالق نقـش           سازمان و همۀ جنبه   
  . اساسی دارند

اي به چه معناسـت؟    اخالق چیست؟ رفتار اخالقی و اخالق حرفه      
نـش  هاسـت و دا    اخالق در لغت، جمع واژة خلق و به معنی خوي         

 5ها و رفتار آدمـی؛ علـم اخـالق          بررسی و ارزش گذاري بر خوي     
در معنی اصطالحی اخـالق عبـارت اسـت از       ). 3(شود    نامیده می 

 فلسفی و معیار سنجش درسـتی یـا         –بایدها و نبایدهاي ارزشی     
در ). 4(نادرستی رفتار شخص نسبت به خود، دیگـران و جامعـه            

اخـالق بـدین صـورت      کنگرة بین المللی اخالق در آموزش واژة        
الگوي رفتار ارتباطی درون شخصی و بـرون        ": تعریف شده است  

 مجموعۀ هر). 5 ("شخصی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط

 خود حرفه اي ساختار با متناسب اخالقی کدهاي داراي سازمانی

حرفـه   نیز نظامی عالی آموزش. دارد نام حرفه اي اخالق که است
 مـسؤولیت  کـه  افـرادي  عنـوان  به اههادانشگ استادان و است اي

 اصول اخـالق  از باید دارند عهده بر را دانشجویان تربیت و تعلیم

 رعایـت . باشـند  پایبنـد  آن بـه  و داشـته  آگاهی معلمی 6حرفه اي

 یـادگیري  -یاددهی فرایند سالمت تضمین کنندة آموزشی اخالق

 مدرسـان  پاسـخگویی  تعهـد  افـزایش  موجب و است در دانشگاه

تـرین انگـاره در    سـاده . شـود  مـی  دانـشجویان  نیازهاي به نسبت
در  پـذیري  ولیتؤاي این است که آن را مـس  تعریف اخالق حرفه

دهنـد    ها را افراد تشکیل می      اگرچه سازمان . دانستزندگی شغلی   
اهـداف،  داراي  ؛عالوه بر افـراد  کنند اما سازمان و آن را اداره می

تغییر افـراد   نیز هست که با. .. ساختار، اساسنامه، شرح وظایف و
تواند ثابت بماند و فضایی از هویت جمعی ایجاد کند کـه بـر                می

از ایـن مرتبـه اخـالق    کـه  . خوي افراد نیز حـاکم گـردد   خلق و
این تصور که اخالق . شود می  تعبیر7یاي به اخالق سازمان حرفه

مـشاغل،   ولیت اخالقـی افـراد در  ؤاي چیزي نیست جز مس حرفه
منظـور از   . اي اسـت    نگر و ناقصی از اخالق حرفـه        یتصور تحویل 

اي فرد از حیـث       هاي اخالقی و حرفه     اخالق حرفه اي، مسؤولیت   
اي  توان گفت کـه اخـالق حرفـه    همچنین می). 6(باشد    شغل می 

عبارت است از اصول و استانداردهایی که برخورد مناسب و عمل         
د و  کنـ   هـاي مختلـف شـغل هـدایت مـی           قابل قبول را در زمینه    

). 7(گیـرد   عنوان راهنماي کارکنان مختلف مورد تأکید قرار می        به
باشـد   اي ناشی از شغل فرد می      بر اساس این تعریف اخالق حرفه     

و مسؤولیت اخالقی که معلم در کالس دارد تعیین کننده ي نوع            
باشد که شامل موضوعاتی از قبیل توجـه بـه          رفتار اخالقی او می   

علمــی و اجتمــاعی آنهــا، آمــوزش دانــشجویان، رشــد و توســعۀ 
اخــالق ). 8(باشــد  مــی. .. محتــواي درســی بــه روز و کارآمــد و

اي در واقع یک نظام ساختاري و کاربردي است که تـالش        حرفه
ــراي آن   مــی ــضادهاي احتمــالی را شناســایی نمــوده و ب ــد ت کن

تـوان    در تعریفی دیگـر مـی     ). 9(راهکارهاي صحیحی ارائه دهد     
اي از دانش اخالق است که روابط  اي رشته گفت که اخالق حرفه

دهد و شیوة متداول در میان اهـل          شغلی را مورد مطالعه قرار می     
: تـوان گفـت     بنا بر تعاریف ذکر شـده مـی       ). 10(یک رشته است    

اي عبارت است از فرآیندي که حافظ سعادت و رفاه            اخالق حرفه 
فردي و گروهی دانشجویان در کالس اسـت کـه تجـاوز بـه آن          

محققان . تواند به توانایی یادگیري دانشجویان لطمه وارد کند         یم
اي از اصول اخالقـی مربـوط بـه آمـوزش را شناسـایی                مجموعه
اند که شامل احترام به دانشجویان در مقـام انـسانی، برابـر               کرده

دانستن دانشجویان در مشاوره، آموزش و نمـره دادن، توجـه بـه             
 درسی، بـی طرفـی در   هاي مختلف در انتخاب موضوعات     نگرش

آموزش در برابـر تلقـین محتـواي درس و محرمانـه نگهداشـتن             
 حرفـه اي  اخالق مبانی اساس بر. باشد نمرات دانش آموزان می

 اصـول  رعایـت  به ملزم را خود باید بعد دو در استاد یک معلمی،

 و رفتـار  بـر  کـه  تأثیرگذاري جهت جایگاه به اول، بداند؛ اخالقی
نماید و  اخالقی فضایل به آراسته را خود باید رد،دا فراگیران افکار
 نیازهاي آموزشـی  برآوردن قبال در که وظیفه اي جهت به دوم،

 انجام در اخالقی اصول حداکثري رعایت با باید دارد دانشجویان

 به بهترین نحو به را خود آموزشی مسؤولیتهاي حرفه اي، وظایف

  ). 11(رساند  انجام
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 1394، 3 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ١٠٥

هاي کالن جامعـه داراي       شگاهی در برنامه  پرداختن به اخالق دان   
عنوان یـک مرکـز پژوهـشی و          دانشگاه به و  اولویت خاصی است    
دانشجو، استاد، کارکنـان و محـیط بیرونـی     آموزشی در تعامل با
به نقش راهبردي دانـشگاه   فراتر از این، توجه. باید اخالقی باشد

 هـا ضـرورت   اي در مـشاغل و سـازمان   در ترویج اخـالق حرفـه  

دانـشگاه  . دهـد   خالقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می       ا
سـازي اخـالق در فرهنـگ سـازمانی خـود محتـاج           براي نهادینه 
.  ارکـان سـازمان اسـت   ۀو اثربخش اخالق در هم ترویج مستمر

 مانند هر سازمان دیگـر      8آموزش عالی ترویج اثربخش اخالق در     
انـش اخـالق    د-1 :کـه عبارتنـد از   اسـت  سه گام عمده در گرو
گـرایش   -2. هاي تخصـصی سـازمان      اي معطوف به زمینه     حرفه

درونی و خـودانگیختگی سـازمان، مـدیران و منـابع انـسانی آن              
 -3. هـاي اخالقـی در سـازمان    تحقق اخالق و ارزش نسبت به

آموزش عالی  ). 2 (مهارت عملی تخلق سازمان به اصول اخالقی      
ط مناسبی براي بـروز  به دلیل تنوع فرهنگی و نوع مراجعین شرای  

مسائل غیر اخالقی دارد، بنابراین باید بیش از هـر سـازمانی بـه              
موضوع اخالق اهمیت دهد، زیرا هـم افـراد حاضـر در آن داراي              

هاي سنی خـاص خـود هـستند و هـم آمـوزش عـالی                 حساسیت
عنوان تأمین کنندة نیروي کار جامعه داراي مسؤولیت از طرف            به

د نیروي کاري تربیت کنـد کـه ضـامن          جامعه و مردم است و بای     
سعادت و رفاه جامعه باشد و یکی از ابعاد مهم نیـروي کـار، بعـد           

هاي آمـوزش     ها و فعالیت    اخالق در همۀ زمینه   . اخالقی آن است  
هاي تحقیقی و تدریس کـاربرد        عالی از مدیریت گرفته تا فعالیت     

ی ها جنبـه ي اخالقـ   هاي مؤسسات و دانشگاه دارد و همۀ فعالیت 
یکی از محققان براي اخالق در آموزش عـالی چهـار           ). 12(دارد  

  :این ابعاد عبارتند از). 13(کند  بعد معرفی می
رویکردي مشتري محور دارد و مربـوط       : 9 اخالق در مدیریت   -1 

شـود    گیـري مـی     هاي طبیعی در فرآیند تصمیم      به مسائل و تنش   
)14 .(  
 و شرایط رعایت به معناي بررسی امکان: 10اخالق در پژوهش -2

هـاي نظـري و عملـی اسـت           قواعد و اصول اخالقی در پژوهش     
براي اخالق در پژوهش دو حوزة اساسـی در نظـر گرفتـه             ). 15(
 انسان پژوهشگر و -2هاي انسانی و اخالق    آزمودنی -1: شود  می

  ). 16(اخالق 

دانــشجویان نیــروي کــار آینــده هــر : 11اخــالق دانــشجویی-3 
براین دانشگاه باید بتواند تجربیـات اخالقـی        اي هستند، بنا    جامعه

دست اولی را براي آنها فراهم آورد تا در زمینه ي مسائل اخالقی 
  ). 17(کسب تجربه کنند 

مراد از اصول اخالقی در اینجا عبـارت        : 12 اخالق در تدریس   -4 
هاي کلی و ایده آل که در طراحی و تحلیـل             است از دستورالعمل  

از جمله این اصول    . مورد توجه قرار گیرد   تدریس دانشگاهی باید    
تـوان بـه اصـول اخالقـی انجمـن روانـشناسان        تدوین شده مـی   

مـسؤولیت در  :  براي تدریس اشاره کـرد کـه عبارتنـد از         13آمریکا
 اسـتانداردهاي   ، توانایی و کفایـت در تـدریس       ،برابر دانشجویان 

 آسـایش و  ،رازداري ،بیـان عمـومی آزادي   ،قـانونی و اخالقـی  
 تحقیق  ،ها   ارزیابی تکنیک  ، ارتباطات حرفه اي   ،ت مشتري سعاد

هاي اسـتادان دانـشگاه همیـشه         چالش). 18(با مشارکت انسانی    
تازه بوده و هنوز برخی از آنها ثابـت و بـی پاسـخ مانـده اسـت،                  
سؤاالتی در ارتباط با نحوة ِتدریس، کفایـت تکنولـوژي، رعایـت            

همیشه ذهن استادان  . . .عدالت و اخالقیات در تدریس، ارزیابی و      
اصــول اخالقــی از نظــر یکــی از ). 19(را مــشغول کــرده اســت 

گیـري    هایی اسـت کـه شـکل        صاحبنظران، توصیف کنندة روش   
. سازد  آزادي دانشگاهی را به صورت مسؤولیت پذیرانه ممکن می        

کنـد کـه       اصل اساسی مطرح مـی     9وي براي اخالق در آموزش      
 کارآمـدي آموزشـی   -2سـی   کارآمدي محتواي در-1 :عبارتند از

 -5 رشـد دادن دانـشجو       -4 پرداختن به موضوعات حـساس       -3
 احتـرام بـه     -7 رازداري   -6داشتن رابطۀ دوگانه بـا دانـشجویان        

 احترام به مؤسسۀ    -9 ارزیابی درست از دانشجویان      -8همکاران  
  ). 20(آموزشی 

به دلیل اهمیـت بـسزایی کـه آمـوزش عـالی و رعایـت اخـالق              
هـایی    یشرفت کشور دارد ضروري است که پژوهش      آموزشی در پ  

در راستاي این مهم صورت گیرد و به بررسی آن پرداختـه شـود              
هاي بسیار  ولی متأسفانه در مورد اخالق در آموزش عالی پژوهش 

کمی در داخل ایران انجام گرفته است و این مسأله بـه ویـژه در              
مـوارد،  دراکثـر  . باشـد  مورد موضوع اخالق آموزشی صادق تر می    

اخالق در ایران از منظر اخالق پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته          
است که آن هم تا حد بـسیا زیـادي مـورد توجـه علـم پزشـکی             

باشد و در علوم انسانی ارزش چندانی به این مسألۀ مهم داده              می
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هاي انجام شده قدرت ارتباط، توجـه بـه           در پژوهش . نشده است 
وزشی، توجه به یادگیري انفرادي و بیان اهداف در ابتداي دورة آم 

گروهی، ارتباط توأم با احترام، مدیریت کالس، رابطـۀ اسـتاد بـا             
هــاي آموزشــی،  دانـشجو، روابــط بــین فـردي، رازداري، مهــارت  

هاي شخـصیتی،، فـراهم کـردن فرصـت مناسـب بـراي               ویژگی
ــشاوره،    ــشجویان، م ــال دان ــسؤولیت در قب ــات، م اصــالح ابهام

، انتقال مناسب مطالـب و ارزشـیابی از       هاي مناسب تدریس    روش
پس بر اساس   ). 31،  25،  24،  23،  22،  21(باشند    عوامل مهم می  

تـوان    هاي انجام شـده مـی       هاي صورت گرفته و پژوهش      بررسی
اي یکـی از مهمتـرین نیازهـاي          گفت که آموزش اخـالق حرفـه      

هـاي اخیـر بـا        آموزشی در حیطۀ دانشگاهی اسـت کـه در سـال          
اي در میـان      شکل اخالقی؛ ترویج اخـالق حرفـه      افزایش موارد م  

اعضاء هیأت علمی و دانشجویان اهمیت خاصـی یافتـه اسـت و             
هـاي   شکی نیست نیاز بـه آمـوزش اخالقـی در رشـد صـالحیت      

اخالقی اعضاء هیأت علمی و مجموعـۀ دانـشگاهی بـه صـورت             
بنابراین بر اساس ایـن واقعیـت و بـا          . شود  روزافزون احساس می  

یت تربیت صحیح دانشجویان و سوق دادن جامعـه        عنایت به اهم  
اي مترقی و پیشرفته توسط دانشجویانی که آینده          به سوي جامعه  

باشند باسـتی ایـن مـسألۀ مهـم را مـورد              سازان این مملکت می   
بررسی قرار داد و از وضعیت رعایـت اخـالق آموزشـی در میـان               
: اســتادان دانــشگاه پرســید و ایــن پرســش را مطــرح نمــود کــه

 استادان در رابطه با اصـول اخـالق آموزشـی چگونـه              14لکردعم
  است؟ 

  
  روش 

روش استفاده شده در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی           
جمعیت آماري ایـن پـژوهش، دانـشجویان شـاغل بـه            . باشد  می

-92تحصیل در دانشگاه پیام نور شهر کرمان در سال تحـصیلی          
که با استفاده ازجـدول      نفر است    370باشد و حجم نمونه        می 91

شود ولی به دلیل عدم همکـاري دانـشجویان           مورگان برآورد می  
مقـدار   آوري شده است که  پرسشنامۀ تکمیل شده جمع 230فقط  

ها جهت تجزیه و تحلیـل        پرسشنامه.  نفر است  140ریزش نمونه   
گیرند و انتخـاب دانـشجویان بـراي          آماري مورد بررسی قرار می    

 دانشجوي پاسخگو،   230از  . باشد  فاقی می پاسخگویی به شیوة ات   
. دهنـد    درصد را پـسران تـشکیل مـی        31 درصد را دختران و      69
ــی و   2/98 ــع کارشناس ــد در مقط ــع  8/1 درص ــد در مقط  درص

حـداقل سـن    . باشـند   کارشناسی ارشد مشغول بـه تحـصیل مـی        
 سال است و سن اغلب      53 و حداکثر آن     18دانشجویان پاسخگو   

در بـین   .  سال گزارش شده است    25 تا   18 درصد بین    3/92آنها  
 درصــد متأهــل 27 درصــد مجــرد و 73دانــشجویان پاســخگو، 

هـا از پرسـشنامۀ    آوري داده در این پژوهش براي جمـع    . باشند  می
در پرسـشنامۀ   ). 13(پژوهشگر ساخته شده اسـتفاده شـده اسـت          

  ها  توصیف متغیرها در میان آزمودنی:1جدول
  

 شاخص
کارآمدي 
محتوي 
 درسی

کارآمدي 
 آموزشی

نحوه پرداختن 
به موضوعات 
 حساس

داشتن روابط 
دوگانه با 
 دانشجویان

ارزشیابی 
 درست

احترام به 
موسسه 
 آموزشی

احترام به 
پیشرفت  رازداري همکاران

 فردي

 04/2 36/2 50/2 52/2 37/2 18/2  02/2 16/2 30/2 میانگین
 02/2 38/2 50/2 57/2  33/2  14/2 00/2 17/2 36/2 میانه
 01/2 56/2 50/2 57/2 22/2 14/2 00/2 25/2 42/2 مد

انحراف 
 46/0 38/0  51/0  38/0 41/0 42/0 48/0 41/0 28/0 معیار

 29/2 11/2 48/2  00/2 22/2  86/1 33/2 89/1 28/1 دامنه
 02/1  33/1 38/1 43/1 00/1 29/1 00/1 27/1 56/1 کمترین
 30/3 44/3  86/3 43/3 22/3 14/3  33/3 17/3 84/2 ینبیشتر
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 1394، 3 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ١٠٧

 نفر از صاحبنظران 5مذکور مجددأ بررسی روایی محتوایی توسط  
تربیتی انجام شده، پایایی پرسشنامه از طریـق آلفـاي   رشتۀ علوم   

هاي   پس از به دست آمدن داده     . گزارش شده است  % 93کرونباخ  
الزم از طریق پرسشنامه؛ بر اساس رویکرد کمی و با بکـارگیري            

بـراي  . گیـرد  گیري متغیرها صورت می  هاي مناسب، اندازه    مقیاس
کـه در دو سـطح   شده   استفادهspssها از از نرم افزار     تحلیل داده 

ها از  تحلیل آماري داده باشد و براي       می آمار توصیفی و استنباطی   
  . شده استآزمون همبستگی پیرسون استفاده 

  
  ها یافته

ــاس     ــر اس ــه ب ــی ک ــالق آموزش ــر در اخ ــورد نظ ــاي م متغیره
انـد در جـدول     هاي آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفته        شاخص

  .نشان داده شده است) 1(
رابطـۀ بـین متغیرهـاي مـورد بررسـی و         بررسـی    ین براي همچن

با (شود    می از آزمون همبستگی پیرسون استفاده    عملکرد استادان   

 اسمیرنوف  -توجه به اینکه سطح معنی داري آزمون کلموگروف         
باشـد    مـی  05/0متغیرهاي ایـن فرضـیه بزرگتـر از         تمامی  براي  

در نتیجـه  شـود    نمیفرض صفر که نرمال بودن متغیرها است رد 
  .)3(و ) 2 (جدولشود   میپیرسون استفاده از آزمون همبستگی

 به دست آمده در مـورد متغیرهـاي کارآمـدي     p ه به اینکه  جبا تو 
ــه    ــرام ب ــواي درســی، کارآمــدي آموزشــی، ارزشــیابی، احت محت

  همکاران، پیشرفت فردي و رازداري کمتر از سطح معنی داري 
تـوان ادعـا     میشود و   می دباشد بنابراین فرض صفر ر      می )05/0(

کرد که بین این متغیرها و عملکرد اسـتادان رابطـه معنـی داري              
 به دست آمده در مـورد       pهمچنین بر اساس اینکه     . موجود است 

متغیرهاي پرداختن بـه موضـوعات حـساس، روابـط دوگانـه بـا              
 داري  معنـی  بیشتر از سطح     دانشجویان و احترام به محل آموزش     

تـوان    می شود و  می فرض صفر پذیرفته     ابراینبنباشد   می) 05/0(
 ۀرابطـ ادعا کرد که بین این متغیرها و عملکرد استادان دانـشگاه           

  . ستنیمعنی داري موجود 

  )براي نرمال بودن متغییرها( اسمیرنوف -آزمون کلموگروف : 2جدول 
  اسمیرنوف–لموگروف اآزمون ک

  Z  مقدار– پی
   کارآمدي محتواي درسی 1/1 21/0
 کارآمدي آموزشی 08/1 19/0
 پرداختن به موضوعات حساس 23/1 09/0
 با دانشجویان داشتن روابط دوگانه 18/1 11/0
 ارزشیابی درست 17/1 08/0
 احترام به موسسه آموزشی 96/0 32/0
  احترام به همکاران  21/1 11/0
  رازداري  26/1 08/0
                    پیشرفت فردي  19/1  09/0

  
  معنی داري بین متغیرها سطوح میزان همبستگی پیرسون و :3جدول

 ضریب تعیین تعداد  مقدار-P ضریب همبستگی 
 0297/0 230 02/0  -09/0 کارآمدي محتواي درسی

 0289/0 230 01/0 -17/0 کارآمدي آموزشی
 0049/0 230 34/0  -07/0 پرداختن به موضوعات حساس

 0004/0 230 82/0 -02/0 با دانشجویان داشتن روابط دوگانه
 0199/0 230 04/0 -12/0 ارزشیابی درست

 0036/0 230 40/0 -06/0 احترام به موسسه آموزشی
 0295/0 230 02/0 -19/0  احترام به همکاران

 0031/0 230  04/0 -20/0  رازداري
 0197/0  230 01/0 -18/0  پیشرفت فردي دانشجویان
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  بحث
بر اساس ارزیابی انجام شده، استادان به اغلب اصول در تـدریس        

بدست آمده بیانگر اینست که هاي  به عبارتی یافته. کنند  میتوجه
موزشی و عملکرد استادان رابطـۀ مثبـت و معنـی           بین کارآمدي آ  

بدست آمده در مـورد ایـن مؤلفـه بـا           هاي    یافته. داري وجود دارد  
تـوان    مـی  باشد؛ بطوریکه   می بعضی از محققان همسو   هاي    یافته

گفت رعایت این اصل توسط استادان باعـث افـزایش اثربخـشی         
تـدریس مناسـب،   هـاي   روششود زیرا این اصـل بـا      می تدریس
یافت بازخورد، طرح درس و اصول منظم براي تدریس سروکار      در

، 29،  26،  13،  8(شود    می دارد و باعث یادگیري بهتر دانشجویان     
در مورد مؤلفۀ دیگر؛ حاکی از این است که ها  یافته. )37، 35، 30

استادان براي کارآمدي محتـواي درسـی اهمیـت قائلنـد کـه بـا               
، 13،  8(باشـند     می ن همسو تعدادي دیگر از صاحبنظرا   هاي    یافته

رعایت این اصل توسط استادان باعث افزایش    . )37،  31،  30،  26
شود،   می  کالس و یادگیري بیشتر و مؤثرتر دانشجویان       15کارآیی

به عالوه چون این اصل با توانایی علمی استادان ارتباط مستقیم           
. شـود   می دارد؛ توجه به آن باعث احترام بیشتر نسبت به استادان         

تیجۀ فرضیۀ دیگر بیانگر آنست که ارزشیابی درسـت و عادالنـه    ن
گیرد که به این   میاز دانشجویان توسط استادان به خوبی صورت 

انجام شـده تأکیـد     هاي    در پژوهش ها    مؤلفه بیشتر از دیگر مؤلفه    
شده است و رعایت صحیح این اصل باعـث افـزایش انگیـزه در              

افزون دانشجویان براي دانشجویان، دوري از تبعیض و تالش روز
احترام به محل آموزش یکی دیگر از       . شود  می یادگیري و مطالعه  

است ولی متأسفانه رابطۀ معناداري در مورد آن مـشاهده   ها    مؤلفه
. )8(باشـد     می یکی از محققان همسو   هاي    نشده است که با یافته    

. )25، 22، 13(باشـد    مـی محققانی ناهمسوهاي  همچنین با یافته 
بتوان عدم رعایت ایـن اصـل را اسـتفاده از اسـتادان حـق               شاید  

در مـورد فرضـیۀ پـرداختن بـه        . التدریس در این دانشگاه دانست    
ایـن  . موضوعات حساس رابطه معنـاداري بدسـت نیامـده اسـت          

مسأله بیانگر آنست که متأسفانه استادان در هنگـام تـدریس بـه             
 باشد؛  می موضوعات حساسی که مورد توجه و عالقۀ دانشجویان       

در مورد مؤلفۀ احترام به همکاران رابطه       ها    ولی یافته . پردازند نمی
اسـتادان بـراي مؤلفـۀ رازداري       . دهنـد   مـی  ي معناداري را نشان   
یکـی از   هـاي     بدسـت آمـده بـا یافتـه       هاي    اهمیت قائلند و یافته   

محققـانی دیگـر   هـاي   ولی با یافتـه  . )8(باشد    می محققان همسو 
رعایت این مؤلفه توسط استادان     . )36،  23،  13(باشد    می ناهمسو

سبب امنیت روحی و روانی دانشجویان و عالقمندي به اسـتادان           

 مؤلفۀ پیشرفت فردي نشان   هاي    یافته. شود  می و محیط تحصیل  
دهند که استادان در هنگام تدریس به رشد فکري دانشجویان  می

حققـانی  بدست آمده از از م    هاي    اهمیت زیادي قائلند، که با یافته     
رعایـت ایـن مؤلفـه      . )36،  31،  30،  22،  13،  8(باشـد     می همسو

باعث پیشرفت، افزایش اعتماد به نفس، انگیزه و تـالش بیـشتر            
مؤلفه آخر حاکی از عـدم      . شود  می دانشجویان در زمینۀ یادگیري   

تعدادي از هاي  وجود رابطۀ دوگانه با دانشجویان است که با یافته     
ولـی بـا    . )33،  13،  8(باشـند     مـی  و کامـل همـس    طور  بهمحققان  
محققان دیگري بـه دلیـل داشـتن روابـط دوگانـه بـا              هاي    یافته

رعایت . )35،  34،  30،  29(باشد    می دانشجویان تا حدودي همسو   
این مؤلفه باعث سالمت دانشگاهی و جلوگیري از بی اخالقی در       

شــود و امنیــت روانــی دانــشجویان را در دانــشگاه   مــیدانــشگاه
  . نماید  میتضمین

 
  گیري  نتیجه

بر اساس ارزیابی دانشجویان از وضعیت رعایت اخالق آموزشـی          
، استادان به اغلب اصول اخالق آموزشی در تدریس   ها  در دانشگاه 

هـا باعـث افـزایش      کنند که رعایـت آن      می و کالس درس توجه   
تدریس هاي  روششود؛ زیرا این اصول با       می  تدریس 16اثربخشی

 بازخورد و اصول منظم بـراي تـدریس سـروکار           مناسب، دریافت 
همچنین رعایت این اصول، باعث افزایش کارآیی کـالس،         . دارد

ــشگاهی،   ــشجویان، ســالمت دان ــشتر و مــؤثرتر دان ــادگیري بی ی
جلوگیري از بـی اخالقـی در دانـشگاه و تـضمین امنیـت روانـی         

شود و از آنجا که رعایت ایـن اصـول بـا توانـایی              می دانشجویان
باعـث  ها  استادان دانشگاه ارتباط مستقیم دارد؛ توجه به آن علمی  

با رعایـت صـحیح ایـن    . گردد  میاحترام بیشتر نسبت به استادان  
تــوان شــاهد افــزایش انگیــزة دانــشجویان، دوري از   مــیاصـول 

ولـی از   . تبعیض و تالش روزافزون براي یادگیري و مطالعه بـود         
 حساس و احترام بـه  آنجا که اصولی مانند پرداختن به موضوعات   

توان گفـت کـه بررسـی ایـن           می شود  نمی محل آموزش رعایت  
که این پـژوهش در آن صـورت گرفتـه         اي    مسأله در مورد جامعه   

بـه ویـژه در   هـا   است بسیار ضروري است؛ زیرا رعایت این مؤلفه   
توانـد    مـی  آن است هاي    یی که بحث و مباحثه از الزمه      ها  کالس

کالسـی و در نتیجـه آسـیب        اي  هـ   بسیار سودمند باشـد و تـنش      
الزم به ذکر است کـه شـاید        . رسیدن به یادگیري را کاهش دهد     

بتوان عدم رعایت این اصول را استفاده از استادان حق التـدریس       
ــتادان در     ــن اس ــدادي از ای ــرا تع ــست؛ زی ــشگاه دان ــن دان در ای
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 1394، 3 دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ١٠٩

غیرآموزشی مشغول به فعالیتند و خود را متعلـق بـه           هاي    سازمان
دانند، بنابراین بایـستی بـه ایـن مـسأله       نمیآموزشیاین سیستم  

توجه خاصی شود؛ زیرا عدم رعایت آن در تدریس کالسی باعث           
کاهش امنیت روانی دانشجو، کاهش ایجاد فضاي توأم با احتـرام    

  . گردد  میدر کالس و در نهایت؛ کاهش یادگیري
  

  اخالقیهاي  مالحظه
ده، اصل اخالقی امانت در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفا

داري علمی رعایت و حق معنوي مولفین آثار محترم شمرده شده  
 و همچنین پژوهش با رضایت کامل شرکت کنندگان و راز           است

  . داري کامل صورت گرفته است
  

  سپاسگزاري 
 آوري در پایان از تمـامی دانـشجویان و کارمنـدانی کـه در جمـع              

  . شود  میدردانیاطالعات همکاري نموده اند، تشکر و ق
  

  نامه واژه
 Education .1    آموزش

   Educational Ethic .2    اخالق آموزشی
 Principles of Ethic .3   اصول اخالقی
 Professional Ethic .4   اي  اخالق حرفه
 Science of Ethic .5     علم اخالق

 Principles of Professional .6  اصول اخالق حرفه اي
Ethic 

 Organizational Ethic .7   الق سازمانیاخ
 Ethic of Higher Education .8  اخالق در آموزش عالی
 Ethic of Management .9  اخالق در مدیریت
 Ethic of Research .10  اخالق در پژوهش
 Ethic of Student .11  اخالق دانشجویی
 Ethic of Teaching .12  اخالق در تدریس
   آمریکاانجمن روانشناسی

13. American Psychological Association (APA) 
 Function .14  عملکرد
 Efficiency .15  کارایی
 Effectiveness .16  اثربخشی
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