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 هیئت علمی ای آموزش در اعضایهای اخلاق حرفهکاربرد مؤلفه

 

 فرمصطفی باقریان 

 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 (6/21/69،تاریخ پذیرش:21/21/69)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

 ارشووشد اآمووش شامووتمیار ببووها ت عاووتا ا ووتگیرادوو ادتگ به وو  ا
ی اامحققیاتیاختصایست.ادتگ به   تنا هادتگ بهیامطتلبا هییاا ف

کن ا امعتق ایستاکهاآمش شااتیایع میادتگامی نشینافعتلبتآمش شا ه
رشینایظهتعاکوهگاکوهالذیامیا.(2،ا1جتدگت امطلش یاگعارشسعهاذاناگیعگا)

اوتا قشا تیامبتاآمش شاگعارعتلیای ستنآمش شافعتلبتیایع ممن ایست.ا
کساپشمب  ا بست.اگعایدونااتیا شهی،ا هاابچ بهیارم ن ا بزامکی

خصوشصامهیکوزاره بوتامعلواا)گی شوگت ا بن،امهیکزاآمش میاجتمعوها ه
اتاخشگامتشلیاآموش شا ا تناآنفهانگبتن(ا تارشجها هایدنکهاره بتادتفته

ییاگعاجشیمو امتتلو اموش  ،ای ا قوشا دو  اتیا ع یامیره بتا سی

-یخلتقاحهفوه"مشگاکهامقشلهااستن .ایدناجتدگت ا یلتا ت ثامیا هخشعگیع

 تصشصاگعامعت یایخلوتقاسوت متنا ایخلوتقاکوتعاگعایدونامهیکوزاا"یی
ا ظهیناگدنی،افهانگیا ایخلتقیاجشیم مشعگرشجهای  دشمن ینا اصتحب

ا
ا

ا
روهدنااوتای اپوهیع ش(.ا ها بتعریاگدگوه،اگی شوگت 3متتل اقهیعا بهگا)ا

کهاجتمعها هییاپبشهفتا ارشسعهاگعایختبوتعاگیعگا ا وهاا هتگاتدیااستن 
اتیا مو  اآموش شا وتلی،ا وهاره بوتا اآموتگ ا نشینادکیای ا دها ظتم

سوتختنا بووه یای سوت یاکتعآموو ،امتدسووتها اگیعییامهوتعرا ووهامنظووشعا
(.ا4پهگی گا)اتیامتتل امیپتستگشدیا ها بت اتیا یقعیاجتمعهاگعا مبنه

ییایستاکوهاآمش شا تلیا بزا ظتمیاحهفهاپ  اشگهیامچنبنا ها ت عا
گایافضتیایخلتقیاییای اعفتتعاتیای ست یامتغلتناآناگعامکیمجمش ه

ا.(5)اآنا قشاگیعگ
اتاقبیای امبلتگامسوب اگعامشوتغیا احوهفا ش وت شنا لاایخلتقای اقهن

ییا وها یعگم  ایست.ای لبناقت شنار  دنامو  اگعا مبنوهایخلوتقاحهفوه
 هگگاکهاگعاآنا ظوتد اهیطاگعادش تنا تستتنا همیسش ن  تمهاپزمکیا ق

ا(.ا6م  ا شگا)اتیایخلتقیاپزمکتنامشتص امسئشلبت
ا

 چکیده
ح  گا اث شعاعفتتعای ضتیاابئتا لمیا ارضمبناکنن  اسلتمتاآمش شا تلیایست.الذیاا فای اایخلتقاگعاآمش شا تلیامشتصاکنن  زمینه: 

ا لمیاگی شگت افهانگبتنایست.ی ضتیاابئتاگعییااتیایخلتقاحهفهپ  اشاحتضها هعسیامبزیناع تدتامؤلفه

-رشکبیامیا شگت افهانگبتنامههاسنن جکلبةاگی شجشدتناگیاپ  اشاعیاجتمعهاآمتعیا شگ ا اع د یگیپسا-رشصبفیا،ع شاپ  اشروش: 

 فها ها نشینا مش هاا264اییا سبی بهیارصتگفیاطبقه مش هفهمشلاکشکهینا ا تایستفتگ ای اا شگ.ا فها1452 هایستساآمتعاااتآنگیگ  اکهارع یگا
دب اقهیع هفتها اپتدتدیا تایستفتگ ای ا تمهامحق استختهایستاکهاع یدیاآنای اگد ایسترب امشعگارأی زیعا هگآ عیایطلت تراپهسشای تتتبام .

اگعارحلبیاگیگ ا08/8ضهدباآلفتیاکه  بتخا ای زیعاپ  اشای اآ مشنرعببنا هگد  ایست. اتیاآمتعارشصبفیا اآمتعایستنبتطیااتیاحتصیای 
 م  ایست.عیاه(ایستفتگ یی،اآ مشنامت شیا ارحلبیا یعدت ساد )آ مشناریار ا مش ه

ییاآمش شای ضتیاابئتا لمیای ا ظهاگی شجشدتنای ااتیایخلتقاحهفه(امبت گبنامؤلفه1  اشاحتکیای اآنایستاکه:ااتیاپدتفتهها: یافته
یی،امؤلفةاحفظایسهیعاگی شجشدتنارشسطای ضتیاابئتا لمیاگیعییا تلترهدنااتیایخلتقاحهفه مه املتکاپ  اشا تلترها شگ ایست.ای ا بنامؤلفه

ا) ار ببهیر ا08/4ضهدب امؤلفة ا  ا)مسئشلبت( ار ببهیر اضهدب اکمتهدن اگیعیی اصحب  اآمش ش اقبتل اگع ایست.38/2پذدهی اگد  ت ا2( ا بن )
اگیعیا جشگاگیعگ.آمش شارفت رامعنیایییخلتقاحهفهایاتگی شجشدتنا هایستساجنس،ارهما اعمتهاگعامشعگا عضیای امؤلفه

،ا هبشگا ت عاتا اعفتتعاتیایخلتقیاگی شجشدتنت افهانگبتن،ا لت  ا هاییاآمش شاگعاگی شگ نت هیدنا تا هتگدنهاکهگنایخلتقاحهفهگیری: نتیجه
اییاآمش شاعیاع تدتاکنن .اتادتگاخشیان ا هفتاکهاخشگمتناگعاانگتمار عدساگعام یعس،ایخلتقاحهفهآن
ا

  تلیاآمش شا،ایییخلتقاحهفه ، یخلتق کلید واژگان:

 
ا

 mostafab178@gmail.com شدسن ۀامسئشل:ا شت یایلکته  بکی:ا
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یخلتقاجم اخل ا ا هامعنتیا به ا اسهمتا تطنیای ستنایستاکهارنهتا تا
گان  ا ظتمیا(.ایخلتقا شتن8گد  ا صبهرا اغبهظتاهاقت یاگعکایستا)

عگاگعسوتادوتا تگعسوتا وشگن،ااتستاکها هاقضت رایفهیگاگعامشی ایع ش
ا شگن،ا تگلت هادتا ت تگلت ها شگناچبوزیا سوتگیاگیعگابهقت ش یقت ش یادتاغ

(.اگعایکثهامشیعگا لاایخلتقایمتع ا هایستت  یعگاتیارعببناسط امنتسبا0)
ا(.9 امطلش بتاگیعگا)

ییاآمش شاطشعا تما ایخلتقاحهفهییا هگعمجمشعا تد ا فت،ایخلتقاحهفه
 لمیا اگی شوجشدتنامنزلتویاخوتصاعا بنای ضتیاابئتطشعاختصاگ ه

اتدیا وتا نوشینا تموهاتاگعاسط اجهتناآدبنگیعگ.اگعا سبتعیای اگی شگت 
اوتا سوبتعیای ام  ایستاکهاگعایدنا بت بهییار  دنک اتیایخلتقاحهفه

 بنت وها نگوهداام  ایسوت.ای وهاخششیحتهیماگعجاتیایخلتقیاقت ییع ش
ییاگعاآمش شامنجها هاپه عشامحبطیایخلتقیاحهفهرشجها هاعم ایخلتقا

طشعاذیریایستتگاخش یا تم ،اگعاکلتساگعساخشیا ام .ایدنکهایستتگیا ه
رنهتدیای اعیاگعامنتستدیایامبتایصشلایخلوتقیاگعامحوبطاآمش مویا ا ه

 متد .ا نت هیدناضه عیایستاکوهااتیامشجشگارجهبزا میکلتسا اظهیفت
رهدنا لمیای امهالفعیارب دیامشگ.ای ضتیاابئتیدنایستع یگا تلقش ا ها ت

اوتا لوت  ا وهااتااستن ا ا قتیایموهارو عدساگعاگی شوگت یعکتناگی شگت 
-اتیامشعگ ظهااهاگی شگت ،ا ها حش اعفتتعاحهفهرتصصا لمیاگعاعمته

ا(.18ییا امتصیایسترب اگعامؤسسترا ستگیاگیعگا)
اوتیامتتلو اشطشعکلیایسوترب ا تو شتناگیگاکوها وهای تتدجاپ  اش

گعاا%4/28گعاح ا تلیا اا%4/89رشی من یاخشگاعیاگعا مبنهاحهفها هیدیا
قبشلایع دوت یا مشگ و .ایسووترب اگعاحو اغبهقت وویا%2/8قبشلا احو اقت وی

اوتیاقت لبوتااتیامتتل ،ارشی من یاخشگاعیاگعاحبطهپ  اشاگعا تش
 وهایطمبنتنا ای تمتگ،ایحستسامسوئشلبتاگعا هی وهاگی شوجشدتن،ایحتوهیما

مست یا تاامکتعینا اگی شجشدتن؛ا تلیا اگعاگدگهین،اامکتعیا ارشهد 
 اایگااوتیاسوت متناتیاقش ای تکتعای  یعاگعایعیئهاگعمتنا امهتعرحبطه

اتیایدناپو  اشاقبشلایع دت یا مشگ  .ا هایستسادتفتهم دهدتیاغبهقت ی
عا تمو .ااهچنو اگاتیامتتل امشهشگامویرشجها هاحهفها هیدیاگعا ه  

مسوت یا ااتامت ن :امهتعراعابوهی،اامکوتعیا ارشهد  هخیای احبطه
اتیاست مت یا ام دهدتی،ام یخلتراآمش میا افهانگیامؤثهالوت مامهتعر
اگعایدناعیسوتتاقت ویارأدبو ایسوتگدگهیااتیا.ا تتدجاپ  اش(11)ایست

ا.(14،ا13،ا12)
اییاگیعییااشوتامؤلفوه،ایخلوتق شتناگیگایخلوتقاحهفوهیا تتدجاپ  اش

محشعی،ایخلوتقاحمتدوتامحوشعی،ایخلوتقافکوهی،ایخلوتقافتدو  ا  یلت
محوشعیا اهفومحشعی،ایخلتقاآمش می،ایخلتقایعرقتءاست مت ی،ایخلتقا ظب

اتا شتناگیگاکوهایخلوتقاگعا هتدتایخلتقاحقشقامحشعیایست.استدهادتفته
.ا(15)امشگییام دهیناآمش میاکمیا تلترهای اح امتشسطایع دت یامیحهفه

 اا18،ا16)ا تمو گعایدناعیستتاقت یارأدب امویاگدگهیااتی  اش تتدجاپ
موتخصاموشعگاا28 شوتناگیگای ااگدگوهی.اامچنبنا تتدجاپو  اشا(10

مطتلعهارنهتامبت گبنامتخصایمکتنایدجتگایعربتطا تایستتگاگعامشیق الوز ما
روها وشگ.اختعجای اکلتس،ای امؤلفهایعربتطا تاگی شجشای اسط امتشسطاپتدبن

اتیامهتعریا ایستت  یعگ؛اجلش بهیافتگ ای ارمهدنترا اآ مشنامچنبنایست
اوتا وها ع ش،اپهابوزای امنو ا موشگناآن گ یاگی شجشدتنا ا لتقهی اگل

مشخیا اطنزاتیا تمتدست؛ایستفتگ ای ایع مبت یا سبیاگعامشعگا ملکهگا
ادنروهمهتعریاگی شجشا افه رنیا اپهابزای ارکبوها اخوشگ هره بنیای امها

ا.(8)ا مشمیایستا   یبتییاگعایسترب اره یخلتقاحهفهاتیامتخص
 هاپبهیمشنایامبوتایخلوتقاگعاحهفوهامعلمویاخشگاگعامقتلهااپ  اشگهی

پهگیختا اگعاآنا نشیناکهگاکهاصحبتاگعاموشعگاحهفوهامعلوا،اگعا ظوها
 هفتنامستئیایخلتقیاجهت یامعتصهاگعاآمش شا اپ  اشاضه عیایستا

هامنظشعارشسعهاد امشض ای تقوتگیا افهصتیایستا هییاگی شاآمش ینا 
مستئیایخلتقیاگعاآمش شا اپو  اشاگعاارهدنی سبتا ها هخیای اضه ع

م عسوه،اااتیبتسوتجشیم امعتصه.اگعا سوتهام عسوها ا وتاحمتدوتای اس
،اآمش شا اپه عشایخلتقیا وهاگی وشاآموش یناکمو ااتبش اتا ام ه تمه

اتاعیارشسعهاگان .ارتا م اگی شا اآ تایای اخشگا اگدگهافهانگاکن یم
اهامعلاا تد اد اسط امست یای اکهیمتا هااهافوهگا وتاموه عای لوبنا
گعسای اخشگا شتناگا .ارشجهامعلمتنا سبتا هاموأنا امنزلوتاگی وشا

خوشگاعیای جوتمااییاوتاچگش وهارعهو یراحهفوهآمش ینای اطهد ایدنکهاآن

امعلمتناگعارمتماسطشحاآمش شا اپوه عشا تدو ا.مشگیآمکتعاماگان یم
پبشهفتامنتختی،ایخلتقیا افکهیاگی شاآمش یناخشگاعیارضمبناکننو ا ا

-.ا تتدجاپو  اش(19)ااتاعیامشعگایحتهیما اق عگی یامنتسباقهیعاگان آن

ا.(21،ا28)اگعاامبناعیستتاقت یارأدب ایستگدگهیااتیا
اتیای جتمام  اگعا تارشجها هایامبتامطتلبیاکهاذکهاآناعفتا اپ  اش

ییاآمش شادکیای امستئیامهاایستاکوهایسوترب احهفهیدنا مبنه،ایخلتقا
 تد اگعاانگتماآموش شاگع ساع تدوتاکننو .اامچنوبنای اآ جوتدیاکوها
آمش شا ده نتیارشسعهاپتد یعای سوت یایسوتا تدو اگعارشسوعهامتصوبتا

اوتیایخلوتقیای ست یا تم ا ارحق ایا یفاآمش میا   نارشجها هاجنبوه
آموش شاممکونایسوتا وهااصشعراپذدهگ.ارتطیای اانجتعاوتیایخلوتقی

اتیا    یافهگیا ایجتمت یا امستئیارشی تدیاگی شجشدتناگعاعف اچتلش
اتیاج یا یعگا متد .الذیاپو  اشاحتضوهاگعا ظوهارعلباا اره بتاآسبب

ییاآمش شاعیاگعاگی شگت افهانگبتنادتسشجا هعسیا متد اگیعگایخلتقاحهفه
ییاآموش شایعیئوهاه اگعاپتدتناعیاکتعاتدیاعیاگعاجهتا هبشگایخلتقاحهفو

ا متد .
ا

 روش

ا–یدناپ  اشای ا ظهاا ف،اکتع هگیا اگعاقتلباد امطتلعوهارشصوبفیا
رموتمیاعیایسوت.اجتمعوةاآموتعیایدوناپو  اشای جتمام  ااع د یگیپس

ا-ا96گی شجشدتناگی شگت افهانگبوتناموههاسونن جاگعاسوتلارحصوبلیا
انگبوتنا.اآمتعاکیارمتمیاگی شجشدتناگی شوگت افهگیگ  رشکبیامیا1395

پو  اشای اطهدو افهموشلااحجواا مش وها. فوها وشگا1452مههاسنن جا
ا264ییا سوبیا بهیارصتگفیاطبقوهیستفتگ ای اع شا مش ه ا تااکشکهین

 ن(ارعبوبنامو .اا188موهگا اا164اتاگعاجتمعها) فها ها سبتاگعص اآن
امنتختیا ه  ا مش ةا هامهحا دهایست:اتیاجمعبت د  ی

اوتا ا وبشای اگعصو اعیا نا9/38 ةاعیامهگاتا اگعص ای ا ه  ا مشا1/62
ا8/52گیگ و ا)اتاعیایفهیگاعمتهاآموش شای تو یدیارشوکبیاموی بمیای اآن

ا8/16ی ا ه  ا مش هاعمتهاآمش شای تو یدی،اا8/52 ها بت یاگدگهاگعص (.ا
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 شگ  .اا   یبتعمتهاره ا8/14عمتها  تنای گلبسیا اا9/15عمتهایگ بتر،ا
 وهاا0روتاا1اوتیاکنن  ارهمگی شجشدتنامهکتاامچنبنا هارهربباگعص 

- شگ.ا هییاجمو ا4/9،ا0،ا6/18،ا9/10،ا2/15،ا2/15،ا4/14،ا3/0رهرببا

آ عیایطلت تراگعایدناپ  اشای اپهسشنتمهامحق استختهایستفتگ امو  ا
یست.ایدناپهسشنتمهامتمیاگ ا تشایست.اگعا تشای لایدناپهسشنتمها

رحصبلیا اروهم(ا اگعا توشاامنتسیا)جنسبت،اعمته هاسؤیلتراجمعبت
ییاگعااتیایخلتقاحهفوهگ ما هاسؤیلترا هییا هعسیامبزیناع تدتامؤلفه

آمش شایسترب ا ظهاگیگ  .ایدناپهسشنتمها هاصشعرامقبتساپونجایع مویا
 ن یام  ا شگ.اکا(اگعجهابلیلبکهرا)خبلیا دتگ،ا دتگ،ارتاح  گی،اکا،اخ

اوتاعیاگعا وبناناپهسشونتمه هایدنارهرببا تامهیجعها هاگی شگت افهانگبوت
آ عیا مشگ ایسوت.اع یدویاگی شجشدتنارش د اکهگ ا اپسای ارکمبی،اجم 

صشعیا امحتشیدیاپهسشنتمهای اطهد ا هعسیا ظوهامتتصصوتنا  سوتا
 فوه ارتصصویا وتاا4؛ارعببناع یدیاصشعیاگعاد اپت ویا ش هآم .ا  دن

سب،احضشعایسترب امتتصص،ا هییادتفتناسط اگمشیعی،امبزینا  مارنت
ی هتما بتعیرا ادتا جشگا تعستدیاگعامعت یاکلمترای جتما هفتاکها ظهیرا

اتا هاصشعرار ببهیراجزئیاگعاپهسشنتمهای متلام .اامچنبناجهوتاآن
 هعسیاع یدیامحتشیدی،ا مش ةاپهسشنتمها هاچن ا فهای ایسترب ا شتناگیگ ا
م ا اگعخشیستا هگد اپوسای امطتلعوهاپهسشونتمه،ا ظوهیراخوشگاعیاگعا

ع دت یاع یدیامحتشیدیا هاخصشصامشیعگاع تدتاگستشعا  تن،ایستفتگ ای ای
کلمترامنتسب،اقهیع بهیاسؤیلتراگعاجتیامنتسباخوشگ،ا موتنارکمبویا
پهسشنتمها اضه عیا اغبهضه عیا شگناسؤیلترای موتلا متدنو .ا و دنا

 فه ارتصصی،اپهسشنتمهاا4آ عیا ظهیر،اگعاد اپت یا ش هاپسای اجم 
یدناپو  اشای اع شااگد .ا هییارعببناپتدتدیاپهسشنتمه هتدیار  دنا ه

م  اکهاگعایدناپ  اشاضهدباامست یاگع  یا)آلفتیاکه  بتخ(ایستفتگ ا
اوتیاپو  اشاگعا  ستاآم .ارجزدها ارحلبیاگیگ ا08/8آلفتیاکه  بتخا

یی،اآ موشنا مش وهرو اt)آ مشناگ اسط اآمتعارشصبفیا اآمتعایستنبتطیا
اصشعرا هفتهایست.اعیاه(ساد مت شی،ارحلبیا یعدت 

ا

 یافته ها
ییاآموش شااتیایخلتقاحهفهگا امبت گبنامؤلفه شتنامیا1 تتدجاج  لا

ی ضتیاابئتا لمیای ا ظهاگی شجشدتنا تارشجها ها موه املوتکاگعا ظوها
(،امطلشبا ا تلوترهای اسوط امتشسوطا وشگ ایسوت.ای ا وبنا3 هفتهام  ا)

یسهیعاگی شجشدتنارشسطای ضوتیایی،امؤلفةاحفظااتیایخلتقاحهفهمؤلفه
(ا امؤلفوةا08/4ابئتا لمویاگیعییا تلوترهدنامبوزیناضوهدبار ببوهیرا)

(ا38/2کمتهدناضهدبار ببهیرا)اپذدهیاگعاقبتلاآمش شاصحب مسئشلبت
معنوتگیعا وشگ ایسوت.اا8881/8اتاگعاسط ایطمبنتناعیاگیعیست.ایدنادتفته

شیاجهتامعنوتگیعیا تتدجاآ مشنارحلبیا یعدت ساچن مت بهیامت امچنبنا
ییاآموش شای ضوتیاگعاع تدتایخلتقاحهفهااتیارحصبلیعمتهیثهامت بها

 وتاااتیارحصوبلیعمتهابئتا لمیاگعاآمش شاخشگا شتناگیگاکهامت بها
اگیعااسوتن معنویگعص اا99گعاسط ایطمبنتناییااتیایخلتقاحهفهمؤلفه

ا(.Eta2 =128/8؛ا=Fا314/1؛ا601/8)لتمب یا دلکزا

 

 ایتک نمونه tایج آزمون نت :1 جدول
ضریب  میانگین ای آموزشهای اخلاق حرفهمؤلفه

 تغییر

سطح  نمره ملاک

 معناداری

 888/8٭٭ 3 93/3 81/4 ادب و نزاکت

 888/8٭٭ 3 08/4 20/4 حفظ اسرار دانشجویان

 888/8٭٭ 3 69/4 81/4 عدم تأمین منافع مادی در قبال نمره دادن

 888/8٭٭ 3 41/3 83/3 صدرداشتن سعه

 888/8٭٭ 3 10/4 93/3 اعتماد و احترام

 888/8٭٭ 3 40/2 33/3 پوشش مناسب

 888/8٭٭ 3 63/3 69/3 پرهیز از طنز و شوخی ناشایست

عدم استفاده از امکانات دانشگاهی جهت 

 امور شخصی

 888/8٭٭ 3 98/2 45/3

 881/8٭٭ 3 32/3 82/3 عدالت و انصاف

 888/8٭٭ 3 51/3 66/3 متعال بودن رفتار

 888/8٭٭ 3 35/4 98/3 پرهیز از داشتن هرگونه روابط خصوصی

 888/8٭٭ 3 91/2 30/3 داشتن انگیزه

 888/8٭٭ 3 08/3 92/3 روحیه همکاری

 888/8٭٭ 3 80/4 06/3 احترام به قوانین آموزشی

 888/8٭٭ 3 63/4 04/3 انجام وظایف بر اساس عدل

 888/8٭٭ 3 39/4 88/3 فروتنی

استفاده از دانشجویان جهت امور  عدم

 شخصی

 888/8٭٭ 3 60/3 86/3

 888/8٭٭ 3 55/3 53/3 عدم تحقیر دانشجویان

 888/8٭٭ 3 39/3 63/3 توجه به رشد تهذیب نفس و تعالی شخصیت

دانم در مورد مطالب قبول حق و گفتن نمی

 علمی

 888/8٭٭ 3 46/3 88/3
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 888/8٭٭ 3 54/3 54/3 دوری از توبیخ و سرزنش

 888/8٭٭ 3 95/3 08/3 عدم تبعیض بین دانشجویان

 888/8٭٭ 3 51/2 32/3 های قانونی دانشجویانتوجه به درخواست

 888/8٭٭ 3 38/2 36/3 پذیری در قبال آموزش صحیحمسئولیت

ا888/8٭٭ 3 33/5 82/3 ای آموزشاخلاق حرفه

 
 

عمتها)آمش شا شدتیاآنایستاکهامبت گبناگعاچهتعاا2اتیاج  لادتفته
   ی(اگعامؤلفهاحفظایسهیعای ت یدی،ایگ بترافتعسی،ا  تنای گلبسی،اره بت

 جشگاگیعگا لیاگعا قبهااPا>85/8گی شجشدتنارفت رامعنتگیعیاگعاسط ا
ا  یمتها ایدنا ه  مؤلفه ارفت رامعنتگیعیا جشگ اگعاسط ایطمبنتناات ات

امبت گبنامؤلفها95 اگع اااامشت هااییاآمش شاتیایخلتقاحهفهگعص ،  ت
اک یما ه   احتلا هییاآ کهامشتصا هگگاگع ارفت رامعنتگیعیایست. ات

ا ها ایدناپ  اشا نت اگع ایست. ام   اآ مشنارعقببیایستفتگ  ای  اگیعگ  جشگ
اتا بشااتا امهگاتا ت هی ها شگ ا ارع یگامبت گبنیدنکهاحجاا مش ها بنا ن

اتیادتفتهام  ایست.ایستفتگ ا نت هیدنای اآ مشنا ت هدیا. تم ی اسهارتامی
ا اگیگ ا شتن ا بناآن امعنتگیعی ارفت ر اگی شجشدتن ایسهیع احفظ امؤلفه که

ا ت.اگیعگا جشگای گلبسیا  تنا–مبت گبناگی شجشدتناعمتهاآمش شای ت یدیا
ا38/4)ای ت یدیاآمش شاعمتهامبت گبنایدنکها هارشجه ای ا بشته(

ا95/3)ای گلبسیا  تناعمتهاگی شجشدتن اگی شجشدتنا نت هیدنایستا شگ (
ایسهیعایع ای ت یدیاآمش شاعمته احفظ امؤلفه ا ه ا سبت ا بشتهی ش

ا علت  ،امبت گبناگی شجشدتناعمتها  تنای گلبسیا گی شجشدتناقتئیا شگ  .
اره بت اعمته اگی شجشدتن امبت گبن ا سبتا ه امؤلفه ایدن ا)گع (ا18/4   ی

ا ظهاآن ایدنا  دنامعنیایستاکهای  ایستا  ایدنامؤلفهای اکمتها شگ  ات
ا ارحلبی اآ مشن ا تتدج اامچنبن ایست. ا هخشعگیع اکمتهی  یعدت سایع ش

ایخلتقا اع تدت اگع اجنسبت امت به ایثه امعنتگیعی اجهت امت شی چن مت بهی
اکهاحهفه اگیگ ا شتن اخشگ اآمش ش اگع ا لمی اابئت ای ضتی اآمش ش یی

گعص اا99گعاسط ایطمبنتناییااتیایخلتقاحهفهمت بهاجنسبتا تامؤلفه

ا(.Eta2 =220/8؛ا=Fا05/2؛ا882/8 یا دلکزا.ا)لتمبگیعااستن معنی
ا

 

 راهه در متن مانوایک یانس: نتایج تحلیل وار2جدول 
ییاآمش شا ایخلتقاحهفه
ااتیاآنمؤلفه

  های تحصیلیرشته
Fا

 
امبت گبن

امجذ عیر

 
df 

 
مجمشعا

امجذ عیر

ا
sig  

آمش شا

ای ت یدی

ا   یره بتا  تنای گلبسیایگ بتر

ا318/8ا69/3ا3ا23/1ا10/1ا23/4ا00/3ا06/3ا84/4 کتیگبا ا زی

 ٭8/818ا43/1ا3ا04/3ا04/3ا18/4ا95/3ا11/4ا38/4 حفظایسهیعاگی شجشدتن

ارأمبنامنتف امتگیاگعاقبتلا   م

  مه اگیگن

ا506/8ا420/1ا3ا486/8ا646/8ا10/4ا93/3ا90/3ا81/4

ا088/8ا065/8ا3ا200/8ا238/8ا88/3ا06/3ا60/3ا81/3 ص عگیمتناسعه

ا486/8ا22/2ا3ا848/8ا034/8ا88/4ا03/3ا88/3ا99/3 ی تمتگا ایحتهیم

ا145/8ا88/9ا3ا23/3ا01/1ا56/3ا95/2ا28/3ا41/3 پشمشامنتسب

ا158/8ا5/5ا3ا03/1ا89/1ا82/4ا55/3ا60/3ا65/3 پهابزای اطنزا امشخیا تمتدست

ایمکت ترا ای  ایستفتگ    م
 گی شگتایاجهتایمشعامتصی

ا854/8ا8/1ا3ا568/8ا390/8ا54/3ا33/3ا34/3ا58/3

ا889/8ا85/1ا3ا502/8ا462/8ا84/3ا59/3ا61/3ا80/3   یلتا ای صتف

ا358/8ا52/3ا3ا18/1ا80/1ا98/3ا58/3ا88/3ا63/3 متعتلا شگناعفتتع

اع ی طا ااه ش ه اگیمتن ای  پهابز
 خصشصی

ا098/8ا406/8ا3ا162/8ا28/8ا95/3ا01/3ا93/3ا91/3

ا614/8ا46/2ا3ا021/8ا683/8ا39/3ا30/3ا10/3ا45/3 گیمتنای گبز 

ا081/8ا838/8ا3ا246/8ا238/8ا83/4ا00/3ا90/3ا09/3 ع حبهاامکتعی

ا969/8ا220/8ا3ا886/8ا804/8ا92/3ا03/3ا06/3ا04/3 یحتهیما هاقشی بناآمش می

ا358/8ا23/2ا3ا842/8ا80/1ا82/4ا03/3ا91/3ا88/3 ی جتما ظتد ا هایستسا  ل

ا981/8ا186/8ا3ا859/8ا889/8ا84/3ا80/3ا01/3ا85/3 فه رنی

  مایستفتگ ای اگی شجشدتناجهتا
 یمشعامتصی

ا692/8ا53/1ا3ا518/8ا406/8ا98/3ا81/3ا04/3ا88/3

ا115/8ا05/5ا3ا95/1ا996/1ا54/3ا86/3ا88/3ا48/3   مارحقبهاگی شجشدتن

ا ا ا فس ارهذدب اعم  ا ه رشجه

 رعتلیامتصبت

ا082/8ا15/1ا3ا304/8ا332/8ا64/3ا84/3ا88/3ا58/3

ا می ا فتن ا  اح  اگعاقبشل گی ا

 مشعگامطتلبا لمی

ا891/8ا283/1ا3ا481/8ا340/8ا84/3ا68/3ا58/3ا85/3

ا438/8ا835/2ا3ا912/8ا989/8ا69/3ا30/3ا43/3ا50/3 گ عیای ارش بخا اسه  ش
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ا548/8ا811/2ا3ا688/8ا821/8ا88/3ا93/3ا63/3ا03/3   ماربعبضا بناگی شجشدتن

اگعخشیست ا ه اقترشجه  ش یااتی

 گی شجشدتن

ا356/8ا60/5ا3ا09/1ا89/1ا85/3ا26/3ا58/3ا33/3

اقبتلاآمش شامسئشلبت پذدهیاگع

 صحب 

ا888/8ا20/2ا3ا86/8ا388/8ا15/3ا43/3ا32/3ا41/3

ا853/8ا509/8ا3ا196/8ا4/8ا01/3ا65/3ا60/3ا83/3 ییاآمش شیخلتقاحهفها

 
 

ادتفته امیا3اتیاج  ل امه شتن ا ه   اگ  امبت گبن اکه اگعاگا  ا ن ا  گ
امؤلفه احهفهع تدت ایخلتق امؤلفهاتی اگع ایسترب  ارشسط اآمش ش اتیایی

حفظایسهیعاگی شجشدتن،ای تمتگا ایحتهیم،اپشمشامنتسب،ا  مایستفتگ ای ا
امتعتلا شگنا ای صتف، ا  یلتا  امتصی، یمکت تراگی شگتایاجهتایمشع

ایحتهیما هاقشی بناآمش میا ا  اع حبهاامکتعی، اگیمتنای گبز ،  ماعفتتع،

ا اسط  اگع امتصی ایمشع اجهت اگی شجشدتن ای   ااPا>81/8یستفتگ 
اخصشصی،امؤلفه اع ی ط ااه ش ه اگیمتن ای  اپهابز ا زیکت، ا  ایگب اتی

معنتگیعا شگ ایست.ااPا>85/8ییاآمش شاگعاسط افه رنیا ایخلتقاحهفه
امؤلفه احهفهستده ایخلتق ادک دگهااتی ا ت امعنتگیعی ارفت ر اآمش ش یی

ا ایدناگ ا ه   امبت گبنایخلتقاا95گعاسط ایطمبنتنا  یمتها  گعص اگع
امؤلفه ییاآمش شحهفه ااستن .  اااامشت ه امچنبنا تتدجاااتیاآنا ت

ا امت به اجهتامعنتگیعیایثه رهماآ مشنارحلبیا یعدت ساچن مت بهیامت شی
احهفهارحصبلی ایخلتق اع تدت اگعاگع ا لمی اابئت ای ضتی اآمش ش یی

-اتیایخلتقاحهفه تامؤلفهایرهمارحصبلآمش شاخشگا شتناگیگاکهامت بها

ا دلکزاگیعااستن معنیگعص اا99گعاسط ایطمبنتناییا ا)لتمب ی ؛ا384/8.

ا(.Eta2 =158/8؛ا=Fا868/1
ا.

 

 راهه در متن مانوا: نتایج تحلیل واریانس یک1جدول 
  جنسیتااتیاآنییاآمش شا امؤلفهیخلتقاحهفه

Fا
ا

امبت گبن

امجذ عیر

ا
df 

ا
امجمشعامجذ عیر

ا
sig امبت گبنا نا گبنامهگمبت

ا848/8٭ا385/4ا1ا385/4ا25/4ا10/4ا91/3 یگبا ا زیکت

ا889/8٭٭ا28/5ا1ا28/5ا00/6ا46/4ا18/4 حفظایسهیعاگی شجشدتن

ا669/8ا135/8ا1ا135/8ا103/8ا99/3ا84/4   مارأمبنامنتف امتگیاگعاقبتلا مه اگیگن

ا634/8ا285/8ا1ا285/8ا220/8ا80/3ا81/3 ص عگیمتناسعه

ا885/8٭٭ا988/6ا1ا988/6ا895/0ا14/4ا08/3 ی تمتگا ایحتهیم

ا888/8٭٭ا886/13ا1ا886/13ا392/8ا61/3ا15/3 پشمشامنتسب

ا339/8ا958/8ا1ا958/8ا910/8ا88/3ا65/3 پهابزای اطنزا امشخیا تمتدست

  مایستفتگ ای ایمکت تراگی شگتایاجهتایمشعا

 متصی

ا880/8٭٭ا888/18ا1ا888/18ا25/8ا88/3ا38/3

ا889/8٭٭ا530/0ا1ا530/0ا98/6ا95/3ا50/3   یلتا ای صتف

ا888/8٭٭ا056/0ا1ا056/0ا42/8ا00/3ا52/3 متعتلا شگناعفتتع

ا835/8٭ا549/3ا1ا549/3ا48/4ا85/4ا01/3 پهابزای اگیمتنااه ش هاع ی طاخصشصی

ا882/8٭٭ا958/12ا1ا958/12ا08/9ا68/3ا21/3 گیمتنای گبز 

ا884/8٭٭ا360/0ا1ا360/0ا36/0ا15/4ا80/3 ع حبهاامکتعی

ا889/8٭٭ا855/6ا1ا855/6ا94/6ا85/4ا84/3 یحتهیما هاقشی بناآمش می

ا361/8ا586/8ا1ا586/8ا039/8ا80/3ا00/3 ی جتما ظتد ا هایستسا  ل

ا811/8٭ا888/4ا1ا888/4ا62/6ا94/3ا66/3 فه رنی

ا886/8٭٭ا964/8ا1ا964/8ا03/8ا90/3ا62/3   مایستفتگ ای اگی شجشدتناجهتایمشعامتصی

ا982/8ا815/8ا1ا815/8ا815/8ا54/3ا52/3   مارحقبهاگی شجشدتن

ا846/8ا121/8ا1ا121/8ا185/8ا66/3ا61/3 رشجها هاعم ارهذدبا فسا ارعتلیامتصبت

گی ااگعامشعگامطتلباقبشلاح ا ا فتنا می

  لمی

ا181/8ا146/2ا1ا146/2ا00/1ا02/3ا63/3

ا018/8ا854/8ا1ا854/8ا854/8ا56/3ا53/3 گ عیای ارش بخا اسه  ش

ا628/8ا228/8ا1ا228/8ا238/8ا04/3ا80/3   ماربعبضا بناگی شجشدتن

ا184/8ا230/3ا1ا230/3ا06/1ا46/3ا23/3 اتیاقت ش یاگی شجشدتنرشجها هاگعخشیست

ا920/8ا818/8ا1ا818/8ا880/8ا38/3ا35/3 پذدهیاگعاقبتلاآمش شاصحب مسئشلبت

ا812/8٭ا836/3ا1ا836/3ا351/6ا06/3ا64/3 ییاآمش شیخلتقاحهفه

 
ا
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 شدتیاآنایستاکهامبت گبناگعااشتارهماگعا  ماا4اتیاج  لادتفته

ای صتف،ا ا  ا  یلت امتصی، ایمشع اجهت اگی شگتای ایمکت تر ای  یستفتگ 
ارفت را اگی شجشدتن اربعبضا بن ا  م اامکتعیا  اع حبه ای گبز ، گیمتن

اسط ا الکناگاPا>85/8معنتگیعیاگع اگیعگ ا جشگ ا قبه رفت راااتمؤلفهع
ایدنا ه   ا  ا  یمته اگعاسط ایطمبنتنامعنتگیعیا جشگ اگعاا95ات گعص ،

ییاآمش شا تاااامشت هایست.احتلا هییایخلتقاحهفهااتیمؤلفهمبت گبنا
ا ه   اک یم اگع ا هگگ امشتص ای اآ که اگیعگ ا جشگ امعنتگیعی ارفت ر ات

اآ مشنارعقببیا ت هدیایستفتگ ام  ایست.
ادتفته اج اتی اا5 ل ایمکت ترااگا می شتن ای  ایستفتگ  ا  م امؤلفه که

ا امتصیا بناگی شجشدتنارهم اا3گی شگتایاجهتایمشع ارهم رفت راا5 
ا ارهم اگی شجشدتن امبت گبن اآ جتدی ای  اگیعگ. ا جشگ اا3معنتگیعی ارهم ا5ی 

ا هییاآن ایستا نت هیدنایدنامؤلفه ایامبتا د   بشته ای  ییا هخشعگیعاات

رفت رامعنتگیعیاا6 اا3 اا2اتیاصتفا بنا ه  یست.امؤلفها  یلتا ای 
 بشتهاا6ی ارهماا3 اا2 جشگاگیعگ.ای اآ جتدیاکهامبت گبناگی شجشدتنارهما

اتای ایامبتا بشتهیا هخشعگیعایست.ایستالذیا  یلتا ای صتفا هییاآن
ا ارهم اگی شجشدتن ا بن اگع ای گبز  اگیمتن امؤلفه اا3امچنبن ارهم  تاا6 

امع91/8یختلتفامبت گبنا) ا هییاگی شجشدتنارهما( ا  ا شگ  یامبتاا3نتگیع
امؤلفه ا علت  ، اگیعگ. ا بنا بشتهی اربعبض ا  م ا  اامکتعی اع حبه اتی

ا ارهم اا2گی شجشدتن امبت گبناا6  اکه اآ جتدی ای  ایست. ا شگ  معنتگیع
 بشتهاا6گعااهاگ امؤلفهای امبت گبناگی شجشدتنارهماا2گی شجشدتنارهما

امی الذی امؤلفهیست، ایدن ا فت اآنااترشین ا بشتهیا هیی ایامبت ای  ات
ا هخشعگیعایست.

ا

 

 راهه در متن مانوا: نتایج تحلیل واریانس یک1جدول 
ییاآمش شا ایخلتقاحهفه

ااتیاآنمؤلفه

 ارهمارحصبلی
Fا

ا

امبت گبن
امجذ عیر

ا

df 

ا

sig 1ا0ا8ا6ا5ا4ا3ا2ا

ا896/8ا8ا89/1ا86/1ا92/3ا14/4ا46/3ا90/3ا88/4ا22/4ا21/4ا95/3 یگبا ا زیکت

ا180/8 8ا29/1ا81/1ا48/4ا30/4ا06/4ا30/4ا88/4ا48/4ا31/4ا45/4 حفظایسهیعاگی شجشدتن

  مارأمبنامنتف امتگیاگعا

 قبتلا مه اگیگن

ا862/8 8ا60/1ا30/2ا00/3ا24/4ا58/3ا16/4ا08/3ا18/4ا13/4ا14/4

ا182/8 8ا84/2ا83/1ا56/3ا89/4ا46/3ا66/3ا62/3ا88/4ا55/3ا84/4 ص عگیمتناسعه

ا856/8 8ا22/2ا62/2ا88/4ا24/4ا58/3ا64/3ا92/3ا18/4ا13/4ا88/4 ی تمتگا ایحتهیم

ا020/8 8ا84/1ا96/8ا28/3ا20/3ا83/3ا22/3ا42/3ا65/3ا13/3ا60/3 پشمشامنتسب

پهابزای اطنزا امشخیا
  تمتدست

ا801/8 8ا59/8ا58/8ا64/3ا98/3ا43/3ا66/3ا62/3ا85/3ا86/3ا06/3

  مایستفتگ ای ایمکت ترا
گی شگتایاجهتایمشعا

 متصی

ا818/8٭ 8ا14/3ا3/2ا20/3ا24/3ا32/3ا12/3ا58/3ا82/4ا39/3ا59/3

ا830/8٭ 8ا80/3ا58/2ا82/3ا06/3ا21/3ا44/3ا88/3ا88/4ا80/4ا83/3   یلتا ای صتف

ا981/8 8ا289/8ا25/8ا56/3ا06/3ا64/3ا62/3ا82/3ا88/3ا66/3ا58/3 متعتلا شگناعفتتع

پهابزای اگیمتنااه ش ها
  ی طاخصشصیع

ا686/8 8ا563/8ا69/8ا00/3ا95/3ا60/3ا98/3ا98/3ا08/3ا13/4ا95/3

ا828/8٭ 8ا881/3ا29/2ا80/3ا24/3ا96/2ا28/3ا58/3ا08/3ا58/3ا41/3 گیمتنای گبز 

ا849/8٭ 8ا06/1ا05/1ا89/3ا14/4ا38/3ا06/3ا92/3ا82/4ا16/4ا89/4 ع حبهاامکتعی

ا518/8 8ا081/8ا98/8ا00/3ا81/3ا88/4ا62/3ا08/3ا88/4ا88/4ا91/3 یحتهیما هاقشی بناآمش می

ا191/8 8ا90/8ا44/1ا00/3ا06/3ا09/3ا50/3ا88/3ا95/3ا80/4ا91/3 ی جتما ظتد ا هایستسا  ل

ا144/8 8ا14/1ا58/1ا86/3ا86/3ا85/3ا52/3ا85/3ا98/3ا83/4ا59/3 فه رنی

  مایستفتگ ای اگی شجشدتنا
 جهتایمشعامتصی

ا889/8 8ا69/8ا65/8ا56/3ا52/3ا85/3ا60/3ا98/3ا85/3ا04/3ا06/3

ا148/8 8ا54/1ا59/1ا84/3ا30/3ا53/3ا48/3ا68/3ا88/3ا81/3ا63/3   مارحقبهاگی شجشدتن

رشجها هاعم ارهذدبا فسا ا

 رعتلیامتصبت

ا359/8 8ا26/1ا11/1ا16/3ا58/3ا46/3ا02/3ا82/3ا68/3ا81/3ا64/3

گی ااقبشلاح ا ا فتنا می
 گعامشعگامطتلبا لمی

ا245/8 8ا49/1ا31/1ا88/3ا40/3ا62/3ا02/3ا68/3ا95/3ا09/3ا60/3

ا885/8 8ا15/2ا21/2ا48/3ا33/3ا60/3ا30/3ا48/3ا85/3ا98/3ا23/3 گ عیای ارش بخا اسه  ش

ا812/8٭ 8ا34/2ا64/2ا64/3ا86/3ا43/3ا86/3ا55/3ا18/4ا10/4ا06/3   ماربعبضا بناگی شجشدتن

اتیارشجها هاگعخشیست
 تنقت ش یاگی شجشد

ا620/8 8ا32/1ا85/8ا64/3ا62/3ا96/2ا20/3ا25/3ا28/3ا42/3ا36/3

پذدهیاگعاقبتلامسئشلبت
 آمش شاصحب 

ا585/8 8ا64/1ا02/8ا44/3ا86/3ا10/3ا68/3ا15/3ا18/3ا24/3ا58/3

ا258/8 8ا62/8ا29/1ا62/3ا89/3ا48/3ا64/3ا69/3ا98/3ا04/3ا89/3 ییاآمش شیخلتقاحهفه
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 ای آموزشهای اخلاق حرفهابریل در مؤلفه: آزمون تعقیبی گ1جدول 
 sig خطای استاندارد هاتفاوت میانگین هاگروه هازیرمقیاس

عدم استفاده از امکانات دانشگاهی جهت امور 

 شخصی

 880/8 248/8 98/8 5رهماا-3رهما

 836/8 28/8 08/8 6ارهما–ا2رهما عدالت و انصاف

 834/8 28/8 06/8 6رهماا-ا3رهما

 838/8 202/8 91/8 6رهماا-ا3رهما انگیزهداشتن 

ا842/8ا252/8ا89/8ا6ارهما–ا2رهما روحیه همکاری

 812/8 49/8 855/8 6رهماا-ا2رهما عدم تبعیض بین دانشجویان

ا

 بحث
ییااتیایخلوتقاحهفوهمبزیناکوتع هگامؤلفوهاییدناپ  اشا تاا فا هعس

هاسونن جا لمیاگی شگت افهانگبتنامهی ضتیاابئتار عدسآمش شاگعا
اتیاگدگهایخلتقیا بزا جشگاگیعگاکهای جتمام  ایست.اطببعیایستامؤلفه

اتیایخلوتقیاگعارعهد ایست.امح  گاکهگنامؤلفوهگعاحش  اپ  اشاقت ی
 لمیایستارهدنافعتلبتای ضتیاابئتجهدتناآمش شا ار عدساکها بنی

اییا هخوشعگیعشاگعاجهدتناره بتای ایامبوتا دو  ی هاختطهارأثبها ذیعی
صشعراذکهاآگی یاکهامعلاا)یستتگی(ا هاییست.امطهحاکهگنایخلتقامعلم

  وبشامشعگرشجوها وشگ ایسوت.ااتستای ا ذمتهاکامشظ ا هاع تدتاآن
ر عدسیاکهامتضمنامسئشلبتایخلتقیایست،اامحققی،کهای ا ظهاایطشع ه

کتعیامشکی،اپبچب  ا ا تایای قترا بزاپه حمتایستاکوهاکسویااواا
.اخمبوهامتدوهامشوتهکافهیدنو اآموش شاگعارموتمیاگی و قو عاآناعیا موی

گا اات،ارعتمیای ست یایستاکهایغلباگعامهیدطاپبچب  اع یامی ضعبت
 وهگگ،اضوه عرا جوشگادو اکهاگعاآناع ی طا ت هی هاقو عراحوتگماموی

،احستسوبتا ایچتعچشبایعجت یا هییام عستنا ا بت ا وهارشسوعهاآ وتا
 رحلبیاعا تع ایست.ارجزدوهاتا سبتییاگعامبتناآنمتدستگیایخلتقاحهفه

ییااتیایخلوتقاحهفوهاتیاپ  اشا شتناگیگاکوهامبوت گبنامؤلفوهدتفته
آمش شای ضتیاابئتا لمیای ا ظهاگی شجشدتناگعاسط امطلوش یاقوهیعا

یی،امؤلفوةاحفوظایسوهیعاگی شوجشدتنااتیایخلتقاحهفهی ا بنامؤلفهاگیعگ.
(ا ا08/4)رشسطای ضتیاابئتا لمویاگیعییا تلوترهدناضوهدبار ببوهیرا

پذدهیاگعاقبتلاآمش شاصوحب اگیعییاکمتوهدناضوهدبامؤلفةامسئشلبت
یاداتپ  اشا تتدجیدناپ  اشا تاااتیدتفته(اعیاگیعیست.ا38/2ر ببهیرا)

.اگعارببوبنایدونا(11،ا21،ا19،ا16،ا18،ا12 تمو ا)یامتانگا اامسشام
اتیاآناییا امؤلفوهرشینا فتااهاچوهامبوت گبنایخلوتقاحهفوه تتدجامی

رشینای تظتعاگیمتاکهاآمش میاکهارشسطام عسوتنای جوتماشتها تم امی ب
طشعامشگ،ا تشی  اگعادتگ بهیاگی شجشدتنارأثبهامثبتاگیموتها تمو .ا وهمی

کنن اکهامتابتیایخلتقیاگیعگا اییارلقیامیمثت هاحهفهکلی،اآمش شاعیا ه
  ،ا علوتکننو .ام  اعیالت مهاآمش شارلقویامویع تدتامشیعگایخلتقیایمتع 

موشگاکوهای اپذدهیایسترب ا اگی شجشدتناگعاقبتلاااا ت ثامویمسئشلبت
یحتهیما امشفقبتا بشتهیاگعا بناخشگا هخشعگیعامش  ا ایحستسا هتوهیا
 سبتا هامسوئشلبتاخوشگاخشیانو اگیموت.ا علوت  ،اگعایدوناموشعگافوهگا

پووذدهگ،ا ووهاپتستگشسووتا امسووئشلبتارصوومباا اپبتموو اتیاآناعیامووی
مو یعاگا ،احستسا ایخلوتقمیاگعاکتعشایامبتامیگعستکتعیا اخشمنت

یستا ا ظتدفیاعیاکها ها ه  اگیعگا تارمتمارشینا اخلوشصا بوتای جوتما
ییاعیارشی ن ایخلتقاحهفهگا .اگی شگتابتنا تاع تدتایخلتقاآمش شامیمی

اتیا ظهیا ا ملیاگی شگت ا هتگدنها امشجبوترایعرقوتءاگعارمتمیافعتلبت
اتیای ست یا ا بنیاستختنایصوشلا تقتلایع شفهانگا مشمیاجتمعه،ای

اوتیا  و  یاگی شوجشدتنایع می،ای ست ی،افهانگیا ایخلتقیاگعامشقعبت
امش  .
اتیاگدگها شدتیاآنایستاکهامبوت گبناگعاچهوتعاعموتها)آموش شادتفته

   ی(اگعامؤلفهاحفظایسوهیعای ت یدی،ایگ بترافتعسی،ا  تنای گلبسی،اره بت

 جشگاگیعگا لیاگعا قبوهااPا>85/8عیاگعاسط اگی شجشدتنارفت رامعنتگی
اتاگعاسوط ایطمبنوتنااتارفت رامعنتگیعیا جشگا  یمتها ایدنا ه  مؤلفه

ییاآمش شا وتااواامشوت هااتیایخلتقاحهفهگعص ،اگعامبت گبنامؤلفها95
یست.اگعایگیمهاجهتامعنتگیعیایدنامؤلفه،ا تتدجاآ مشنا ت هدیا شتناگیگا

جشدتنارفووت رامعنوتگیعیا ووبنامبووت گبناکوهامؤلفووهاحفووظایسوهیعاگی شوو

 و  یا جوشگا اره بتای گلبسیا  تنا–گی شجشدتناعمتهاآمش شای ت یدیا
   یا سوبتا وهاگیعگا ای ا ظهاگی شجشدتناعمتهاآمش شای ت یدیا اره بت

  تنای گلبسی،احفظایسهیعاگی شجشدتنا سبتعامهاایسوت.ایدونا توتدجا وتا
.اگعاربببنایدنا(28،ا19)ایستااتدیاامسشا اامتانگا شگ  تتدجاپ  اش

رشینا فتای اآ جتدیاکهاگی شجشدتناعموتهاآموش شای تو یدیااتامیدتفته
 تد اقشها ظبااگی شاآموش یناابلییلتحصگی شگت افهانگبتناپسای افتعغ

ی ت یدیاعیا  ستا گبه  ا اگعاطشلاستلارحصبلیافقوطا وتادو اکلوتسا
 ،ای ایدوناع احفوظایسوهیعاطشعاثت تا هخشعگاگیع و هاده ادتاچن پتاپتدهد 

آمش اگ ع ای ت یدیاکهااتاخبلیامهاایست.اامچنبناچنت چهاگی ش هییاآن
 بهیامتصبتای ست،ا فهم اکوهامعلواای اگعاحفوظایسوهیعاگ ع امکی

گی شاآمش یناکشمتا بستا اآناعیا ها بوه نای امحوبطاآمش مویامنتقویا
آسوببا یعگاکن ،اممکنایستا لت  ا هایدنکها هاپبشهفتارحصبلیای امی

لوذیاااتیاع ی یا امتصبتاآنادتاآدن  اآنالطمها یعگاکن .کن ا ها د  ی
بهاروأثااتی ستن تتیاع گاکهاگعا ب عی گیعیافضبلتیایخلتقیا هاممتعامی

یَلظ َفَوه ا» تع ایمتما لیا)ع(اگعاح دثیافهمشگ ایسوت:ادنیاگع سزیدیاگیعگ.ا
ا ِإِجتلَةِایلوه َییِا ا َیلْحَزْم  هیعِ ِتلحَزْمِ ؛اپبوه  ی،ا وها« َیلوه َیْی ا ِتَحصوبنِایلأَسوْ

 ستهایستا اآناااا های  دشها ستگیاگیعگا ای  دشها بزا هاایکتعمحکا
ا.گیعیاعی اتست گه

اتیاپ  اشا شتناگیگاکوهامبوت گبناگ ا وه  اموهگا ا ناگعاگدگهادتفته
اتیاییاآموش شارشسوطایسوترب اگعامؤلفوهاتیایخلتقاحهفهع تدتامؤلفه
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هیعاگی شجشدتن،ای تمتگا ایحتهیم،اپشمشامنتسب،ا  مایستفتگ ای احفظایس
یمکت تراگی شگتایاجهتایمشعامتصی،ا  یلتا ای صتف،امتعوتلا وشگنا
عفتتع،اگیمتنای گبز ،اع حبهاامکتعی،ایحتهیما هاقشی بناآمش مویا ا و ما

 ااPا>81/8یسووتفتگ ای اگی شووجشدتناجهووتایمووشعامتصوویاگعاسووط ا
پهابوزای اگیموتنااه ش وهاع ی وطاخصشصوی،اااتیایگبا ا زیکت،مؤلفه

معنتگیعا شگ ایسوت.ااPا>85/8ییاآمش شاگعاسط افه رنیا ایخلتقاحهفه
اتیامعنوتگیعاذکوهامو  ،ایدنا تتدجاحتکیای اآنا شگاکهاگعارمتمیامؤلفوه

مبت گبناگی شجشدتنا نای اگی شجشدتنامهگا بشتها وشگ ایسوت.اگعارببوبنا
ی ا ناییاآمش شا وهییاگی شوجشدتنارشینا فتاکهایخلتقاحهفهاتامیآن

اوتدیاامسوشایامبتا دتگیا هخشعگیعایست.ایدنا تتدجا تا تتدجاپو  اش
یایخلوتقااتمؤلفوهع تدتااهاد ای ا.ا(21،ا18،ا16،ا15،ا14)ا شگ ایست

ا-رشی و افهیدنو ادوتگگایییاآمش شارشسطای ضتیاابئتا لمیامیحهفه
 متدو اکوهاکمو امویاتاوآندتگ بهیاعیارضمبنا متد .اگعا یق ،اع تدتا

اووتا هخووشعگیعامووش  ا ای اطهفوویامووأناگی شووجشدتنای ا هتووهدناآمووش ش
موشگ.ای ضوتیاابئوتاآمش یاع تدوتامویدتگ بهیا اجتدگت ا لاا ا لا

 لمیا تد افضتدیاعیا هییاگی شوجشدتنایدجوتگا متدنو اروتا تشی نو ا مبنوها
تئلیای ا تدو امسوااوتآناتیا تلقش اخشگاعیافهیااا متدنو .ارکمبیارشی تدی

مستئیایخلتقیاعیاگعاآمش شاع تدتاکننو .الوذیایخلوتقاآموش شاگعااجمله
گی شگت ارضمبناکنن  اسعتگرا اعفت افهگیا ا ه ایاگی شجشدتنایست.ا

 و یلتی،اپشموشا  ماع تدتاآنامنجوها وهاروه دجاع ی وطا تسوتلا،ا وی
من ی ها ارشیما تایحتوهیم،ا تمنتسب،اکتاشامبزینارعه ،ا  ماعفتتعامهیفت

اتیاگی شگتای،اربعبضامبوتناگی شوجشدتن،اماع تدتاقشی بنا ایع ش  
ایفشتیایطلت ترافهگیا ایع مبت یاگی شجشدتنا ا...اخشیا ام .

اتیاگدگهاپ  اشاحتکیای اآنا شگاکهامبوت گبناگعااشوتا علت  ،ادتفته
رهماگعا  مایستفتگ ای ایمکت تراگی شگتایاجهتایمشعامتصی،ا  یلتا ا

 ،اع حبهاامکتعیا ا  ماربعبضا وبناگی شوجشدتنای صتف،اگیمتنای گبز

 جشگاگیعگ.ا تایدناحتلا تایستفتگ ای ااPا>85/8رفت رامعنتگیعیاگعاسط ا
گعا بناگی شجشدتنا  مایستفتگ ااآ مشنا ت هدیامشتصا هگد اکهامؤلفه

،ا5 اا3ی ایمکت تراگی شگتایاجهتایمشعامتصیاگعا بناگی شجشدتنارهما

گیمتنای گبوز اگعاا،6ا–ا3 اا6ا-ا2شدتنارهما  یلتا ای صتفا بناگی شج
مؤلفها  ماربعبضا بناگی شجشدتنا اع حبهااگ ا ا6ا–ا3 بناگی شجشدتنا

.اگعاگیعگا جوشگامعنوتگیعیارفوت را6ا–ا2امکتعیاگعا وبناگی شوجشدتنا
روهارشینا فتااهاچهارهمارحصبلیاگی شجشدتناپتدبنربببنایدنا تتدجامی

ی ااروهایسوت.اوتامهاآموش شا وهییاآنییااتیایخلتقاحهفه تمن امؤلفه
آ جتدیاکهاگی شجشدتنا ع گیاگی شوگت افهانگبوتنای امحوبطاآمش مویا

ی  ،ای تظتعاگیع  اکهاعفتتعا ایخلتقایسترب امتفت ریا یعگامحبطیاگدگهام  
اتاگعامقط اقبلیاگ بتلا لواا شگ و الکوناگعامنصفت ها ا هی هیا تم .اآن

هیا لاا تد ا هاگ بتلایگبا ایخلتقااااگی شگت افهانگبتنا لت  ا هافهی ب
 تمن .ا  دنا ش هاکهاآمش شارشیما تاپه عشا تم .ا هاطشعامثتل،ای وهاگعا

ه و اب مقط اگ بهستتنامبحثیاگعای تگهیلادتاعم ا ارشسعهایقتصتگادتگامی
ی صوتفا ا...اعیادوتگاا،گعاگی شگت ا لت  ا هایدنامشیعگا تد ای ست بت،ا  یلت

اوتاحوتکیای ایامبوتادجایدناپ  اشا استدهاپ  اش؛اچهیاکها تت گبه  
یست.ا  یلتا ای صتفاگعاآمش شادکیای امفتابمیا وتیع شاااتمؤلفهیدنا

اوتیافوهگیا ایجتموت یادو اگعاآمش شایستاکهاگعامح  گ اخشیسوته
گی شجشاقهیعاگیعگ.الذیالز ما هپتدیا  یلتا ای صوتفاگعا وبناگی شوجشدتنا

یسولتما ا ظهدوترامتتلو ای اقببویاا سبتعامهاایستا ایدنامهااگعاگدن
مشعگارشجها دتگیاقهیعا هفتهایست.ا هاطب ایدنا ظهده،ا«افطهر» ظهدها

گا اخشیایاسشقامی ع یا ا  یلتفطهراآگمیای اگع ن،ای اعیا ها  یلت
  یلتیاگعاع جایست.ا علوت  ،ایدونایصوی،ادکویای ا ای ستناامشیع ای ا ی

یستا اعی اعسب نایفهیگا وهاااتیایستسیاسنجشایامتلاگعایسلتممقبتس
کمتلالتد اخشگمتنا بشعای امجهییا  یلتایست.اع تدتا  یلتاآمش شا

رهدنای عوتگا و یلتایسوتاکوها ا  ماربعبضامبتناگی شجشدتنای ا نبتگی
پبشهفتاجتمعها هارحق اآنا ستگیاگیعگ.اامچنبناع تدتایدونایصوشل،ا

 ا ا مبنها وه  ااتاگچتعارحشلاکهگاتا ا تشآمش شاعیاگعارمتمیافعتلبت
 متد .اگی شجشدتنا تااتاعیاگعاسط اکلتنافهیااامییستع یگاتا ارشی من ی

یگعیکاع تدتایصشلامذکشع،احسایع ممن یا سبتا هاآمش شاگی شوگت ا
اتا ها جشگاآم  ا ا گهی یا ایحستسا  یا سبتا هارضبب احقوشقانگعاآ

اخشگاگعافضتیارحصبلیا  یع  .اا
ییامه وشطا وهامو یامعلمویاگعایخلتقاحهفه هاطشعاکلی،ای هچهایصشلا

آمش شا تلیاکششعاتیامتتلو ،اخوتصا اروت  اقوشی بنااوهاامؤسستر
یصوشلیای اجملوهارشی من سوت یاااوتآنکششعایسوتایموتایغلوباگعااموها

طهفت ووها ووتاگی شووجشدتن،اعی گیعی،ایحتووهیما ووهاگی شووجشدتن،ایعربووتطا ووی
یامعتبهاگی شجشدتناامکتعین،ایحتهیما هامشسسه،ارسلطا هامحتشی،ایع مبت 

اوتیاگعا هتدتا تارشجها هادتفتوهمشگ.ا ارسلطا هایصشلاآمش شاگد  امی
(اگی شگت امهکزیافهانگبتناجهوتایفوزیدشا1مشگ:اپ  اشاپبشنهتگامی

ییاآمش شای ضتیاابئتا لموی،اگعاقتلوباییاآمش شاحهفهیخلتقاحهفه
فهانگبتناااتیییاعیا هییاگی شگت منششعایخلتقی،اانجتعاتیاعفتتعاحهفه

(اگی شوگت افهانگبوتنا2 نو یا متدو .اسهیسهاکشوشعامشوتصا امقشلوه
ییاعیاطهیحیا متد اکوهاگی شوجشدتناگی شوگت افهانگبوتنا تشی نو استمت ه

ییاآمش شایسوترب اعیاگعاآناپبشنهتگیر،ای تقتگیرا امشکلترایخلتقاحهفه
 هااتیاپ  اش،ا هییاگی شجشدتنارهماپنجا(ا هایستسادتفته3ثبتا متدن .

ییاآمش شااتیایخلتقاحهفه ع اگعاگعساکتع ع ی،اچ البستیای امؤلفه
طهیحیا متدن ارتاگعاانگتماحضشعاگعام یعس،ای امعلمتنایع دوت یا متدنو .ا

ااتا شگ.مح  گدتاپ  اش،ا  مارکمبیا هخیای اپهسشنتمهادنرهمها
ا

 گیرینتیجه
خبوهااتیایپهگیختنا وهایخلوتقارو عدساگعایکثوها قوتطاجهوتن،اگعاگاوه

م  ایست.ایمه   اپهگیختنا هایصشلایخلتقارو عدس،ا وتامفوتابمیامطهح
چشناک اتیایخلتقیاع یجادتفتهایسوت.ا جوشگایخلوتقاگعای جوتما ظوتد ا

 تمو .ای آ جتکوهای جملهامه طالت ماگعااهاحهفهام یا امحبطاکتعیامی
ییاخطبوهیاگعاجهوتاات،ا ظبفهاتیاآمش میا ا تلأخصاگی شگت محبط

 ش هاکنن ،ایدناضه عراگعایدن اعم ا ارشسعهاجتمعهایدفتامیاره بتایفهیگ
اتیا بوهگ.امتأسوفت هایکثوهاگی شوگت محتفیایامبتا بشتهیا هاخشگامی

ییاگعاموشعگامو    یعرا لشم،ارحقبقترا افنت عی،امنششعایخلتقیارعهد 
)آمش موویا اپ  اشووی(،اگی شووجشدتن،اای لمگی شووگت ،ای ضووتیاابئووت
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  یع  .ا تتدجا هتدیاپ  اشا شتناگیگاکهایخلوتقااکتعکنتنا ا تشایگیعی
اتیاآنای ا ظهاگی شوجشدتنای امبوزینامطلوش یاییاآمش شا امؤلفهحهفه

ییاآموش شاگعاآموش شا هخشعگیعااستن .ایسترب ا تاع تدتایخلوتقاحهفوه
خشگ،ا لت  ا هایدنکهامشجبا هبشگا ت عاتا اعفتتعاتیایخلتقیاگی شوجشدتنا

ان ا هفتاکوهاگعاانگوتمارو عدساگعامو یعسام  ،اگی شجشدتنادتگاخشی
ییاآموش شاعیاع تدوتامعلمتناگ ع ای ت یدی،ایخلتقاحهفهجشاگی شاد    ه

کنن .ا ها بتعریاگی شجشدتنادتگاخشیان ا هفتاکهاع تدوتاچوهامسوتئلیا
گعستادتا تگعستایست،اصحب اعیای ا تصحب ارشتبصاگیگ ا اچگش گیا

 شاع تدتاکنن .اامچنوبنای وهاعفتتع،ایگبا ا میاخشگاعیاگعاانگتماآمش
-گی شجشدتنا هایدنا ت عا هسن اکها تاآ تناعفتتعیا تگلت ها امنصفت هامی

مشگادتاگعاانگتمایع مبت یا اآمش شا  یلتاعیا هقهیعاکن ارمتدیا بشتهیا
گان .اامچنوبنای تموتگاگعاع ی وطاگیمتها تمن اکتعا بشتهیاعیای جتمامی

تش .امشیعگاذکهامو  اگعایعربوتطا وتا  بنایسترب ا اگی شجشدتنا هبشگامی
اکن .معلمتنا اگی شاآمش ینا بزاص قامی

ا

 های اخلاقیملاحظه
رشضوبحتریای اجملوهااتیایخلتقیاپ  اشاحتضهایدنا شگاکوهای املتحظه

اوتاگعاخصوشصامحهمت وها وشگنایطلت وترایطمبنتنا تشیا هاآ موشگ ی
تراع تدوتاآم  ا اگیگناآ یگیا هییامهکتاگعاپ  اشاکهای ا کگست ه

ام  ایخلتقاپ  اشا تم ،ا فتهام .
ا

 سپاسگزاری
گی  ای ارمتمیاگی شوجشدتناگی شوگت اپ  اشگهاپ  اشا هاخشگا یجبامی

رقو دها ارشوکهاامهکتاکهگ  فهانگبتنامههاسنن جاکهاگعایدنارحقب ا
ا.آ عگ ها میا

ا

 هنام واژه
 Ethic .1ایخلتقا

 Professional Ethic .2ایخلتقاحهفهایی
  Integrity .3اص یقت

 Justice and fairness .4ا  یلتا ای صتف
 Responsibility .5امسئشلبتاپذدهی
 Empathy and respect .6اام لیا ایحتهیم

 Preserve human dignity .7احفظاکهیمتای ست ی

 Confidence and Allegiance .8ای نمتگا ا فتگیعی
 Avoid bad humor and jokes .9اپهابزای امشخیااتیا  

 Science of Ethic .10ا لاایخلتق
 Politeness .11ایگبا ا زیکت

 Suitable cover .12اپشمشامنتسب
 Humility .13افه رنی

 Moral Values .14ایع شااتیایخلتقی

 Non-discrimination .15ا  ماربعبض

 Avoid rebuking and blaming .16اگ عیای ارش بخا اسه  ش
ا
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