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 و رابطه آن با  یعلم اتیه یاعضا یاخلاق آموزش

 انیدانشجو لیاز تحص تیرضا

 

 2یرجیا درضای، حم*1نژاد یتربت نیحسدکتر 

 گلستان، انیدانشگاه فرهنگ ،یتیگروه علوم ترب .1

  یدانشگاه خوارزم ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یخارج یگروه آموزش زبان ها .2
 (01/7/77: رشیپذ خی، تار01/7/77: افتیدر خیتار)

 

 

 سرآغاز

دارد،  یمهم  اریدر توسعه اجتماع و افراد نقش بس  یامروزه آموزش عال
دولت کمک  شرفتیو به پ جادیسازد، دانش را ا یرا م تیچرا که شخص

است. با آم وزش،  1اخلاق یبرا یچارچوب ی(. نظام آموزش عال1کند) یم
امر تنها ب ا  نیوند و اش یم لیجامعه تبد یخوب برا یافراد به شهروندان

از مه    یک یرو به عن وان  نی(. از ا2است) ریامکان پذ یآموزش اخلاق
به آن توجه نم ود  دیبا یریادگی-یاددهی یندهایکه در فرا یعوامل نیتر

 یم دیاخلاق در آموزش تاک تیکه بر اهم ی(. وقت3است) 2یاخلاق آموزش
 یارزش ه ا از یاس ت ک ه اخل اق در آم وزش مخ ن  نیشود، منظور ا

 (.4اجتماع است) کی یخیدر واقع حافظه تار و یو فرهنگ یاجتماع
 
 
 

 
 ،یچند فرهنگ یآموزش یها طیمعاصر جهان در مح لیدر ارتباط با مسا 

(. اخلاق  به 5قرار گرفته است) دیمورد تاک یو انسان یاخلاق کردینقش رو
ل اق مرتبط اس ت. اخ لیرس  و سنت است که با ارزش ها و فضا یمعنا

(. اخلاق 6کند) یآنچه را که درست و آنچه را که نادرست است مطالعه م
چگون ه  یکن د ت ا ب را یبد است و به افراد کمک م  ایخوب  یبه معنا
م ا در  ا ی رو اق داما  و تجرب نی (. از ا7)رندیبگ  یکردن تصم یزندگ
قابل قبول  یرفتار نی(. اخلاق، قوان2روزمره، موضوع اخلاق است) یزندگ
 (. 8کند) یرا اعمال م یرفتار یها تیکند و محدود یمشخص م را

 

 
 
 

 چکیده
اخلاق  یاستاندارد ها تیکند، رعا یم فایرا ا یموثر نقش انیدر دانشجو لیاز تحص تیرضا جادیا یکه در راستا یاز عوامل اساس یکیزمینه: 

و  یعلم ا یه یاعضا یاخلاق آموزش تیوضع یمه ، پژوهش حاضر با هدف بررس نیباشد. با درک ا یم یعلم ا یه یتوسط اعضا یآموزش
 انجام شده است. انیدانشجو لیصاز تح تیارتباط آن با رضا

 ی)ره( گرگان م ینیامام خم انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو یشامل تمام یت. جامعه آماراس یتوصیفی از نوع همبستگ قیروش تحقروش:  

پژوهش  یداده ها یگردآور یجهت مطالعه انتخاب شدند. برا یطبقه ا یتصادف یریبا استفاده از روش نمونه گ انینفر از دانشجو 294باشد، 
 ،یتک نمونه ا یبا استفاده از ت یپس از جمع آور قیتحق یاستفاده شد. داده ها لیاز تحص تیو رضا یاخلاق آموزش ارداز دو پرسشنامه استاند

 شدند.  لیتحل SPSS22 یچندگانه در نرم اف ار آمار ونیرگرس لیتحل رسون،یپ یهمبستگ بیضر
قرار دارد.  یمطلوب تیدر وضع یعلم ا یه یتوسط اعضا یاخلاق آموزش یاستانداردها تیرعا تینشان داد که وضع یبررس جینتاها: یافته 

 وجود دارد. یدار یرابطه مثبت و معن انیدانشجو لیاز تحص تیو رضا یعلم ا یه یاعضا یاخلاق آموزش نیمشخص شد که ب نیهمچن

در  لیاز تحص تیرضا شیتواند در اف ا یم یعلم ا یه یتوسط اعضا یاخلاق آموزش یاستانداردها تیرعا جه،یدر نتنتیجه گیری:  

 داشته باشد. ییش بس انق انیدانشجو

 

 انیدانشجو ل،یاز تحص تیرضا ،یعلم ا یه یاعضا ،یاخلاق آموزشکلید واژگان: 

 

 
 

 
 

 h_torbatinezhad@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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گسترده در مورد اخلاق وجود  دارد که عبارتند از: اخل اق  یدو حوزه نظر
 ج ادیاخل اق و ا فی به تعر ی؛ اخلاق هنجار4یفیو اخلاق توص 3یهنجار

 یمرتبط است و ب را یاخلاق یهنجارها و ارزش ها  یاستانداردها و تجو
 یفی(. اخل اق توص 11، 9نشده اس ت) یرفتار طراح ینیب شیپ ای حیتوض

 یارزش ه ا و اس تدلال ه ا رد،یگ یسرچشمه م یکه از رشته روانشناس
مختل ف  طیافراد و گروه ها را به منظور درک و فه  آنها در شرا یاخلاق
 (. 12، 11کند) یم فیتوص

 یی ه ایب ه چ دنیبهب ود و رس  شرفت،یپ رینظ یمیمفاه یحاو آموزش
 رن دهیدر برگ دی رو آم وزش با نی(. از ا13باشند) یاست، که ارزشمند م

ض ررو  دارد، اول  لی امر به چن د دل نی(. ا14باشد) یاخلاق یارزش ها
در  س تیبا یم یریادگیو انتشار دانش و  شبردیپ یدانشگاه ها برا نکهیا

 ازی ن انیدانش جو نکهیدر تلاش باشند. دوم ا یاخلاق  یداردهاحفظ استان
و ک ار در جامع ه  یزن دگ یبرا 5یریپذ تیمسئول یدارند که عناصر اصل

 یب را یطیبه فراه  کردن ش را لیدل نی. سومرندیبگ ادیرا  کیدموکرات
دارد  دی تاک یدر موضوع اخلاق و اخل اق آموزش  دیاسات شرفتهیآموزش پ

دارد چرا ک ه رفت ار آن ان  تیاهم دیهمه اسات یبرا یزش(. اخلاق آمو15)
 نیهمچن  شود،یو دانشگاه محسوب م انیدانشجو یبرا یارزش ای اریمع

قرار دارد و چون  انیموشکافانه دانشجو یهانگاه ریرفتار آنها به شد  ز
رفت ار  نیدارن د، بن ابرا یشتریب یبه اطلاعا  دسترس انیامروزه دانشجو

 یریبه ک ارگ ی(. برا16شناخته و منتشر خواهد شد) تنامناسب به سرع
اصول را در آموزش  نیا دیبا ،یعلم ا یه یاعضا انیدر م یاقاصول اخل
 یدر اعض ا یبالن دگ نی آنها مد نظ ر ق رار داد. ا یعلم یها یو بالندگ

در  ییو توان ا یری گ  یتصم یندهایشامل دانش درباره فرا یعلم ا یه
کنن د ک ه  یم  دی(. پژوهشگران تاک17است) یبه کار بردن اصول اخلاق

را داشته باشند  یاخلاق یاستانداردها نیاست که بالاتر یاتیح دیاسات یبرا
ب ه  دی با ی(. اصول اخل اق18باشند) انیدانشجو یبرا ییالگو نیو همچن

در نظر گرفت ه ش وند  یانتظارات ایآرمان ها  ،یعموم یعنوان رهنمودها
گنجانده  یآموزش دانشگاه لیو تحل یدر طراح طیشرا ریکه همراه با سا

 لی دانشگاه ک ه در آم وزش دخ یاعضا گریو د دیسات(. اگر ا19)شوندیم
  ی کنن د ن یم  جادیکه ا یستمیرود س یباشند، انتظار م یهستند، اخلاق

اخل اق و  انیبه دانشجو یدانشگاه اخلاق کیرو  نی(. از 21باشد) یاخلاق
 جادیآنها ا یاخلاق یزندگ یرا برا یه ایدهد و پا یارزش ها را آموزش م

 (. 21کند) یم
 طیدوره ها و مح جادیدر دانشگاه ا دیاسات یاساس تیمسئول ندیفرا نیا در
عادلانه، با احترام برخورد  یابیآموزش، ارز بیاست که ترغ یریادگی یها

 یب ه معن ا یاخلاق سی(. تدر22را توسعه دهند) یاخلاق سیکردن و تدر
 رکه مورد انتظا یها را به نحو تیاست که مسئول ییمشارکت در رفتارها

 سی(. ت در21دانشگاه، مقررا  و آموزش است برآورده کند) ان،یشجودان
که ممکن اس ت  ییها تیامر است که از فعال نیشامل توجه به ا یاخلاق

اق داما ،  نی شود، اجتناب گردد. ا یعاطف ایآموزش  یها بیموجب آس
 یدر آموزش هستند که در آن کدها و اصول 6یرفتار اخلاق یا هیعناصر پا

از  ی(. پژوهش گران مجموع ه ا23شده اس ت) هیتعب دیاسات یبرا یاخلاق
اص ول  نیرا ارائه کرده اند. ا یدانشگاه سیدر تدر یاخلاق یاصول اساس

نحوه برخورد به  ،یآموزش یاثربخش ،یدرس یمحتوا یعبارتند از اثربخش
نداش تن  ان،یدانش جو یدادن به رشد فک ر تی، اهم7موضوعا  حساس
 یابیاحت رام ب ه همک اران، ارزش  ،یرازدار ان،یانش جورابطه دوگانه با د

در  ی(. در مطالع  ه ا19و احت  رام ب  ه دانش  گاه ) انیعادلان  ه از دانش  جو
مشخص شد که رفتار،   ین دیاسات یو اخلاق آموزش یتوسعه اخلاق یراستا

عوام ل  نیموثرتر ،یعلم ا یه یاعضا یها تینگرش، ارزش ها و اولو
 یم  انیانتقال ارزش ها ب ه دانش جو یبرا یاخلاق آموزش یدر مدل ها

 تیپژوهش ها ب ر مس ئول یکرد که تمام انیب دیبا تی(. در نها24باشند)
از  یاریکنند، اما در عمل بس یم دیتاک یعلم ا یه یاعضا یاخلاق یها

را  یاخلاق ریغ یگرفتن تعهداتشان، رفتارها دهیبا ناد یعلم ا یه یاعضا
 ،یآم وزش کلاس  ،یدر برنامه درسخود  انیدر حرفه و نسبت به دانشجو

و نش ر ب روز  قی تحق ان،یارتباط متقابل با دانشجو ج،یانتشار نتا ،یابیارز
 (. 21دهند) یم
دانش گاه ه ا ب ا  انی سو رقابت م کیگذشته، از  یمقابل در سال ها در

ک اهش ن ر   گ رید یو از س و ،یخصوص یتوجه به ظهور دانشگاه ها
و  انیرا ب ه دانش جو یم آموزش ع التوجه دست اندرکاران نظا ت،یجمع

از  تیرضا نیب نیآنان متمرک  کرده است، در ا لیتحص دیفران یچگونگ
 لیتب د ن هیزم نیدر ا یشاخص اصل کیعنوان  هب انیدانشجو 8لیتحص

 ،یاقتص  اد مح  ور ب  ه نظ  ام آم  وزش ع  ال ی(. ب  ا نگ  اه25ش ده اس  ت)
موجب  نایدانشجو تیسطح رضا شیکنند که اف ا یم انیپژوهشگران ب

از  ن انیها و حص ول اطمدانشگاه یبرا 9یرقابت تیم  نییبه تع یابیدست
از  تیرض ا  انی م یرس (. بر27، 26شود) یم یتوسعه نهاد آموزش عال

عملک رد  یس از نهیدر به رگذاریتاث یتواند به عنوان شاخص یم لیتحص
  ی آم تی مانند تعهد نسبت به اهداف دانش گاه، اتم ام موفق انیدانشجو
 تیموفق  انیو م یاز زندگ یکل تیبا دانشگاه و رضا یسازگار ل،یتحص

در ان دازه  اراثرگ ذ یبه عنوان عامل لیاز تحص تیدانشگاه ها باشد. رضا
، 28ش ناخته ش ده اس ت) انیو آموزش دانش جو یریادگی تیفیک یریگ
باع    لیاز تحص  تیدهد ک ه رض ا یمطالعا  نشان م نی(. همچن29
 انیدانش جو یلیتحص  یها تیو تلاش در فعال یپژوهش  هیانگ شیاف ا
ف رد از  یلذ  و خشنود  انیم یلیتحص تی(. منظور از رضا31شود) یم

از  تی(. رض ا29باش د) یدانشجو م کیخود به عنوان  ا ینقش و تجرب
موجود  تیاز وضع تیرضا جهیاست که در نت یحالت عاطف کی لیتحص

(. 31ش ود) یم  دج ایدانشجو ا یشخص تیو وضع طیشده در مح جادیا
ش دن  خت هیباع  برانگ لیاز تحص تیدهد که رضا یمطالعا  نشان م

 ن،ین و یه ا دهی ا ش فک ،یبه جستجو، کنجک او شتریب لیعلاقه و تما
 لیاز تحص  تی(. رض ا33، 32گ ردد) یو عمل م  شهیگسترش باور، اند

 دیمف یمهارتها انیاعتماد به نفس در دانشجو جادیکند تا با ا یکمک م
از  تیباورن د ک ه رض ا نی ب ر ا  ی از مطالعا  ن ی(. برخ34)ابدیتوسعه 
 ف هحر یو دستاوردها 11یلیتحص شرفتیپ ت،یشخص  ه،یبا انگ لیتحص

 تیفوق العاده سازه رضا تیاهم رغ ی(. عل35فرد در ارتباط است ) 11یا
 نی ا یریشکل گ یدر مورد چگونگ یمحدود یپژوهش ها ل،یاز تحص

ام ا  س تین ینوظهور ریسازه متغ نیچند ا سازه صور  گرفته است. هر
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واژه ب ه اش تباه  نی مورد سبب شده اس ت ک ه ا نیفقدان پژوهش در ا
 (. 36شود) یلیصتح شرفتیپ نیجانش
عنایت به اینکه هدف اصلی آموزش، تدریس و مشتری ه ای واقع ی  با

آنه ا و دی دگاه  لیاز تحص تیدرس و استاد، دانشجویان می باشند، رضا
آنان به عنوان یک بخش مه  در برنامه های آموزش بای د  ها و نظرا 

در نظر گرفته شود و به ط ور ح ت  هم ه محقق ین و دس ت ان درکاران 
آموزش باید در تلاش باشند تا نواقص و کاس تی ه ای موج ود در ای ن 

مسئله، با توجه به اهمیت  نیزمینه را شناسایی و اصلاح نمایند. در کنار ا
در بهبود تدریس و نظر به ای ن ک ه ش رط  یخلاقا یاستانداردها تیرعا

است، ای ن  سیتدر یندهایدر فرا یاولیه تاثیرگذاری اساتید، اخلاق مدار
و مراک  آموزش عالی ضرور  پیدا می کند ت ا  هابررسی ها در دانشگاه 

 یموثر یبتوان گام ها یاخلاق یاستاندارد ها تیرعا تیوضع ییبا شناسا
 یرداشت. با توجه به مطالب فوق، ه دف اص لتوسعه و بهبود آن ب یبرا
 تیباش  د ک  ه وض  ع یس  وال م   نی  ب  ه ا ییپ  ژوهش پاس  خگو نی  ا

 نک هیچگونه است و ا یعلم ا یه یاعضا یاخلاق آموزش یاستانداردها
 لیاز تحص  تیو رض ا یعلم  ا ی ه یاعض ا یاخل اق آموزش  نیب ایآ

 وجود دارد؟ یدار یرابطه معن انیدانشجو
  

 روش

اس ت. جامع ه  یهش حاضر توصیفی از نوع همبس تگپژو قیروش تحق
ام ام  انی دانش گاه فرهنگ انینفر از دانشجو 825پژوهش شامل  یآمار
ب ه عن وان نمون ه  ینفر به ط ور تص ادف 294)ره( گرگان است.  ینیخم

ب رآورد حج   نمون ه فرم ول  یانتخاب شدند. روش مورد اس تفاده ب را
 یطبق ه ا یتص ادف یریگ . روش نمونهودجامعه محدود ب یکوکران برا

 متناسب با حج  بود. 
پاسخ دهن دگان در خص و   یشناخت تیبدست آمده از آمار جمع جینتا

 96( پاسخ دهن دگان م ردان و %3/67نفر) 198عبار  است از  تیجنس
 178 یلی( از پاسخ دهندگان زنان، در خص و  رش ته تحص %7/32نفر)

رش  ته آم  وزش نف  ر در  42(، %5/61)یت  ینف  ر در رش  ته عل  وم ترب
نف ر در  6(، %1/21) ا ی اله م وزشنفر در رش ته آ 59(، %2/14)یاضیر

( %1/3مشاوره ) ینفر در رشته کارشناس 9( و %1/2)ییرشته آموزش ابتدا
پ  ژوهش از  یداده ه  ا یگ  ردآور یبودن  د. ب  را لیمش  غول ب  ه تحص  

 پرسشنامه استاندارد استفاده شد.
 27باشد و ش امل یستاندارد مپرسشنامه ا نی: ایاخلاق آموزش پرسشنامه

شده اس ت.  یطراح کر یل یپنج درجه ا فیاست که بر اساس ط هیگو
 یمحت و یاثربخش  اسی ن ه خ رده مق یدارا یپرسشنامه اخلاق آموزش

پرداختن ب ه موض وعا  حس اس، نداش تن  ،یآموزش یاثر بخش ،یدرس
ه، احترام عادلانه، احترام به دانشگا یابیارزش ان،یرابطه دو گانه با دانشجو

 یم  انیدانش جو یدادن به رش د فک ر تیو اهم یبه همکاران، رازدار
ش ده اس ت و  یابی اعتبار  یپرسشنامه در مطالعا  داخل نی(. ا19باشند)

گ  ارش ش ده  82/1کرونب ا   یآلفا بیپرسشنامه بر اساس ضر ییایپا
س ازی و هماهن ک ک ردن  یم(. در پژوهش حاضر، جه ت ب و37است)

و دانش گاه اص لاحا  مختص ری در آن ص ور   انیجوسوالا  با دانش 
گرفت و لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصص ان و اس تادان 

پرسشنامه اخلاق  یعامل لیتحل جیعلوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت. نتا
درص د  %74نه مولف ه م ورد را نظ ر را نش ان داد ک ه در آن  ،یآموزش
و بارتل ت  KMO=%87ب ود. آزم ون سوال ها استخراج شده  انسیوار
(1111/1P<نشان داد که حج  نمونه کاف )عوام ل در  نی اس ت. و ا ی

چ رخش  %3بال اتر از  یع امل یباره ا جیوج ود دارد. نت ا یجامعه آمار
پرسش نامه اخل اق  ییای متعامد، نه مولفه م ورد نظ ر را بدس ت آورد. پا

ب ه  89/1کرونب ا   یآلف ا بیحاضر بر اساس ض ر ژوهشدر پ یآموزش
 دست آمد. 
باش د و  یاستاندراد م   یپرسشنامه ن نی: الیاز تحص تیرضا پرسشنامه
 یطراح  ک ر یل یپنج درجه ا فیاست که بر اساس ط هیگو 31شامل 

 تی)رضا اسیخرده مق 4 یدارا لیاز تحص تیشده است. پرسشنامه رضا
از  تیو رض ا لینگرش ب ه تحص  ،یلیاز رشته تحص تیاز دانشگاه، رضا

 یابیاعتبار  یپرسشنامه در مطالعا  داخل نی(. ا38)دباش ی( مدیتار اساترف
 73/1کرونب ا   یآلف ا بیپرسشنامه بر اس اس ض ر ییایشده است و پا

 یسازی و هماهنگ یپژوهش، جهت بوم نی(. در ا36گ ارش شده است)
 نی و دانشگاه مورد نظر اصلاحا  مختص ری در ا انیسوالا  با دانشجو
  گرفت و ل ذا روای ی محت وایی و ص وری آن ب ا نظ ر پرسشنامه صور

 لی تحل جیمتخصصان و استادان علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفت. نتا
چهار مولفه مورد را نظ ر را نش ان  ل،یاز تحص تیپرسشنامه رضا یعامل

سوال ها استخراج شده ب ود. آزم ون  انسیدرصد وار %61داد که در آن 
75%=KMO ( 1111/1و بارتلتP<نشان داد که حج  نمونه ک اف )ی 

 یع امل یباره ا جیوج ود دارد. نت ا یعوامل در جامعه آمار نیاست. و ا
 ییایچرخش متعامد، چهار مولفه مورد نظر را بدست آورد. پا %3بالاتر از 

 یآلف ا بیدر پژوهش حاضر بر اساس ضر لیاز تحص تیپرسشنامه رضا
 به دست آمد.  84/1کرونبا  

پژوهش، پس از تصویب موض وع تحقی ق، ب ه مطالع ه  انجام این برای
ای و پژوهشی و منابع علم ی کتابخان ه -کتب تخصصی، مجلا  علمی

ها با هماهنگی معاونت برداری اقدام گردید. برای اجرای پرسشنامهفیش
آموزشی و اداره کل حراست دانشگاه مذکور امکان توزیع پرسش نامه در 

ها نی  به ای ن ش کل توزیع پرسشنامه شد. شیوه فراه  انیدانشجو انیم
گردید  نییدر جامعه آماری تع تیبود که ابتدا نمونه آماری بر اساس جنس

ها شد و با حضور مستمر پژوهش گران و سپس اقدام به توزیع پرسشنامه
آوری ها جم  عروز پرسش  نامه 25و ب  ا مس  اعد  همک  اران در ع  ر  

 گردیدند.
انج ام  SSPS22 یده از نرم اف ار آمارداده ها با استفا لیو تحل هیتج 

به دست آمده با توجه به نرم ال ب ودن  یداده ها  لیشد. به منظور تحل
و  رس ونیپ یهمبس تگ بیض ر ،یتک نمونه ا یت یآن ها از آزمون ها

 چندگانه بهره گرفته شده است. ونیرگرس لیتحل
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 یافته ها
 انی در م یاخل اق آموزش  یاس تانداردها تی رعا تیاول: وض ع هیفرض
 چگونه است؟ یعلم ا یه یاعضا

 تیوض ع  یت ک نمون ه ب ه منظ ور بررس  یآزمون ت جینتا 1جدول  در
 ارائه شده است.  یعلم ا یه یاعضا  یاخلاق آموزش یاستانداردها

 

 یتک نمونه ا Tآزمون  یاز اجرا یناش قیتحق یها افتهیو  جی: نتا5جدول 

 جه آزادیدر Tآماره  اریانحراف مع نیانگیم ریمتغ
سطح معنی 

 داری

 1111/1 293 96/12 55/1 42/3 یآموزش اخلاق
 1111/1 293 16/8 84/1 41/3 یدرس یمحتو یکارآمد

 1111/1 293 89/7 81/1 36/3 یآموزش یاثربخش
 1111/1 293 87/9 74/1 42/3 به موضوعا  حساس پرداختن

 
 
به  ید اخلاق آموزشو انحراف استاندار نیانگیم 1جدول  جیتوجه به نتا با

 اثربخشی ؛(41/3±84/1)یدرس یمحتو کارآمدی ؛(42/3±55/1)بیترت

 ؛(42/3±74/1)حس اس موض وعا  به پرداختن ؛(36/3±81/1)یآموزش
عادلان ه  یابارزش ی ؛(31/3±82/1)اندانش جوی ب ا گانه دو رابطه نداشتن

 همک اران ب ه احت رام ؛(27/3±81/1به دانشگاه) حتراما ؛(92/1±43/3)

 یدادن ب ه رش د فک ر تاهمی ؛(54/3±81/1) داری راز ؛(84/1±43/3)

 نی مطل وب ا  تیامر نشانگر وض ع نید، ابو  ؛(58/3±72/1)انیدانشجو
استاندارد در  یها اسیباشد. بر اساس مق یم انیمولفه ها از نظر دانشجو

تا   34/2نامطلوب،  تیدر وضع 33/2تا  1 نیانگیموجود، م یپژوهش ها
 یابی مطلوب ارز تیدر وضع 5تا   67/3نسبتاً مطلوب و  در سطح  67/3

تف او   یدار یبا توجه ب ه س طح معن  Tآماره  نی(. همچن39کنند) یم
در   یجامعه آم ار نیانگیو با م ینمونه آمار نیانگیم نیرا ب یدار یمعن

 دهد.  یآن نشان م یو مولفه ها یخصو  اخلاق آموزش
 ا ی ه یاعض ا یاخل اق آموزش  یاستانداردها تیرعا نیدوم: ب هیفرض
 رابطه وجود دارد. انیدانشجو لیاز تحص تیبا رضا یعلم
آن با  یو مولفه ها یاخلاق آموزش نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر جینتا
 ارائه شده است. 2در جدول   انیدر دانشجو لیتحص تیرضا
 – کولموگروف آزمون از ها داده بودن نرمال غیر یا نرمال بررسی برای

، 2در جدول رسونیپ یبه دست آمده از آزمون همبستگ جینتا براساس

 یمحتوا ی(؛ کارآمدr=69/1و  p=1111/1) یاخلاق آموزش نیب

و  p=1111/1) یآموزش ی(؛ اثربخشr=52/1و  p=1111/1)یدرس

63/1=r( ؛ پرداختن به موضوعا  حساس)1111/1=p  52/1و=r ؛)

 یابی(؛ ارزشr=52/1و  p=1111/1) انینداشتن رابطه دو گانه با دانشجو

و  p=1111/1(؛ احترام به دانشگاه)r=45/1و  p=1111/1عادلانه )

57/1=r(؛ احترام به همکاران)1111/1=p  47/1و=r ؛ راز)

 یدادن به رشد فکر تی( و اهمr=51/1و  p=1111/1)یدار

 انیدانشجو لیاز تحص تی( با رضاr=31/1و  p=1111/1)انیدانشجو

 (.>p 11/1وجود دارد) ناداررابطه مثبت و مع
 

از  تیو رضا یاخلاق آموزش نیرابطه ب ی: بررس5جدول 

 لیتحص

 متغیرها
رضایت از 

 تحصیل

 اخلاق آموزشی
 69/1 همبستگیضریب

 **1111/1 سطح معناداری

 کارآمدی محتوی درسی
 52/1 همبستگیضریب

 **1111/1 سطح معناداری

 اثربخشی آموزشی
 63/1 همبستگیضریب

 **1111/1 معناداریسطح 

 پرداختن به موضوعا  حساس
 61/1 همبستگیضریب

 **1111/1 سطح معناداری

 نداشتن رابطه دو گانه با دانشجویان
 52/1 همبستگیضریب

 **1111/1 سطح معناداری

 ارزشیابی عادلانه
 45/1 همبستگیضریب

 **1111/1 سطح معناداری

 احترام به دانشگاه
 57/1 همبستگیضریب

 **1111/1 سطح معناداری

 احترام به همکاران
 47/1 همبستگیضریب

 **1111/1 سطح معناداری

 راز داری
 51/1 همبستگیضریب

 **1111/1 سطح معناداری

اهمیت دادن به رشد فکری 
 دانشجویان

 31/1 همبستگیضریب

 **1111/1 سطح معناداری

 معنادار است. 15/1* در سطح 
 معنادار است. 11/1** در سطح 

 
 یعلم  ا ی ه یاعضا یاخلاق آموزش یاستانداردها تیسوم: رعا هیفرض
 کند. ینیب شیرا پ انیدانشجو لیاز تحص تیتواند رضا یم
 یاخلاق آموزش یمولفه ها نیچندگانه ب ونیرگرس لیتحل جیدر ادامه، نتا 

 ارائه شده است. 3در جدول  لیاز تحص تیو رضا
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 05 

صل
ف

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
ن

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

3 ،
93

11
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 

 لیاز تحص تیو رضا یاخلاق آموزش یمولفه ها نیچندگانه ب ونیرگرس لیحلت جی:  نتا5جدول 
 F P R' 2R β t ρ ملاکمتغیر  متغیرهای پیش بین

  کارآمدی محتوی درسی
 
 

رضایت از 
 تحصیل

 
 
 
96/43 

 
 
 
1111/1 

 
 
 

76/1 

 
 
 

58/1 

19/1 96/1 15/1 

 1111/1 78/3 21/1 اثربخشی آموزشی

 11/1 37/2 14/1 ساسپرداختن به موضوعا  ح

 11/1 44/2 12/1 نداشتن رابطه دو گانه 

 11/1 55/2 11/1 ارزشیابی عادلانه

 117/1 71/2 14/1 احترام به دانشگاه

 113/1 11/3 13/1 احترام به همکاران

 12/1 19/2 11/1 راز داری

 72/1 -35/1 -11/1 اهمیت دادن به رشد فکری 

 
 نیرابطه ب یبررس ی: مقدار آماره آزمون برا3جدول  جیبر اساس نتا

که در  93/43برابر با  لیاز تحص تیو رضا یاخلاق آموزش یمولفه ها

دهد که  ینشان م  R2دار است. مقدار  ی( معنP=1111/1سطح )
اخلاق  یمولفه ها لهیبوس لیاز تحص تیبعد رضا انسیاز وار 58/1

 انگریب ونیرگرس  بیبه ضرا ینگاه نیمچنشود. ه یم نییتب یآموزش

(، پرداختن به موضوعا  β=21/1)یآموزش یآن است که اثربخش

 یابی(، ارزشβ=12/1(، نداشتن رابطه دوگانه )β=14/1حساس)

(، احترام به β=14/1(  و احترام به دانشگاه )β=11/1عادلانه)

طور مثبت و  توانند به ی( مβ=1/ 11)ی(، راز دارβ=13/1همکاران)
 کنند ینیب شیرا پ یدار اخلاق آموزش یمعن

 

 بحث
 تی رعا تیپ ژوهش نش ان داد ک ه وض ع یها هیفرض لیو تحل هیتج 

در  انیاز نظ ر دانش جو یعلم  ا یه یاعضا یاخلاق آموزش یمولفه ها
ابع اد  یمشخص ش د ک ه تم ام یقرار دارد. در پژوهش یمطلوب تیوضع
 یتلق  تی م ورد مطالع ه ب ا اهم انیاز نظ ر دانش جو یآموزش  یاخلاق
موضوع  انیمشخص شد که از نظر دانشجو گرید ی(. در پژوهش19شدند)

ب ه  دیاسات ستیبا یباشد و م یو با ارزش م تیپر اهم سیاخلاق در تدر
داشته  ژهیخود توجه و اهتمام و سیاصول و مولفه ها در تدر نیا تیرعا

مولف ه  ،یر نمونه آم ارگ ارش شد که از نظ گری(. در مطالعه د17باشند)
، 12یتعام ل حرف ه ا ،یآموزش یکارآمد ،یدر ارائه محتو یکارآمد یها

بح   مناس ب، احت رام ب ه  یفضا ان،یدانشجو یکمک به رشد حرفه ا
 تیمناس ب در وض ع یابیارزش  تیهمکاران، احترام به دانشگاه و در نها

 تی رعا تیوض ع  ی ن گ ری(. مطالع ا  مش ابه د41قرار دارن د) یمناسب
 انیدانشجورا بر اساس نظر  دیتوسط اسات یاخلاق آموزش یاستاندارد ها

حاص ل در  جینت ا نی(. همچن42، 41گ ارش کردند) یمطلوب تیدر وضع
 یدرس یمحتو یاثربخش ،یآموزش یبعد نداشتن رابطه دوگانه و اثربخش

 یاز پ ژوهش ه ا یعادلانه با برخ  یابیارزش س،یروش تدر یو کارآمد

م ذکور  ی(. چرا که در پژوهش ها45، 44، 43باشد) یم گذشته ناهمسو
قرار  ینامطلوب طیاشاره شده در شرا یمولفه ها تیوضع کهمشخص شد 

 شریبه توجه ب ازین انیبه دست آمده، از نظر دانشجو جیدارد. بر اساس نتا
 قیدر عمل و آموزش از طر یو خرد ورز تیفراه  آوردن عقلان نهیدر زم

خلاقان ه، نوآوران ه،  یها تیرشد فعال نهیکه زم سیتدر نینو یروش ها
در جه ت انج ام  انیدانش جو قیو تشو بیترغ ،یلیتحص یعملکرد بالا

 یرا به همراه خواهد آورد؛ لازم و ض رور یو پژوهش یعلم یها تیفعال
 یرا م  یاخل اق آموزش  یها یاستاندارد ها تیرعا یاست. وجوه رفتار
و اعتماد به نفس در  هیروح جادیاهمچون  یآشکار یتوان در نشانگرها

و  یرشد علم  نهیدر زم شتریتلاش ب ان،یودر دانشج یلیتحص یها نهیزم
پاسخگو بودن در برابر سوالا   یبرا یلازم و کاف یآنان، آمادگ یپژوهش

هم ه  یتیو شخص  یعلم  ،یرشد فک ر یآنان، ارتقا یو مشکلا  علم
ر داش تن نظ را  و د انیمحترم شمردن حق دانشجو ان،یجانبه دانشجو

همکاران و برخ ورد  تراماح تیمتفاو  و مخالف، رعا یعلم یها دگاهید
ب ا همک اران در انج ام  یو هم دل یمودبانه با آنان، توسعه روح همکار

توسعه شبکه  ،یتوسعه روابط همکارانه در امور پژوهش ،یحرفه ا فیوظا
 شیاف  ا یدادن به پژوهش و تلاش برا تیاهم ،یاجتماع یارتباط یها

 یفض ا جادیا ،یاللمل نیو ب یدانشگاه در سطح مل یپژوهش_یرتبه علم
نوع  نیاز ا ییو رفتارها یعلم یها تیانجام فعال یبرا یمثبت و پر انرژ

رفتاره ا،  نی باشد، توس عه ا یمشخص م یعلم آ یه یاعضا یاز سو
کند. پژوهش گران  یم کیرا به حد مطلوب آن ن د یسطح اخلاق آموزش

باع    سیدر ت در یاخل اق یکردن مولفه ه ا تیکنند که رعا یم انیب
اخلاق  یگردد. و وجود مولفه ها یم یریادگیو  یآموزش ندیفرا یشاثربخ
(. در 44باشد) سیتدر یاثربخش شیکننده اف ا نیتواند تضم یم یآموزش
به جنب ه  یعلم ا یه یبه دست آمده ضرور  دارد اعضا جینتا یراستا
 ش نهادیاساس پ نیکنند، بر ا یشتریتوجه ب یزشمختلف اخلاق آمو یها
 سیت در یش ده، روش ه ا نییتع یبا اهداف آموزش دیشود که اسات یم
 ییعادلانه و متناسب با مطال ب ارائ ه ش ده آش نا یابیو انواع ارزش نینو

 یاز س و سیبازخورد از ارائه ت در افتیدر یداشته باشند و در تلاش برا
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 سیت در یباش ند، در فض ا لیتحص ندیدر فرا یو گروه علم انیدانشجو
دهند و ص ادقانه و آگاهان ه ب ا  جیرا ترو مانهروح احترام و برخورد محتر

ب دون نگ اه  یمیرابط ه ص م ج ادیارتباط برقرار کنند و به ا انیدانشجو
مقام آن ان مب ادر  ورزن د. نح وه  تیهمراه با حفط و رعا  ،یآم ضیتبع

 یو برقرار نکردن رابط ه دوس ت انیدانشجو با دیارتباط برقرار کردن اسات
که منج ر  دیاسات یکلاس از سو طیاز مح جدر خار یاز حد و عاطف شیب

گ ردد م د نظ ر  یآنان م انیم یگذار ضیبه کاهش رشد دانشجو و تبع
 یکلاس یندهایبر فرا یو منصفانه مبتن ینیعادلانه، ع یابیارزش رد،یقرار گ

ش ناخت  یدر تلاش ب را دیاسات د،ریاهداف درس صور  گ یو در راستا
 طیو مق رار  ح اک  ب ر مح  نیانارزش ها، هنجارها، چش  اندازها، ق و

 شیآنه ا بدانن د، اف  ا تی دانشگاه باشند و خود را مل م و متعهد به رعا
از برنامه  ییبا همکاران، اختصا  ساعت ها یو همکار یمیصم یفضا
 ییجو بیا همکاران، عب یاجتماع یتعامل در گروه ها یروزانه برا یها

است که  یاز موارد نشگاهدا طینکردن و احترام قائل شدن به آنها در مح
 س تیبا یباشد که م  یم کیو آکادم یاجتماع طیمح کیلازمه کار در 

ب ه  انیعلاقه و جذب دانشجو جادیدر ا تیو در نها ردیمورد توجه قرار گ
 13یاجتماع یها هیمستقل بار آوردن، توسعه سرما ،یلیتحص یرشته ها

 در  آنان کوشا باشند. یریپذ تیو  رشد مسئول
از  تیو رضا یاخلاق آموزش نینشان داد که رابطه ب جیاز نتا گرید یبخش
مشخص  یباشد. در مطالعه ا یدار م یمثبت و معن انیدانشجو لیتحص

 یدر نظام آموزش 15تیفیک نیبا تضم 14یاخلاق حرفه ا نیشد که رابطه ب
مش خص ش د ک ه  گ ری(. در مطالع ه د46باش د) یدار م یمثبت و معن

 انیدانشجو دگاهیاز د یلیتحص یتمندیمرتبط با رضا یرهایمتغ نیترمه 
 یارائه دروس، القا یمجرب برا یشامل استفاده از کادر آموزش بیبه ترت

و مسئولان و ارتباط مناسب همراه با احترام  دینفس توسط اسات اعتماد به
 یه ا افت هی دیی (. در تا47باش د) یم  دیبا اسات انیودانشج نیمتقابل ب

 ییمحققان معتقدند شناسا یتوان اشاره کرد که برخ یم رپژوهش حاض
 یخوب اریاب ار بس انیدر دانشجو لیاز تحص تیرضا  انیعوامل موثر بر م

دانشگاه و  یاز فضا انیو ادراک دانشجو یلیتحص شرفتیپ یابیارز یبرا
رون د  یب ه ش مار م  ینظام آموزش عال ین اصلاز ارکا یکیکه  دیاسات

 یاخلاق آموزش  نیارتباط مثبت ب ری(. در تفس48، 36شود ) یمحسوب م
 یعلم  ا ی ه یکرد که توجه اعضا انیتوان ب یم لیاز تحص تیو رضا

 یازه ایب ه ن ییپاس خگو ،یک ی یف طیمناسب بودن مح ان،یبه دانشجو
 یها یابیو ازرش سیتدر یاندهیفرا یبرا قیدق ی یبرنامه ر ان،یدانشجو

 یارائه مشاوره ها ان،یدانشجو یردف یمدون با در نظر گرفتن تفاو  ها
 د،یاسات یاز سو یو پژوهش یدر خصو  مباح  علم یتیو ترب یآموزش
هس تند  یهمکاران و دانشگاه از عوامل ان،یشان و احترام دانشجو تیرعا

گذاش ته و در  ریت اث انیدانشجو لیاز تحص تیسطح رضا شیکه در اف ا
 طیمح   ل،یحص  و احس  اس آنه  ا ب  ه ت انیدر نگ  رش دانش  جو ج  هینت

 نی دارند و ب الطبع ا ییاثر بس ا دیو رفتار اسات یلیرشته تحص ،یلیتحص
و  یلیتحص  طیاز شرا یمثبت یابیارز انیشود که دانشجو یامر موجب م

 یم  ی ش یعام ل انگ کیبه عنوان  تیخود به عمل آورند. رضا دیاسات

 دها،شناخت، دستاور شیگذاشته و سبب اف ا ریعملکرد فرد تاث ید روتوان
 فرد شود. شرفتیو پ تیاحساس مسئول

از  تیتوان اشاره کرد ک ه  رض ا یپژوهش حاضر م یها تیاز محدود 
به علت تنوع رشته تحص یلی ی ا  یآن در هر دانشگاه  انیو م  لیتحص

نیروی انسانی ک ه  تعداد دانشجو، اعضای هیأ  علمی، قدمت دانشگاه و
در آن مشغول به فعالیت می باشند و فضای فی یکی و امکانا  آموزشی 

ب ه  قی تحق نی ا یها افتهی  یباشد و لذا تعم یم تفاو مورد استفاده م
مواجه است. لذا توصیه م ی  تیبا محدود گرید انیدانشگاه ها و دانشجو

این صور  شود در هر دانشگاهی چنین پژوهش هایی انجام شود که در 
می توان الگویی با درجه انطباق بیشتر برای هر دانشگاه به دس ت آورد. 

 ل،یاز تحص تیمبح  رضا تیبا توجه به اهم ودش یم شنهادیپ نیهمچن
 تیو عوامل موثر و مرتبط با رض ا رهایمتغ ریپژوهشگران رابطه سا ریسا

 یدی عوام ل د نی قرار دهند، تا با ش ناخت ا یرا مورد بررس لیاز تحص
دانشگاه ارائه ش ود ت ا آنه ا  نیبه پژوهشگران و مسئول یجامع و کاربرد
 تیرضا تیتقو یمناسب برا یها و طرح ها مهلازم برنا یبتوانند با آگاه

شود ب ه  یم شنهادیپ ت،یکنند. در نها یدر دانشگاه ها طراح انیدانشجو
 اق دام یعلم  ا ی ه یاعضا یعوامل اثر گذار بر اخلاق آموزش ییشناسا

مطلوب  تیبه وضع دنیرس یبرا یو تجرب یدانش نظر جادیگردد تا با ا
 برداشت. یموثر یبتوان گام ها یاخلاق آموزش یاستانداردها

 

 گیرینتیجه
 یاخلاق آموزش یمولفه ها تیدهد که وضع ینشان م قیتحق یکل جهینت

و  یاخل اق آموزش  نیب  یدار ینسبتا مطلوب است و رابطه مثبت و معن
 یاصول اخل اق تیبا رعا دیاسات جه،یوجود دارد. در نت لیتحص از تیرضا

توس عه  ،یآموزش  یمحت و یاثربخش  ن هیو توج ه ب ه آن، زم یآموزش
ارتباط مناسب با  یسازمان و برقرار ،یعلم ا یه یاعضا انیم یهمکار
عنوان کرد که توجه به اصول اخلاق  دیآورند. با یرا فراه  م انیدانشجو
 یبستر توسعه آن در دانشگاه ها م  یفراه  ساز یو تلاش برا یآموزش

 ن هیدر زم یاخل اق یو توسعه رفتارها یاخلاق یتواند منجر به بهبود فضا
جو  شیمه  به نوبه خود، موجب اف ا نیکه ا دشو یلیمختلف تحص یها

 ای مح یط یو مح یآرامش فکر ان،یدانشجو شرفتیرشد و پ یسال  برا
از  تیرض ا تی ش ود ک ه در نها یم یقو تر تیخلاق ،یبروز نوآور یبرا

ب ا  یتوس عه اخل اق آموزش  ج هیرا ف راه  خواه د آورد. در نت لیتحص
 ،یمس اعد س اختار یترهاها و بس نهیزم جادیو ا کیستماتیس یکردیرو
از  تیتوان د در رض ا یم  ی ش یمناس ب انگ یو ساز و کاره ا یندیفرا

 کند. فایرا ا یینقش بس ا انیدانشجو لیتحص

 

 ای اخلاقیهملاحظه
امان ت  یمنابع مورد استفاده، اصل اخلاق قیدق یپژوهش با معرف نیدر ا
آثار محترم شمرده شده است و  نیمولف یو حق معنو تیرعا یعلم یدار
 یعدم مشخص نمودن اسام ،یهمچون رازدار یاصول اخلاق علم ریسا

 شده است. تیشرکت کنندگان رعا
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 سپاسگزاری
مس ئولان و  نانهیصم یداند که از همکار یگروه پژوهش بر خود لازم م

پژوهش، گ روه پ ژوهش را  ندیکه در فرا انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو
 را داشته باشد. ینمودند، کمال امتنان و سپاسگ ار یاری
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 Responsibility .5 مسولیت پذیری

 Moral behavior .6 رفتار اخلاقی

 Sensitive issues .7   موضوعا  حساس
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