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 شناسایی مولفه های انتظارات اخلاقی دانشجویان از آموزش عالی

 
 3، دکترداریوش نوروزی1، دکترعصمت مسعودی ندوشن2*، دکتر محمد نوریان1مهان قلمکاریدکتر 

 مدیریت آموزشی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبگروه  .1
 زی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبمدیریت و برنامه ری گروه  .2

 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی .3
 (21/1/89، تاریخ پذیرش:21/1/89تاریخ دریافت:) 

 

 

 

 سرآغاز

( و 1یسات   حیالیی کشاور بقال  باای  عالیی آموزش مدنی مأموریت
. بادو  شاو یشاهاوندی  مسواوم ما جویماع و همنبع یوسع نییامهم
باه  یوینادینما  کشور چیه یینولن هییوجه  ر ساملقلبل  گذیرهیسامل

 بخشدیری بهبو  م یزندگ تیفیو عللوه با آ ، ک لبدی ست  دیرییوسعه پل
ییان  (.2  یفای  و جلمعه شو   بای  یوتا هگ یو منجا به منلفع یجتملع

(. 3  یسات یبعل  یوسعه ی ر یملمیما نشل   هنده   نقش آموزش علیی 
  جلمعه که هوتند یرزشتاین نهل هلیی پا یز به علت یین که  ینشگله هل

 
 

 

 
نظلم هل   زیا یز یکی عنوی  به  یر  و یختیلر  ر یوسعه و بای  پیشافت

 لرآماد،ک ینوالنی نیاو  سلختن و آمل ه یابیت به علیی، آموزش عمده

 جلمعه ویقعی نیلزهل  به پلسخگویی به منظور مهلرت  یری  و شلیوته

 ینشجویل  یز  1بلید ینتظلریت یخللقی (،4مختلف میپا یزند  زمینه هل   ر
زیاای بادو    ینشگله و آموزش علیی مور  بارسی و  قت نظا قایر گیا 

 لشادیاین نیلزهال  بشاا میب یکی یز یسلسی که 2رعلیت مویزین یخللقی
 آموزش علیی نمی یویند نقش خو  ری به  رستی ییفل کند. 

 
 

 چکیده
ری   ینشجویل  یلییسص زهیینگ ،ینتظلریت نییل بل یأم کندیکمک م ای یبه مد ییز آموزش علی ل ی ینشجویخللقی  ینتظلریت  ییشنلسلزمینه: 

. هدف پژوهش شنلسلیی ینتظلریت یخللقی ندیکمک نملآ  هل و  ر نهلیت یوسعه جلمعه  یو علم یلییسص شافتی ه و به پفایهم کا
 ییاینی یز آموزش علیی یست.  ینشجویل 

صیللت جلمعه مور  مطلیعه  ینشجویل  یس مطلیعه حلضا پژوهشی کیفی یست که بل یستفل ه یز نظایه  ی ه بنیل  ینجلم پذیافته یست. روش:

بای   مصلحبه یشبلع شده یست. 22بلشد.  ر ینتخلم نمونه یز روش نمونه با یر  هدفمند و غیایصل فی یستفل ه شده که نمونه بل یکمیلی می
جمع آور   ی ه هل یز مصلحبه عمیق نیمه سلختلریلفته یستفل ه شده و یسلیل  ی ه هل یز طایق نظایه  ی ه بنیل  به وسیله   روش کدگذیر  

 بلز، مسور  و گزینشی صورت پذیافته یست.

 تیرعلی، زندگ تیفیبهبو  کبعد  11مویفه یوییه شنلسلیی و  ر  121پس یز یسلیل  ی ه هل بل یستخایج جمللت کلید  مصلحبه هل، یافته ها: 

 تییرجس، ل یز  ینشجوی یعلم  هل تیحمل، ل ی ینشجو یبه یفلوت سطح علم یوجه، ل یخلص  ینشجو گلهیجل، ل ی ینشجوو حلل  شأ 
ی، سلزملن یعهد، همدیی و همکلر  بین  ینشجویل  و  ینشگله، دییسلی و عملکا  منلسب مطلوم تیشخصنخبه،  ل یخدملت به  ینشجو

 یو آموزش یبا خدملت علم یماکز، و نقش  ینشجو گلهیجل تیبا یهم دییلک ، یماکز با رشد و خو  کلرآمد  رو  ملیه   3و  کلرآمد تیایمد
 طبقه بند  گا یده یست.

نتلیج پژوهش نشل   ی  که  ینشجویل  ینتظلریت یخللقی متنوعی یز آموزش علیی  یرند که بای  باآور ه سلز  آ  هل نیلز به نتیجه گیری: 

 .بانلمه ریز  هل   قیقی یست

 

 ینتظلریت یخللقی، ینشجویل ،آموزش علییکلید واژگان: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 mnourian2001@yahoo.comیکتاونیکی: نویوندۀ موئول: نشلنی ی
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آماوزش عالیی شااییم منلسابی باای  بااوز مشاکللت به علت یین که 
هال  آمااوزش  هل و فعلییات یخاللق  ر همه زمینه، رعلیت یخللقی  یر 

( و به وسیله رشد یخللق  ر مسیم هال  آموزشای 5 عالیی کالربا   یر 
بای  رشد و یوسعه جلمعه فایهم کا ، زیای یوسعه جویمع  میتوی  زمینه ری

 ر گاو یریقل مسیم هل  آموزشی و  ینشجویل  یست. شنلسلیی ینتظلریت 
یخللقی  ینشجویل  یز آموزش علیی منجا به یفزییش رضلیت  ینشجویل  

  ر آموزش عالیی  ی یسقیقلت زیل    ر زمیناه یخاللق حافهمی گا  . 
هل  مختلف یوسم مسققال   ی  یز جنبه خللق حافهینجلم شده یست و ی

 ینادکی . یمال یسقیقالتو صلحبنظای  مور  بارسای قاایر گافتاه یسات
آماوزش  یز  ینشاجویل  ینتظلریت یخلالقی خصوص  ر موتقیم صورتبه

به گونه ی  که  ر شل  آ  یساات ماور  یوجاه  صورت پذیافته و علیی
 متغیاهال  یاکیاب باه یال زمینه یین  ر هلپژوهش .قایر نگافتاه یسات

بال   .یست پا یخته ینفای   صورتبه خلص متغیا  بارسی به یل متفلوت
 آیاین جهال  ساطح  ر  ینشگلههل یز بویلر  علم به یین مولیه که  ر

  ر کاه یسات شده یدوین ی  حافه یخللق عنوی  کدهل  بل هلیی نلمه

 (6یسات  شاده  رج یحتایم 3یخللقی هل  یرزش یز هل بویلر  بیلنیه یین
یمل یین که آیل یملم ینتظلریت یخللقی  ینشجویل   ر ریستل  یین آیین نلمه 
هل هوت نیز جل  بسث و بارسی  یر .بل یوجه به پژوهش هل  پیشین، 

 کشاورهل و یفاای  زنادگی کیفیات یفازییش علمل عنوی به علیی آموزش
 شاگلهی ین مادر   یری  کاه یفاای   خالص، طوربه. شو می شنلخته
 یشتن  .بلشندمی بهتا رفله و زندگی یز بلیلیا یستلندیر هل   یری  هوتند،
یذت  زمینه سلز  بای  ،یمشلرکت مدنییجل  زمینه بای  یا، سلیم یزندگ

 آزی   مور  عللقه یعلم نهی ر زم تیفعلی ،یفعلل یجتملع یبا   یز زندگ
 یمالی ایو غ یملی  لیبه مزی یلبی ر بلزیر کلر و  ست تی، کوب مز عمل(
 (.9-7  شنلخته شده یند یعنوی  ینتظلریت یز آموزش علیبه

ینتظالر  یرناد  یند،رسالنده پلیال  به ری علیی یسصیللت بانلمه که یفای  
 یسلس با .(12  آورندمی  ست به یجتملعی و شخصی یوجهقلبل مزییل 
 ئاهیری عالیی آماوزش یز ینتظالر و نتیجه نوع سه مفهومی، چلرچوم یک
 و کلرآماد  خو  سیلسی، و یجتملعی مولئل به عللقه مند شد : شو می

یاویج  (.11 ینش   و کلربا   هل مهلرت به نوبت مثبت ییجل  موقعیت
شهاوند مطلوم، یابیت ینول  هل  خوم، یابیت عضو یلثیاگذیر خلنوی ه 

 (.13و  12هل یز ینتظلریت آموزش علیی یست  
س و مویجهاه بال یسالیید،  ینشاجویل  مای  ر بعد یخللقی  ر کلالس  ر

(. 14خویهند یستل ی  بل  ینش زیل ، مشتلق، قلبل  ر  و  وستلنه بلشند  
عللوه با یین، ییجل  یریبلطلت یجتملعی، رشد و یوسعه شخصای و حافاه 
ی ،  ییجاال  مساایم آموزشاای پویاال، مشاالرکت  ینشااجو  ر روش هاال  

  ر و  هنده پلسخ شنونده، یسلیید آموزشی، وجو  خدملت یدریس، کیفیت
  ر صدیقت و یحتایم علمی، یسقیقلت ینجلم یمکل  کا   فایهم  ستاس،
جدیاد یز  یگاا  و منلساب هال  باه یکنویاو    ستاسی پاسنل، رفتلر

 (.17-15ینتظلریت آموزش علیی یست  

 ینشجویل  ینتظلر  یرند  ر فاییند آموزش شاکت  ی ه شوند بدین معنای 
یز نظااایت صااورت پااذیا  و یید یوساام  ینشاجویل  یرزشاایلبی یساالکاه 

هال  آموزشای ملنناد زملنبناد    ینشجویل   ر یدوین و ینظیم بانلماه

(.  ینشاجویل  یز یسالیید ریهنمال ینتظالر 11... یساتفل ه شاو   کللسهل و 
 (.19ری  یرند   4حملیت علمی، حملیت علطفی

یست،  گافتهقایر مور  بارسی علیی یسصیللت  ر شل   هلییپژوهش  ر
 عنوی به بلید رفله و رضلیت شکوفلیی، که یست آ  یز حلکی هلیلفته یین

(.  ر بعد 22  شو  گافته نظا  ر علیی، آموزش ینتظلریت و قلنونی یهدیف
پاذیا  رهبا  ما م مدیر، مشلرکتیخللقی سطوح مدیایت آموزش علیی، 

ور یوااهیلگا  ی یر   ر یماا، خاادمتگزیر  ر حکمایناای  ینشااگلهی و
،   ینشاگله سیلسای بلاو  فاهنا  و،  رفالهی  ینشاجویل و   ینشگلهی

 پلسااخگویی، بلیناادگی یو رشااد و زناادگی  ینشاجویی و ویفیات رفااله ک
 (. 21و ... یز ینتظلریت  ینشجویل  یز آموزش علیی یست   آکل میک

یبعل   هیکل  بای یآموزش علییفلوت  ر ینتظلریت یخللقی نشل  میدهد که 
بل یوجه به یینکه شکلف و کام یاوجهی باه  و بلشندیم تیپایهم یزندگ

می یویند یللش هل  مدیایتی بای  رشد آماوزش یخللقی حوزه ینتظلریت 
یز  ل ی ینشاجویخلالقی ینتظالریت  ییشنلسال علیی ری  چلر مشکل سلز ، 

ینتظلریت  نییل بل یأم کندیکمک م یآموزش علی ای یبه مد یآموزش علی
 قیطا نیآنل  ری فایهم کا ه و یز ی یلییسص زهیینگ عللقه و ل ،ی ینشجو
یمل بل یغییا (. 22  ندیکمک نمل ل ی ینشجو یو علم یلییسص شافتیبه پ

زمل  و  ر بلفت هل  مختلف ینتظلریت  ینشجویل  یز آموزش علیی مای 
یویند متفلوت بلشد بنلبا یین موئله یسقیق عبلرت یست یز یینکه ینتظلریت 

 ؟  یسصیللت یکمیلی ییای  یز یموزش علیی چیوتیخللقی  ینشجویل
 

 روش

 مطلیعه حلضا، پژوهشی کیفی یست که بل یستفل ه یز نظایاه  ی ه بنیال 

ینجلم پذیافته یست. یین مطلیعه ینتظلریت یخللقی  ینشجویل  یز آماوزش 
علیی ری شنلسلیی، یستخایج، طبقه بناد  و باا یسالس یفکاا حالکم باا 

  شنلسلیی شده قایر  ی ه یسات. جلمعاه ماور  طبقلت  ر  رو  ملیه هل
که  ی ه هل بعدیز مصلحبه مطلیعه  ینشجویل  یسصیللت یکمیلی می بلشد 

. بای  ینتخلم نمونه یز روش نمونه با یر   ینشجو به یشبلع رسید 22بل 
نفا یز مصلحبه شوندگل  آقل  9هدفمند و غیایصل فی یستفل ه شده یست. 

. بای  جمع آور   ی ه هل یز مصلحبه عمیق نیمه نفا خلنم بو ه یند 11و 
سلختلریلفته یستفل ه شده یست.  ر حین مصلحبه به جهت رعلیات حالل 
 ینشجویل  یز ضبم صدی خو  یر  شده و پلسخ هل  مصلحبه شوندگل  
 قیق و بدو  سوگیا  یل  یشت با یر  شده یسات. یسلیال  ی ه هال یز 

گذیر  بالز، کدگاذیر  مساور  و طایق نظایه  ی ه بنیل  به وسیله کد
 .ی صورت پذیافته یستکدگذیر  ینتخلب

 

 یافته ها
یسلیل و طبقه بند  مطلیب مصلحبه شاوندگل   ر پاژوهش حلضاا باه 

 رو  ملیه منجا شد  جدول  3و  طبقه 11مویفه یوییه  ر  121شنلسلیی 
1). 
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 زش عالیطبقات و مولفه های انتظارات اخلاقی دانشجویان از آمو :1جدول 
 مولفه ها طبقات درون مایه

 یماکز با رشد و خو  کلرآمد 
 

 بهبو  کیفیت زندگی

 بهبو  مویا آینده و زندگی

 جلیگله یجتملعی بهتا

 یابیت یک ینول  کلمل

  ر سطح جلمعه به یریقل فاهن  یوجه

 ییجل  یوینلیی خدمت به جلمعه

 بهبو  رویبم یجتملعی

 گونگی مهلرت هل  یجتملعی و فا  آموزش  ی   چ

 ییجل  روحیه یعلمل و همکلر  میل   ینشجویل 

  ی   مهلرت یجتملعی و مشلرکتی

 ییجل  روحیه مشلرکت  ر فعلییت هل   ینشگلهی 

 فایهم کا   زمبنه بای  جلیگله و رشد یجتملعی

 بل شاییم یحتایم به یکدیگا  فایهم کا   مسیم

5ولئل یخللقیرعلیت م
 

 مفید بو   بای  جلمعه

 آزی   یندیشه و بیل 

 ییجل  شاییم رشد  ینشجو

 یستعدی هل و نقلط قوت یقویت 

 نقلط ضعف بهبو 

 جبای  خللهل   ورنی

 یماکز با رشد و خو  کلرآمد 
 

 بهبو  کیفیت زندگی

 منشل یثا بو  

 به کملل رسید 

 ی به ینتظلریت یز خو ییجل  یوی  پلسخگوی

 ییجل  یعهد ذهنی و قلبی  ر  ینشجو

  یشتن آزی   هل  سیلسی و یجتملعی

و  همدیی و همکلر  بین  ینشجویل 
  ینشگله
 

 وجو  مسلی بای  یعتایض یز یسلیید و پاسنل

 حفظ وحدت کللس

 ییجل  روحیه همدیی  ر میل   ینشجویل 

 یز همکلری  آیندهییجل  شبکه ی   ینشجویی 

 عدم یستفل ه  ینشجویل  یز یطللعلت و کلر یز سلیا  ینشجویل 

 ییجل   مکلنیزم هلیی بای  حملیت و کلر کا   بل هم

 ینجمن هل  فلر  ییتسصیلل  قو 

 ییجل   شبکه هل  پلیدیریا  بای   ر یختیلر قایر ی   یجابه هل

 کمک  علمی و آموزشی به یکدیگا

  یشتن همکلر  یلزم بل یکدیگا

 یبل ل  ینوته هل بل یکدیگا

 کمک به پیشافت یکدیگا

 یبل ل یطللعلت  ینشجویل  بل یکدیگا

 وجو   فضل  یسلیل علمی بین  ینشجویل 

 رعلیت شأ   ینشجویل  یلکید با یهمیت جلیگله و نقش  ینشجو

 وجو  پاسنل پیگیا و بل یخللق

   منزیت بای   ینشجویل قلئل شد  شأ

  یشتن شأ  شغل

 حفظ شأ   ینشجو

 باخور  مستاملنه یسلیید

 باخور  مستاملنه پاسنل

 وجو  حق یعتایض بای   ینشجو

 یحتایم  ینشجوهل به یکدیگا

 ساملیه  یئمی  ینوتن فلر  ییتسصیلل 

 کلرکنل  فهمیده و آشنل بل شاح وظلیف خو 
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 ویل  به  ور یز حلشیه هل  غیاضاور  ینشج

 مسیطی یمن، آریم بل ملهیت علمی  ینش مسور

  NGOییجل  فضل بای  گاوه هل   ینشجویی و 

 ییقل نکا   حس فاو ستی به  ینشجو

  ی   شأ  یجتملعی یلزم

 عدم وجو  نهل  جدیگلنه ی  بای  نظلرت  ر  ینشگله

 یحتایم به  ینشجویل 

 یریبلط  ر حد شل   ینشجویل 

  یشتن  یعلمل یجتملعی منلسب کلرشنلسل 

 حفظ حامت  ینشجو

 رعلیت یحتایم متقلبل

 یلکید با یهمیت جلیگله و نقش  ینشجو

 جلیگله خلص  ینشجویل 

 یستفل ه یز نخبه هل  ها رشته  ر ی یرت، شاکت هل و صنعت

 نشجویل  ای   یییجل  شأ  و منزیت  ر جلمعه ب

 پذیاش بیشتا مخلطبل 

 حملیت یز  ینشجویل 

 یویویت  ینشجو بلید بلشد نه یستل 

 گزینش یفای  با یسلس سطح سوی  نه با یسلس سهمیه  یوجه به یفلوت سطح علمی  ینشجویل 

 یرجسیت خدملت به  ینشجویل  نخبه

 قلئل شد  یمتیلز  بای   ینشجوهل  نخبه و یوینمند

 اخور  متفلوت و کلملل مستاملنه بل  ینشجویل  یسصیللت یکمیلیب

 یریئه یمکلنلت متفلوت به  ینشجویل  یسصیللت یکمیلی

 یوسم پاسنل  پیگیا  بهتا  ینشجویل   کتا

 مکل  جدیگلنه ی  بای  مطلیعه  ینشجویل   وره  کتا 

 نشجویل بلز بو   کتلبخلنه و سلیا ویحدهل  ر روزهل  حضور  ی

 رعلیت حلل  ینشجویل 

  ر  کمبو  وقت  ینشجویل  شلغل

 نگله به مولئل یز  ید  ینشجو

 یمکل  کلر بل یسلیید مور  عللقه

 قلئل شد  حق ینتخلم

 ندیشتن  غدغه نماه

 به یفلوت شخصیتی  ینشجو هل یوجه 

 وجو  ویحدهل  یختیلر 

 د ینشجو هل همدیگا ری  ر  کنن

 یعلمل یستل  بل  ینشجو

  ر   ینشجویل  یوسم یسلیید

  ر  مشکللت  ینشجویل  و یللش بای  حل آ 

 کم کا    غدغه  ینشجویل 

 به وجو  یور   یحولس یریمش و ریحتی

 حفظ  نظم و آریمش  ر فضلهل  آموزشی

 فاق نگذیشتن بین  ینشجویل 

 پلسخگو بو   حجم  ینشجویل 

 رعلیت حلل و آریمش  ینشجو

 مشورت بل  ینشجویل   ر خصوص  زملنبند  کللس هل

 یلمین رفله و آریمش

شخصیت مطلوم و عملکا  منلسب 
 یسلیید

 یلثیا مثبت علطفی با روح  ینشجویل 

 یریبلط خوم یسلیید بل  ینشجویل 

 ندیشتن یاس یز یسلیید

 یستل  منعطف

 مل و جذیم یستل شخصیت کلریز

 قدرت بیل 

 مدیایت زمل 

 ییگو بو  

  ایینتقل  پذ هی یشتن روح
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 یلکید با یهمیت جلیگله و نقش  ینشجو
شخصیت مطلوم و عملکا  منلسب 

 یسلیید

 یل گافتن  نسوه باخور  و یرزش هل  جلمعه یز  ینشگله

 مشلوره و ریهنملیی  ینشجویل 

 یتینگذیشتن یفلوت جنو

 یسلیید یخللق مدیر

 وجو  یعلمل بین مدرس و یل گیانده

 یسلیید موئوییت پذیا

 یسلیید بل ینگیزه

 حضور بل معلوملت  ر کللس  رس

 یستل  بلیجابه

 یجابه کلفی  ر ی یره کللس

 سکلل تیو هدی تیایمد یییوینل

 خشک نبو   کللس

 ییماکز با خدملت علمی و آموزش

 حملیت یز  ینشجوهلیی که قصد ی یمه یسصیل  ر مقطع بلیلیا  یرند حملیت هل  علمی یز   ینشجویل  

6یعهد سلزملنی
 

 ینضبلط کلر 

 وقت شنلسی

 وجدی  کلر 

 وقت گذیشتن بای   ینشجو

  یشتن ینضبلط آموزشی

 یهمیت  به  ینشجو و سانوشت یو

 یعهد بیشتا به یما آموزش

  رصد  یسلیید بجل  یریئه  ینشجویل 52یدریس حدیقل 

 یریئه ریهکلر بای  سوییلت و مشکللت  

 پاورش  ینشجویل 

 مدیایت کلرآمد

 یجلزه مطاح کا   سوییلت  ینشجویل  و گافتن پلسخ

 ییجل  یوینلیی صسبت کا   و سخناینی

 مدیایتی قو  و بدو  حلشیه

 مولئل سیلسی مدیاینی به  ور یز 

 مدیایت سیوتمی بل نظم ینفای   و یجتملمی

 فایهم کا   شاییم سلیم، آریم و پویل  آموزشی

 
طبقه ری یز ینتظلریت یخللقی  ینشجویل  شنلسلیی  11یسلیل مصلحبه هل، 

کیفیت کا . یویین طبقه بهبو  کیفیت زندگی یست. منظور یز بهبو  
 ز وضعیت زندگی یش بل یوجه به فاهن  وپندیرهل  فا  ییریقل  زندگی،
بل  ،یریبلط یین  ریلفت هل که  ر آ  زیوت می کند وهلیی یست   یرزش

 24یین بعد شلمل  . یست شیویویت هل  مور  نظا ینتظلریت و یهدیف،
باخی یز جمللت یستخایج شده یز  2مویفه یوییه یست. جدول شملره 

 .مصلحبه ری نشل  می  هد
رعلیت شل   ینشجویل ، حفظ حامت و شل   ینشجو  ر منظور یز طبقه 

مویفه یوییه یست. جدول  21یین بعد شلمل  .فضل  آکل میک می بلشد
 باخی یز جمللت یستخایج شده یز مصلحبه ری نشل  می  هد. 2شملره 

 ینشجویل ، منظور قلئل شد  یفلوت،  خلص  ر خصوص طبقه جلیگله
شجویل  یسصیللت یکمیلی یوسم حملیت و قایر  ی   یویویت بای   ین
 2مویفه یوییه یست. جدول شملره  5آموزش علیی یست. یین بعد شلمل 

 باخی یز جمللت یستخایج شده یز مصلحبه ری نشل  می  هد.
، به ینتظلریت  ینشجویل  یز ل ی ینشجو ییوجه به یفلوت سطح علمطبقه 

مویفه یوییه  1نسوه گزینش و مصلحبه پذیاش یشلره  یر . یین بعد شلمل 

جمله یستخایج شده یز مصلحبه ری  ر خصوص یین  2یست. جدول شملره 
 مویفه نشل  می  هد.

 ینشجویل  ینتظلر  یرند که یز یسلظ علمی آ  هل حملیت شو . طبقه 
مویفه یوییه یست. جدول  1شلمل  ل ییز   ینشجو یعلم  هل تیحمل

یین مویفه نشل   جمله یستخایج شده یز مصلحبه ری  ر خصوص 2شملره 
 می  هد.

،  ینشجویل  ینتظلر نخبه ل یخدملت به  ینشجو تییرجس ر خصوص 
 یرند خدملت و یوهیللت بهتا  بای  آ  هل  ر نظا گافته شوند. یین 

باخی یز جمللت یستخایج  2مویفه یوییه یست. جدول شملره  6بعد شلمل 
 شده یز مصلحبه ری نشل  می  هد.

ند که آموزش علیی آنهل ری  ر  و به آ  هل کمک  ینشجویل  ینتظلر  یر
یست. یین  ل یحلل  ینشجو تیرعلکند. یین یما نشل   هنده   طبقه   

باخی یز جمللت  2مویفه یوییه یست. جدول شملره  19بعد شلمل 
 یستخایج شده یز مصلحبه ری نشل  می  هد.

  ر خصوص شخصیت مطلوم و عملکا  منلسب یسلیید، منظور رفتلر و
نسوه باخور  یسلیید بل  ینشجویل  و عملکا  آ  هل یست. یین بعد شلمل 
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باخی یز جمللت یستخایج شده یز  2مویفه یوییه یست. جدول شملره  21
 مصلحبه ری نشل  می  هد.

و  ینشگله،نشل   هنده    همدیی و همکلر  بین  ینشجویل طبقه 
یست. یین بعد ینتظلر یز وجو  یعتمل  و یطمینل   ر فضل  آکل میک 

باخی یز جمللت یستخایج  2مویفه یوییه یست. جدول شملره  14شلمل 
 شده یز مصلحبه ری نشل  می  هد.

ری ملزم می کند  ر  یستل بیلنگا نیاویی یست که ی یعهد سلزملنطبقه 
و بل یعلق خلطا جهت یسقق یهدیف  به  رستی یدریس کندسلزمل  
 2ویفه یوییه یست. جدول شملره م 12یللش کند. یین بعد شلمل  آموزشی

 باخی یز جمللت یستخایج شده یز مصلحبه ری نشل  می  هد.
یستفل ه منلسب و یخصیص  رست منلبع و  کلرآمد مدیایتمنظور یز 
مویفه  6. یین بعد شلمل می بلشدبل  ر نظا گافتن رویبم ینولنی یمکلنلت 

یز مصلحبه ری باخی یز جمللت یستخایج شده  2یوییه یست. جدول شملره 
 نشل  می  هد.

 دییلک ، یماکز با رشد و خو  کلرآمد رو  ملیه    3طبقه  ر  11یین 
ی و آموزش یبا خدملت علم یماکز، و نقش  ینشجو گلهیجل تیبا یهم

قایر می گیاند. یین مولیه نشل   هنده   یین یست که ینتظلریت یخللقی 
ا . یخللق فقم  ر  ر حوزه هل  فا  ، یجتملعی و علمی قایر می گی

حوزه   فا   نیوت بلکه ینتظلریت یخللقی  ینشجویل  یجتملع و مسیم 
هل  علمی ری هم  ر با می گیا . کمک به رشد و بلیندگی، یک ینتظلر 
یخللقی فا   یست یمل یلکید با نقش و جلیگله  ینشجو یک ینتظلر 

جلمعه و یخللقی یجتملعی یست زیای یوجه ری به نقش آفاینی  ینشجو  ر 
کمک به رشد جلمعه جلب می کند.  ر کنلر یین مویر  بهبو  و یریقلء 
خدملت علمی نیز ینتظلر  یخللقی  ر حوزه   علمی یست و عدم یوجه 

 .حوزه موجبلت نلرضلیتی  ینشجویل  ری پدید می آور  3هم زمل  به یین 

 . مولفه های مربوط به انتظارات اخلاقی دانشجویان 4جدول 
 جملات مصاحبه مولفه

 بهبود کیفیت زندگی

 ینتظلر  یرم  ر نهلیت منجا به بهبو  مویا آینده و زندگی شخصی یم شو . بهبو  مویا آینده و زندگی شخصی

 ینتظلر  یرم جلیگله یجتملعی بهتا   یشته بلشم. جلیگله یجتملعی بهتا

 به یکدیگا یحتایم بگذیرند. یحتایم به یکدیگا

 بسث هل  یخللقی ری  ر یریبلط بل یکدیگا رعلیت کنند. لقیرعلیت مولئل یخل

  ر آ   به ریحتی به بیل  نظایت پا یخت یز  ینشگله ینتظلر  یرم که بتوی  آزی   یندیشه و بیل 

 ینتظلر  یرم آموزش علیی ملنند یک مکلنیزم جبای  بتویند خللهل   ورنی ری باطاف کند جبای  خللهل   ورنی

 ینتظلر  یرم آموزش علیی من ری به کملل باسلند  به کملل رسید

 به ینتظلرییم یز خو م پلسخ  هد ییجل  یوی  پلسخگویی به ینتظلریت یز خو 

 یعهد ذهنی و قلبی نوبت به جلیگلهی که  ر آ  نشوته یست  یشته بلشد  یعهد ذهنی و قلبی  ینشجو

 رعایت شأن دانشجویان

 جو  پاسنل پیگیا و بل یخللق که کلر  ینشجو هل ری پیگیا  نملیند.و وجو  پاسنل پیگیا و بل یخللق

 حفظ شأ   ینشجو  ر  ینشگله یز ینتظلریت من یست  حفظ شأ   ینشجو

 یین حق بای   ینشجو وجو   یشته بلشد که بتویند یعتایض کند و به آ  رسیدگی شو . وجو  حق یعتایض بای   ینشجو

 ینشجوهل به یکدیگا یحتایم بگذیرند  یحتایم  ینشجوهل به یکدیگا

 ینشگله مل ری فاو ست یابیت می کند و خو ش ری فای ست به  ینشجو یجابه یسقیا و فا ستی می  هد.  ییقل نکا   حس فاو ستی به  ینشجو
 ینتظلر  یرم یین شاییم نبلشد.

 شل  یجتملعی یلزم ری به  ینشجو بدهد  ی   شأ  یجتملعی یلزم

  انشجویاند خاص جایگاه

 یز  ینشجو  ر همه جل حملیت شو . حملیت یز  ینشجویل 

 مل ری یرجح قایر  هند نه یسلیید ری یویویت  ینشجو بلید بلشد نه یستل 

 بای   ینشجویل  یک شل  و منزیت خلصی  ر جلمعه ییجل  شو   ییجل  شأ  و منزیت  ر جلمعه 

 انیدانشجو یتوجه به تفاوت سطح علم

 گزینش یفای  با یسلس سطح سوی  آ  هل بلشد، نه با یسلس سهمیه ای  با یسلس سطح سوی  نه با یسلس سهمیه گزینش یف

 انیاز  دانشجو یعلم یها تیحما

حملیت یز  ینشجوهلیی که قصد ی یمه یسصیل  ر مقطع 
 بلیلیا  یرند

 .یز  ینشجوهلیی که قصد ی یمه یسصیل  ر مقطع بلیلیا  یرند حملیت کند

 نخبه انیخدمات به دانشجو تیجحار

 بای   ینشجوهل  نخبه و یوینمند یمتیلز قلئل شوند. قلئل شد  یمتیلز  بای   ینشجوهل  نخبه و یوینمند
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 ت و ... ر یریئه یمکلنلت بای  یسصیللت یکمیلی نیز بلید یفلوت قلئل شوند مثل خویبگله، یینتان یریئه یمکلنلت متفلوت به  ینشجویل  یسصیللت یکمیلی

 ینتظلر  یرم پاسنل  ینشگله کلرهل   ینشجوهل   کتا  ری بهتا پیگیا  کنند. یوسم پاسنل  پیگیا  بهتا  ینشجویل   کتا

 انیحال دانشجو تیرعا

 یر  هند.یسلیید هاگز یز  ید  ینشجو به مولئل نگله نمی کنند. ینتظلر  یرم خو  ری به جل   ینشجو هم قا نگله به مولئل یز  ید  ینشجو

 ینتظلر  یرم  ینشجو هل همدیگا ری  ر  کنند  ینشجو هل همدیگا ری  ر  کنند

 ویژگی هل  یلزم  یسلیید، علمی، شخصیتی و مهلریی شلمل: یعلمل بل  ینشجو یست یعلمل یستل  بل  ینشجو

 ینتظلر  یرم بین  ینشجویل  فاق نگذیرند. فاق نگذیشتن بین  ینشجویل 

 رعلیت حلل و آریمش ری بکنند یمش  ینشجورعلیت حلل و آر

 دیاسات و عملکرد مناسب مطلوب تیشخص

 به یسلظ علطفی با روح  ینشجویل  خو  یثا مثبتی  یشته بلشد یلثیا مثبت علطفی با روح  ینشجویل 

 یستل  بلید یز نظا یخللقی بل  ینشجو یریبلط خوبی  یشته بلشد یریبلط خوم یسلیید بل  ینشجویل 

 ویژگی هل  یلزم  یسلیید، علمی، شخصیتی و مهلریی شلمل: ینعطلف پذیا  یستل ، ستل  منعطفی

  ایینتقل  پذ هی یشتن روح 7 ایینتقل  پذ هی یشتن روح

 یسلیید یخللق مدیر بلشند. یسلیید یخللق مدیر

 و دانشگاه همدلی و همکاری بین دانشجویان

 وحدت کللس ری حفظ کنند یل ینجلم کلر گاوهی ریحت یا شو . حفظ وحدت کللس

 بل یکدیگا یبل ل  ینوته هل  یشته بلشند یل هم زمل  پیشافت کنند. یبل ل  ینوته هل بل یکدیگا

 به یسلظ علمی و آموزشی به یکدیگا کمک کنند. کمک  علمی و آموزشی به یکدیگا

 یتعهد سازمان
 یشته بلشندینضبلط کلر    ینضبلط کلر 1

 وقت شنلس بلشند وقت شنلسی
 وجدی  کلر   یشته بلشند وجدی  کلر 9

 یسلیید ینگلر میلی به یریئه مطلیب ندیرند و به  ینشجو و سانوشت آ  یهمیت  هند. یهمیت به  ینشجو و سانوشت یو

 یعهد بیشتا  نوبت به یما آموزش  یشته بلشند. یعهد بیشتا به یما آموزش

 رآمدمدیریت کا

 وجو  مدیایتی قو  و بدو  حلشیه که عمده هدفش پیشبا  یوی  علمی  ر مایکز آموزش علیی بلشد مدیایتی قو  و بدو  حلشیه

وجو  مدیاینی که مسیم  ینشگله و مایکز آموزش علیی ری آیو ه به مولئل سیلسی و گاوه هل  رقیب  مدیاینی به  ور یز مولئل سیلسی 
 سیلسی نکنند

 

 بحث
ل یوجه به هدف پژوهش بای  یعیین مویفه هل  ینتظلریت یخللقی ب

 ینشجویل  یز آموزش علیی یز روش کیفی و رویکا  نظایه  ی ه بنیل  
 3طبقه یصلی و  11مویفه  ر  121یستفل ه شده یست. بل یسلیل  ی ه هل 

  رو  ملیه شنلسلیی شد.
ست که مویفه بهبو  کیفیت زندگی  ر یسقیقلت قبلی نیز شنلسلیی شده ی

بهبو  (،  22  تیرضلهل  بهبو  وضعیت سللمت و کیفیت زندگی، 
رشد (، 9ی  بهبو  سللمت شخص(، 23ی  زندگ ایو مو تیفیک م،یشای

 12یبهبو  رویبم یجتملع(، 24  ییریبلطلت یجتملع  و باقایر ییجتملع
(، ییجل  فضل  12  یخدملت یجتملع  هلتی ر فعلی مشلرکت(، 23 

  و یجای افتنیپذ ،(26  شهاوند فعلل کیبه  شد لییبد(، 25  یعلملی
 ییجتملع  هل تیمشلرکت  ر فعلی(، 13 ییجتملع   رست نقش هل

شاکت فعلل  ر  یییوینل(، 1ی مشلرکت  ر مولئل مدن(، 12 
رفتن نگاش  نیب یز ، چند بعد یزندگ، (27  ییجتملع  هلتیموئوی
 ییجتملع یفاهنگ  له رسلیتو  هل  خو  اینوبت به غ 11یمنف

  کلرآمد خو (، 22  وجو   هل تییز ظاف  ایگ بهاه(، 25  کیآکل م
 بل آموختگل  بلکفلیت، یوینمند و ینش  پاورش (،1  خو  یوسعه(، 11 

عویمل سلزنده   آ  هوتند. عللوه با مویر    (21  یحولس موؤوییت
ل  یحتایم فوق  ینشجویل  ینتظلر  یرند آموزش علیی زمینه ی  بای  ییج

متقلبل، رعلیت مولئل یخللقی و ییجل  روحیه یعلمل و همکلر  نیز  ر آ  
هل ییجل  کند یل مسیم آموزشی فضل  آریم یا و بدو   غدغه ی  ری 
 یشته بلشد زیای حفظ آریمش  ر یل گیا ، موثا یست. عللوه با آ  آزی   

ریت یز خو ، ، جبای  خللهل   رونی، پلسخگویی به ینتظل12یندیشه و بیل 
ییجل  ینگیزه جهت پیشافت علمی بیشتا یز جمله مویفه هل  شنلسلیی 
شده  ر یین پژوهش هوت.  ینشجو ینتظلر  یر  بتویند به نیلزهل و خللء 
هل   رونی خو  پلسخ  هد و زمینه ری بای  رشد و کلمیلبی  ر رسید  به 

 یهدیف فا   خو  فایهم کند. 
 ری یجتملعی شأ  هلپژوهش ل  باخی ر خصوص  رعلیت شل   ینشجوی

 پاسنل (. مویفه هل  وجو 13   ینندمی علیی آموزش پایهمیت  ستلور 
  ینشجویل ، باخور  بای  و منزیت شأ  شد  یخللق، قلئل بل و پیگیا



 رات اخلاقی دانشجویان از آموزش عالیشناسایی مولفه های انتظا و همکاران: دکتر محمد نوریان
 

 04 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
2 ،

00
11

 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

 

 یز  ور به  ینشجو،  ینشجویل  بای  یعتایض حق یسلیید، وجو  مستاملنه
  ینش علمی ملهیت بل مآری یمن، غیاضاور ، مسیطی هل  حلشیه

 ینشجو  ر یین خصوص  ر یین  به فاو ستی حس نکا   مسور، ییقل
پژوهش شنلسلیی گا یده یست.  ینشجو ینتظلر  یر   ر مسیم آکل میک 
به یو یحتایم گذیشته شو  و شأ  و منزیت یو حفظ شو . یین یک ینتظلر 

ش هل   ر پژوه  ینشجویل  خلص یسلسی و مهم یست. به طبقه جلیگله
گذشته یشلره نشده یست.  ینشجو هل  یسصیللت یکمیلی ینتظلر  یرند به 

صنعت یز آ  هل یستفل ه  و هل شاکت ی یریت، خلطا موقعیت یسصیلی  ر
و  ر بانلمه ریز   آ  هل ییجل  گا   بای  جلمعه  ر منزیت و شو . شأ 

 یلمیوجه به یفلوت سطح عری  ینشجو قایر  هند.  هل  آموزشی، یویویت
یز  یگا طبقلت ینتظلریت یخللقی یست.  ینشجو هل ینتظلر  ل ی ینشجو

 یرند یوی  علمی آ  هل به  رستی سنجیده شو  و ملل  هل   یگا بای  
یوهیل ورو  به  وره یسصیللت یکمیلی مور  یلکید قایر نگیا . به یین 

 یعلم  هل تیحملموأیه  ر سلیا پژوهش هل یشلره نگا یده یست. بعد 
نشل   هنده یین یست که  ینشجویل  ینتظلر  یرند  ر  ل ی ینشجو  یز

مویا  وره یسصیللت یکمیلی یز آ  هل حملیت شو . به خصوص  ر 
زملنی که قصد ی یمه یسصیل  یرند. به یین ینتظلر  ر سلیا پژوهش هل 

 نخبه ل یخدملت به  ینشجو تییرجسیشلره نشده یست. ینتظلر  یگا 
لر  یرند خدملت و یوهیللت بهتا  بای  آ  هل  ر یست  ینشجویل  ینتظ
یوینمند،  و نخبه  ینشجوهل  بای   یمتیلز شد  نظا گافته شو . قلئل

 یکمیلی، یریئه یسصیللت  ینشجویل  بل مستاملنه کلملل و متفلوت باخور 
 بهتا یکمیلی، پیگیا  یسصیللت  ینشجویل  به متفلوت یمکلنلت

 مطلیعه بای  ی  جدیگلنه ، مکل پاسنل یوسم  کتا   ینشجویل 
 روزهل   ر ویحدهل سلیا و کتلبخلنه بو    کتا ، بلز  وره  ینشجویل 

 ینشجویل  یز مویفه هل  سلزنده یین طبقه یست که  ر سلیا  حضور
پژوهش هل به ی  یشلره نشده یست. طبقه  یگا یز ینتظلریت یخللقی 

یرند شاییم آ  هل یست.  ینشجویل  ینتظلر   ل یحلل  ینشجو تیرعل
 وقت کمبو  یوسم یسلیید و کل ر  ینشگله  ر  شو . مولئلی ملنند:  ر 

 یسلیید بل کلر  ینشجو، یمکل   ید یز مولئل به شلغل، نگله  ینشجویل 
هل،   ینشجو شخصیتی یفلوت به نماه، یوجه  غدغه عللقه، ندیشتن مور 
  ینشجویل    ینشجو،  ر بل یستل  یختیلر ، یعلمل ویحدهل  وجو 
 بین نگذیشتن  ینشجویل ، فاق  غدغه کا   یسلیید، کم یوسم

آریمش یز مویفه هل  سلزنده یین طبقه یست.  و رفله  ینشجویل ، یلمین
یین بعد  ر پژوهش هل  گذشته مور  مطلیعه قایر نگافته یست. طبقه   

،  ر خصوص رفتلر، نسوه دییسلیو عملکا  منلسب مطلوم  تیشخص
سلیید بل  ینشجویل  و عملکا  آ  هل یست.  ر پژوهش هل  باخور  ی

گذشته آ  چه  یری  یهمیت بو ه یوینمند  علمی یسلیید یست یمل یماوزه 
به کمک، گوش  ی  ، پلسخ  هنده و  ر  لییستل ی  مل مویفه هلیی ملنند

مشتلق، بل رفتلر  وستلنه  ل ،ییستل ی  بل  ینش ز (،17بلشند    ستاس
سلز  شاییم و آمل ه ،13حملیت علمی، حملیت علطفیو  ( 14  بلشند

( نیز 21(، یسلیید آریسته به فضلیل یخللقی  19  یمکلنلت مور  نیلز
 روح با علطفی یسلیید مثبت شنلسلیی گا یده یست. پژوهش حلضا یلثیا

یسلیید،  یز یاس  ینشجویل ، ندیشتن بل یسلیید خوم  ینشجویل ، یریبلط

 بیل ، مدیایت یستل ، قدرت جذیم و کلریزمل تمنعطف، شخصی یستل 
پذیا  ری نیز معافی کا ه یست.  ینتقل  روحیه بو  ،  یشتن زمل ، ییگو

یین یما نشل   هنده   یهمیت یخللق و منش یسلیید یست یماوزه 
 ینشجویل  فقم یز یسلظ علمی به یسلیید یوجه نمی کنند بلکه یز نظا 

قایر می  هند. عللوه با آ  ینتظلر  یرند  یخللقی نیز آ  هل ری ییگو  خو 
یستل  بل معلوملت کلفی و ینگیزه یلزم ویر  کللس  رس شو . یکی  یگا یز 

و  ینشگله  همدیی و همکلر  بین  ینشجویل طبقلت شنلسلیی شده 
پاسنل،  و یسلیید یز یعتایض بای  مسلی یست. مویفه هلیی ملنند وجو 

  ینشجویل ، عدم میل   ر دییهم روحیه کللس، ییجل  وحدت حفظ
  ینشجویل ، ییجل  مکلنیزم سلیا یز کلر و یطللعلت یز  ینشجویل  یستفل ه
 ییتسصیلل  فلر  هل  هم، ینجمن بل کا   کلر و حملیت بای  هلیی

یکدیگا و ... یز  پیشافت به یکدیگا، کمک بل هل  ینوته قو ، یبل ل
پژوهش هل  گذشته عویمل سلزنده   یین طبقه یست. یین بعد  ر 

شنلسلیی نشده یمل یزوم و یهمیت آ  کلملل مشخص یست. یگا  ر فضل  
آموزشی روحیه همدیی و همکلر  وجو  ندیشته بلشد یبل ل یطللعلت 
صورت نمیگیا  و ریه پیشافت همویر نمی گا  . عللوه با آ   ینشجو هل 

ینند بدو   یهاه به مسلی بای  یریئه ینتقل یت یز  ینشگله نیلز  یرند که بتو
ی یکی  یگا یز یبعل  ینتظلریت یعهد سلزملننظایت خو  ری بیل  کنند. 

یست. یعهد سلزملنی یسلیید ریبطه موتقیمی بل عملکا  مطلوم آ  هل  ر 
حین یدریس و کلر  یر . به علت یهمیت یسلیید  ر فاییند یسصیل یین 

 لر  ، وقتک شنلسی، وجدی  کلر ، وقت بعد بویلر مهم یست. ینضبلط
 و  ینشجو به آموزشی، یهمیت ینضبلط  ینشجو،  یشتن بای  گذیشتن
آموزش یز مویفه هل  سلزنده   یین  یما به بیشتا یو، یعهد سانوشت

طبقه یست. نکته مشتا   ر مصلحبه هل شکلیت یز نسوه عملکا  
یسلیید  بو ه یست که یدریس ری فقم با عهده    ینشجو میگذیرند. 

آخاین طبقه شنلسلیی شده یز ینتظلریت یست. یین بعد  مدکلرآ تیایمد
شلمل یملم سطوح آموزش علیی  ر پلیین یاین سطح  مدیایت کللس 
 رس( یل بلیلیاین سطح یعنی مدیایت کلل  آموزش علیی یست. مدیایتی 
با پلیه   مویزین یخللقی و به  ور یز مولئل حلشیه ی  ریه هل  رسید  

ویر و مسیطی سلیم و پویل ری بای   ینشجویل  به یهدیف آموزشی ری هم
 فایهم می کند. 

بیشتا ینتظلریت یخللقی  ر زمینه   یلکید با یهمیت جلیگله و نقش 
 ینشجو قایر می گیا  و یین نشل   هند  یهمیت ینتظلریت یخللقی  ر 

14ریستل  یحتایم و حفظ کایمت
 ینشجویل  یست.  یشتن منشور یخللقی  

   ر رسید  به یین یهدیف، کلرآمد یست. عللوه با یین، و رعلیت مفل  آ
رشد و  یت  ینشجویل   ر یبعل رضاورت یوجه به ینتظل ،یققنتلیج یس

و یجتملعی، یعلمل بیشتا یسلیید بل  ینشجویل  ری نشل   15یوسعه شخصی
می  هد یل  ینشجو نقش فا   و یجتملعی خو  ری جهت یوسعه جلمعه 

 رفلهی خدملت کیفی و کمی د  ر جهت یریقلءبه خوبی ییفل کند. بلی

 ینشگله سعی و کوشش یلزم ینجلم شو . با یعلمل بیشتا یسلیید بل 
 ینشجویل  یلکید گا   و بل ییجل  سلزکلرهلیی جهت یریقل یسلیید با 
یسلس نسوه   یعلمل آ  هل بل  ینشجویل   ینگیزه   ورو  به یین حوزه 

 وظلیف، با بلید چیز ها یز قبل هل شکدهری  ر یسلیید ییجل  نملیند.  ین
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 .بلشند  یشته یماکز یسلیید و یعهد خدمتی آ  هل جلیگله یوینمند ،
 و آموزشی نوین یستلندیر هل  یدوین  ینشگله، آموزش سیوتم بلزنگا 
 یوجه مور  بلید علمی هیلت یعضل  یریقلء  ر آ  یجای  حون با نظلرت

بل پاسنل جهت بهبو  یریبلط و باگزیر  جلولت یوجیهی  .گیا  قایر
ضاور  می بلشد. یعتبلرسنجی  نسوه باخور  آ  هل بل  ینشجویل 

 ینتظلریت شنلسلیی شده یز طایق پاسشنلمه یوصیه می گا  .
 

 گیرینتیجه
نتلیج پژوهش حلضاا نشال  یز یناوع ینتظالریت یخلالقی  ینشاجویل  یز 

  بانلمه هل و یهدیف آموزش علیی  یر . با یین یسلس بلید  ر یویویت بند
 ینشگله هل بل یوجه به ینتظالریت  ینشاجویل  یغییاییای صاورت پاذیا . 
یدوین و یجای  بانلمه هال  منلساب  ر ریساتل  فعالل سالز  مسایم 
 ینشگله ینجلم پذیا . یهمیت باآور ه سلز  ینتظالریت  ر بهباو  ینگیازه 

ریبالط  ینشجویل  بویلر موثا یسات. پیشانهل  مای گاا   بال یفازییش ی
 ینشجویل   ر مسیم هل  آموزشی بل کل ر ی یر  و ریلست  ینشگله هال 
زمینه ری بای  شنلسلیی نیلزهل و ینتظلریت فایهم کنناد. یال یز فلصاله   
موجو  میل   ینشجو و  ینشگله کلسته شو . بوایلر  یز ینتظالریت  ور یز 

  ستاس نیوت و نیلز به یوجه و رسیدگی بیشتا   یر .
 

 ای اخلاقیهملاحظه
 ر یین یسقیق بل ذکا یرجلعلت مور  یستفل ه، رعلیت حق نلشنلس ملند  

هل  یخلالقی  یر   ر ذکا منلبع، شلخصکنندگل  و حفظ یملنتمشلرکت
 و قلنونی  ر یدوین یسقیق رعلیت شده یست.

 

 هنام واژه
 Moral expectations .1 ینتظلریت یخللقی

 Moral standards .2 مویزین یخللقی

 Moral values .3 ش هل  یخللقییرز

 Emotional support .4 حملیت علطفی

 Observe ethical issues .5 رعلیت مولئل یخللقی

 Organizational commitment .6 یعهد سلزملنی

 Criticism of .7 ینتقل  پذیا  

 Work discipline .8 ینضبلط کلر 

 Conscience .9 وجدی  کلر 

 Improving social relationships .10 یجتملعی رویبم بهبو 

 Negative attitude .11 نگاش منفی

12. Freedom of thought and expression 

  آزی   یندیشه و بیل 

 Emotional support .13 حملیت علطفی

 Maintaining dignity .14 حفظ کایمت

 Personal development .15 یوسعه شخصی
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