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  سرآغاز

 مثابـه  بـه  فـرد،  یـک  2پذیري مسئولیت شامل 1يا حرفه اخالق
 و اي حرفـه  رفتـار  برابر در سازمانی، پست یا حرفه یک صاحب
 نیـی آ مجموعـه  از اسـت  عبـارت  و) 1 (باشـد یمـ    خـود  شغلی
 دسـت  بـه  شـغل  یـا  حرفه تیماه از اول وهله در که 3یاخالق

 بهبـود  را هـا   بـاط ارت دهـد، یم شیافزا را وري  بهره. است آمده
  ). 2(دهد  میکاهش را سکیر درجه و بخشد می

 یک عنوان  به که هستندی  دولتهاي    سازمان جمله از ها دانشگاه
 رسـالت  نیتـر  مهم و کنند  می تیفعالی  علم وی  فرهنگ طیمح

  )مقاله پژوهشی(

  ي ریپذ امکان بری شناخت تیجمعي رهایمتغ ریثأت

  ها  در دانشگاهتدریسي ا حرفه اخالق تیرعا
  4کیاسرائی جمشیدزاده معصومه ،3سالم قهیصد ،2آتشک محمددکتر  ،∗1انینور محمددکتر 

 گروه برنامه ریزي درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب. 1

  واحد تهران جنوبسالمیدانشگاه آزاد اباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، . 2

 ریزي درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج گروه برنامه. 3

  واحد تهران جنوب دفتر پژوهش، دانشگاه آزاد اسالمی. 4

  )22/2/94: تاریخ پذیرش  25/11/93: تاریخ دریافت(
  چکیده

 اخالق دیبا نیبنابرا دارند، عهده به ها دانشگاه هدایت و اداره در را اصلی نقش که هستند ها گاهدانشی اصل ارکان ازی علم تأیهي اعضا :نهیزم
 با حاضر پژوهش رو نیازا. دهند یم قرار ریثأت تحت راي ا حرفه اخالق که هستندی عوامل ازجملهی شناخت تیجمعي رهایمتغ. کنند تیرعا راي ا حرفه
 شده انجام ها دانشگاه در سیتدري احرفه اخالق تیرعاي ریپذ امکان درخصوص آنها نظر بر مدرسانی اختشن تیجمعي رهایمتغ ریثأتی بررس هدف
  .است

  

هاي دولتی و آزاد  مدرسان دانشگاه جامعه آماري شامل. یابی انجام شده است پژوهش حاضر با رویکرد کمی و با استفاده از روش زمینه: روش
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق . عنوان نمونه آماري انتخاب شدند  نفر به131اي  یري تصادفی خوشهگ شهر تهران بوده که با روش نمونه

  .ها تحلیل شد داده) F(ها  نمیانگین مقایسه موطریق آز ساخته بوده است و از
  

. است کرده جادیا مدرسان نظر از سیتدري احرفه اخالق تیرعاي ریپذ امکاني ها لفهؤم بهیی پاسخگو در را تفاوت نیشتریب تیجنس :ها یافته
 به نسبت آنها نظر دری تفاوت چیه مدرسانی علم مرتبه. اند داشته اثري کمتري ها لفهؤم بر بیترت به دانشگاه نوع و استخدام نوع ،يکار سابقه

  . است نکرده جادیاي ا حرفه اخالق تیرعاي ها لفهؤم
  

 عالوه به. باشد ثرؤم زین دانشگاه سطح دری حتي ا حرفه اخالق بر تواند یم آن، از حاصل تیترب وعن و موجودی جنستي ها دگاهید :يریگ جهینت
 و تیتقو به منجر رد،یبرگ در زین راي ا حرفه اخالق منشور ،یعلمي ها مالك بر عالوه ها دانشگاهی علم تأیهي اعضا ارتقاء و استخدام که یدرصورت
  .شد خواهد ها دانشگاه دري ا حرفه اخالق بهبود

  

 شناختی اي، تدریس، متغیرهاي جمعیت اخالق حرفه :کلید واژگان
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  mnourian 2001 @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 دسـت  بـه ي  بـرا  افـراد  آمـوزش  و دانـش  توسعه و جیترو آنها
 دریی  واالي  ذاررواثرگ نیا از).3(است جامعه در مشاغل گرفتن
 4یسـازمان  فرهنـگ  اگـر . باشـند ی  اخالقـ  دیـ با و دارند جوامع
ي زیسـت  تیمسئول اي ی زیگر تیمسئولي  ماریب دچاری  دانشگاه
ی اخالقـ ی  مبـان  و گـذارد   مـی  تأثیر جامعه در سرعت به گردد،
 در را اخـالق  نکـه یاي  بـرا  دانـشگاه . سـازد   مـی  تبـاه  را جامعه
 و مـستمر  جیتـرو  محتـاج  ،سازد نهینهاد خودی  سازمان فرهنگ
 ران،یمـد  اسـتادان، (سـازمان  ارکـان  همـه  در اخـالق  اثربخش
 ... ) و ساختارها،    نامه نییآ ف،یوظا شرح کارکنان، ان،یدانشجو
  ). 4(است
 باشـند  ها می   دانشگاهی  اصل ارکان ازی  کی ی علمهیأت  ي  اعضا
. دارنـد  عهده به ها دانشگاه هدایت و اداره در را اصلی نقش که
 قادرنـد  کـه  هستند يفکور و آگاهي  افرادی  علمهیأت  ي  ااعض
 دانـشجویان  جمله از سازمان ارکان سایر عملکرد و اقدامات به
 از برخـورداري  دلیـل  بـه  و دهنـد،  جهت دانشگاهی مدیران و

ــش ــاهی و دان ــاال آگ ــین و ب ــره همچن ــري به ــش از گی  نق
 علمـی،  اجتمـاع  کنشگران سایر و دانشجویان بر تأثیرگذارشان

 و نیازهـا  برابـر  در پاسـخگویی  سـمت  به را دانشگاه توانند می
 رعایت طریق از آن جایگاه و اعتبار افزایش و جامعه، انتظارات
. دهنـد  سـوق  اي حرفـه  اخـالق  هاي ارزش و اصول حداکثري

 علمـی  هیأت اعضاي نخست، مرحله در گفت توان  می نیبنابرا
 هـاي  شارز و اصول بر مبتنی و خوب دانشگاه یک که هستند
 توسـط ی  آموزشـ  اخـالق  تیرعا و سازند می را اي حرفه اخالق
 دري  رییـادگ  وی  یـادده  نـد یفرا سـالمت  کننـده  نیتـضم  آنها

 مرتبط اخالقی هاي ارزش و ضوابط حقیقت، در. است دانشگاه
 حقـوق  کـه  کنـد  مـی  کمـک  امر این به یادگیري و آموزش با

ــشجویان ــورداري در دان ــرین از برخ ــوزش بهت ــا آم ــأ و ه  نش
 از آمـوزي  علـم  و علم جایگاه و شأن و طرف یک از یادگیري
ـ ي  الگـو  عنـوان   بـه  دیاسات). 5 (شود رعایت دیگر طرف ی عمل

 و کـار  طیمحـ  در آنها رفتار و تفکرات بر توانند  می انیدانشجو
 ریسـا  بـا  سهیـ مقا در دیـ با و باشند داشتهیی  بسزا تأثیر اجتماع
 بـروز . باشـند  هیافتـ  دسـت ی  اخالقـ ي  واال سطوح به ها  حرفه
 ان،یدانـشجو  از سوءاسـتفاده  لیـ قب ازی  ردانشگاهیغي  رفتارها
 کـم  ،یمـال  ناسـالم  روابـط ،  زیآم ضیتبع و ناعادالنهي  رفتارها

 دیاسـات ي  سـو  ازی  درسـ  موضـوعات  در نبـودن  روز به ،يکار
 بـا  بلکـه  گـذارد،   می اثر دانشگاه عملکرد بر تنها نهی  دانشگاه
 اعتمـاد  ت،یـ ترب و آمـوزش ي  ضاف و انیدانشجو بري  گذارتأثیر
 دار خدشـه  انیدانـشگاه  بـه  نـسبت  را نهادهـا  ریسـا  و جامعه
 دراي    پردامنـه  و ژرف تـأثیر  مـسائل  نیا نیهمچن). 6 (کند می
). 4(داشت خواهد) یجهان وی  مل (جامعهی  اخالقی  مبان بیتخر
ــاور ــاد و ب ــه علمــی هیــأت اعــضاي درونــی اعتق  و اصــول ب
 فرهنــگ توســعه منظــر از هــم اي، حرفــه اخــالق هـاي  ارزش

 انتقـال  منظـر  از هم و دانشگاه در اخالقیات بر مبتنی سازمانی
 در و دانشجویان به انسانی برجسته ویژگی و ممیزه صفت این

 اصـول . اسـت  اهمیـت  حـائز  بسیار جامعه، در آن اشاعه نتیجه
 وی درسـ ي محتـوا ي  کارامد شامل دانشگاهها استادانی  اخالق
 موضـوعات  بـه  پـرداختن  ،یآموزشي   رآمدکا آن، بودن روز به

 راز ان،یدانـشجو  بـا  رابطـه  داشتن،  دانشجو دادن رشد حساس،
 و انیدانـشجو  از درسـت ی  ابیـ ارز همکـاران،  بـه  احترام ،يدار

  ).7 (استی آموزش موسسه به احترام
 و دارد قراری  مختلفي  رهایمتغ تأثیر تحت خوداي    حرفه اخالق
هـاي   نگرش یا رفتار بر ثرگذارا عوامل عنوان بهي  متعدد عوامل
. انـد   گرفتـه  قراری  بررس مورد و شدهیی  شناسااي    حرفهی  اخالق
 5یشـناخت  تیـ جمعهـاي     لفـه ؤم عوامل، نیا نیمهمتر ازی  یک

 تجربـه  خـدمت،  محـل  الت،یتحص سطح سن،،  تیجنس. است
 ازی  اسـتخدام  تیوضـع  وی  علمـ  مرتبـه  تاهل، تیوضع ،يکار
ي پژوهـشها  در کـه  هـستند ی  شناخت تیجمعهاي    مؤلفه جمله

 ازی  برخـ  مثـال  عنـوان   بـه . انـد   شده واقعی  بررس مورد مختلف
 و بررفتار اثرگذار مؤلفه یک عنوان  به را تیجنس نقش پژوهشها
 مـوارد  اکثـر  در. )11 - 8(کننـد   مـی  تأیید افرادی  اخالق نگرش
ی اخالقـ  سـطوح  زنـان  کـه  اند  دهیرس جهینت نیا به ها  پژوهش
ــاالتر ــرعا راي ب ــتی ــد ی م ــل در). 15 -12 (کنن ــ مقاب ی برخ
 وجـود  و گذارنـد   نمـی  صـحه  هـا   تفـاوت  نیـ ا بر زین پژوهشها
). 19-16( کننـد   نمـی  تأیید را مرد و زن نیبی  اخالقي  تفاوتها

ی بررسـ  اخـالق  با التیتحص سطح رابطهها    پژوهشی  برخ در
ی لیتحـص  مختلف سطوح با افراد که کند  می تأیید جینتا و شده
 تجربـه  مـورد  در. )20 (هـستند ی  متفـاوت ي  رکـا  اخالقي  دارا
ی اثربخـش  برها     پژوهشی  برخ. است متفاوتها     یافته زیني  کار
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ی برخـ  ).22 و 21 (دارنـد  دیتاک اتیاخالق تیرعا بر باال تجربه
 همـسو ی  اخالقـ  باالتر درجات با را نییپا تجربه زینها     پژوهش

 اند دهیرس جهینت نیا به زین پژوهشگران ازاي  عده). 23 (اند دهید
 نـوع ). 20 (نـدارد ی  همبستگي  کار اخالق با خدمت سابقه که

 بهها    پژوهشی  برخ در که استیی  ها  مؤلفه از زین خدمت محل
 جـو  ابعاد نیب رابطهی  بررس مثال عنوان  به. است شده توجه آن

 اصفهاني  دانشگاهها کارکنان نیب دری  اخالق رفتار وی  سازمان
ـ  کـه  کرد مشخص اصفهانی  پزشک علوم و  رفتـار  سـطح  نیب

 اصفهانهاي    دانشگاه(خدمت محل و دانشگاه کارکنانی  اخالق
 نـشان  نهیشیـ پی  بررسـ ). 3(تینـس ی  تفـاوت ) یپزشـک  علوم با
 حـوزه  در شـده  انجـام ي  پژوهـشها  از حاصل جینتا که دهد می

 بـه  هنـوز اي   حرفـه  اخالق بر مؤثر   یشناخت تیجمعهاي    مؤلفه
 نیـ ا بـر  عـالوه . انـد   افتـه ین دسـت  الزمیی  همگرا ویی  همسو
 مؤثر  یشناخت تیجمعهاي    مؤلفه حوزه در شده انجام قاتیتحق
هیـأت  ي  اعـضا  خصوص علل وی  دانشگاهاي    حرفه اخالق بر
 در محقـق  کـه یی  پژوهـشها  همه از و بوده زیناچ اریبسی  علم
 مـورد  دو درهـا     تـن  اسـت  یافتـه  دست آن به پژوهش نهیشیپ

ی شـناخت  تیـ جمعهـاي     مؤلفـه ی  برخ بااي    حرفه اخالق رابطه
 گرفتـه  قـرار ی بررسـ  مـورد  آزاد دانـشگاه ی علمهیأت  ي  اعضا
 تـأثیر ی بررسـ  هدف با حاضر پژوهش رو نیازا ).25 و 24(است

 خـصوص  درها      آن نظر بر مدرسانی  شناخت تیجمعي  رهایمتغ
هـا     دانـشگاه  در سیتـدر ي  احرفـه  اخالق تیرعاي  ریپذامکان
  .است شده انجام

  
  روش 
ش حاضر از نظر رویکرد زیربنـایی یـک پـژوهش کمـی             پژوه

است، از منظر هدف از جمله تحقیقات کاربردي و از نظر شیوه            
جمع آوري اطالعات در زمره تحقیقات توصیفی اسـت کـه در            

 جامعه آماري شامل  . آن از روش زمینه یابی استفاده شده است       
ه دولتی و آزاد شهر تهران بوده است، کـ        هاي    مدرسان دانشگاه 

تصادفی ابتدا از بـین     اي    با استفاده از روش نمونه گیري خوشه      
شـهید بهـشتی و     هـاي     دولتی مدرسـان دانـشگاه    هاي    دانشگاه

فرهنگیان و از بین دانـشگاههاي آزاد، دانـشگاه آزاد اسـالمی             
واحد تهران جنوب و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهـران مرکـز            

 131انـشگاه تعـداد   ن مدرسان این چهار د  یانتخاب شدند و از ب    
ابـزار  .  نمونه آماري انتخاب گردیدندعنوان بهنفر بطور تصادفی   

 پـذیري   امکـان «گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق سـاخته       
بوده، که » علمیهیأت تدریس اعضاي   اي    رعایت اخالق حرفه  

 تأییـد (جهت سنجش روایی این پرسشنامه از روایی محتـوایی          
جهت سـنجش اعتبـار     .  است استفاده شده ) توسط صاحبنظران 

  مدرسان تیجنس برحسب تحقیق هاي متغیر نمره میانگین مقایسه: 1 جدول
  مولفه  مرد  زن

  انحراف معیار  میانگین  معیار انحراف  میانگین
F 

 *12/6 76/0 76/3 62/0 06/4  )سیتدر تیصالح(ی آموزشي کارآمد
 *22/7 7/0 82/3 53/0 1/4  یدرسي محتواي کارآمد
 475/0n.s 82/0 68/3 72/0 78/3  زیبرانگ چالش و مهم حساس، موضوعات به پرداختن
  انیدانشجو از منصفانه و حیصحی ابیارزش

32/4 61/0 11/4 68/0 
4/3n.s 

 00/0n.s 53/0 39/4 6/0 39/4  يرازدار
 *0/23 55/0 19/4 4/0 59/4  دانشجو دادن رشد

 *08/6 67/0 24/4 46/0 48/4  انیدانشجو بای تعامل رابطه سئواالت
  *45/14 7/0 32/4 37/0 69/4  همکاران به احترام
 *99/14 84/0 69/3 72/0 22/4  یآموزش موسسه به احترام

 .باشد می داري معنی عدم و درصد پنج درسطح داري معنی دهنده نشان ترتیب به n.sو* 
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پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که نتایج     
 کارآمـدي   هـاي مؤلفـه حاکی از آن است کـه آلفـاي کرانبـاخ           

، 7، کارآمـدي محتـواي درسـی   6 )صـالحیت تـدریس   (آموزشی  
، 8پــرداختن بــه موضــوعات حــساس، مهــم و چــالش برانگیــز

، رشـد   10رازداري،  9نارزشیابی صحیح و منصفانه از دانـشجویا      
، احتـرام بـه   12 رابطـه تعـاملی بـا دانـشجویان        ، دانشجو 11دادن

 بـه ترتیـب برابـر بـا         14 احترام به موسسه آموزشی    ،13همکاران
804/0  ،829/0  ،904/0  ،762/0  ،746/0  ،844/0  ،792/0 ،
 بوده که حـاکی از      945/0 و کل مقیاس برابر با       56/0،  816/0

ــزار ــاالي اب ــار ب ــد اعتب ــع . گیــري مــی باشــد ازهان بعــد از توزی
ن موطریق آز مورد نیاز ازهاي  و فراهم شدن دادهها   پرسشنامه
  .تحلیل شدها   داده) F(ها   نمیانگی مقایسه

  
  هاي یافته

ي ریامکانپـذ  خـصوص  درهـا     آن نظـر  بر مدرسان تیجنس ایآ
 دارد؟ اثرها  دانشگاه در سیتدراي  حرفه اخالق تیرعا

دهد که جنسیت افراد پاسـخ دهنـده بـر     نتایج حاصل نشان می   
 فاکتورهاي مختلف   پذیري  امکاندر مورد درجه    ها    روي نظر آن  

تدریس اعضاء هیـات علمـی در مـورد         اي    رعایت اخالق حرفه  
فاکتورهاي کارآمـدي محتـواي درسـی، رشـد دادن دانـشجو،            
احترام به همکاران و احترام به موسسه آموزشی در سطح یک            

صـالحیت  (ده و در مورد کارآمـدي آموزشـی      دار بو  درصد معنی 
و سئواالت رابطه تعاملی با دانشجویان در سطح پـنج          ) تدریس

تـوان    می درصد معنی دار بوده است و در واقع در این دو مورد           
ت سـؤاال گفت که جنسیت افراد پاسخ دهنده بر روي پاسخ به           

 تأثیر درصد   95 و   99این دو بخش به ترتیب با درجه اطمینان         
بـه دسـت   هـاي     و در واقع با توجه به میانگین      . ر بوده است  گذا

 عوامل ذکر شده را باالتر از مردان در         پذیري  ها امکان    آمده زن 
  .اند نظر گرفته

 خــصوص درهــا  آن نظــر بــر مدرســان سیتــدر ســنوات ایــآ
 دارد؟ اثرها  دانشگاه دراي  حرفه اخالق تیرعاي ریامکانپذ

هـا     دهنده پاسخ سیتدر اتسنو که دهد می نشان حاصل نتایج
ي فاکتورهـا  پـذیري   امکـان  درجـه  مـورد  درها    آن نظر روي بر

 دری  علمـ  هیات اعضاء سیتدراي    حرفه اخالق تیرعا مختلف
 درصـد  یـک  سـطح  دری  درسـ ي  محتواي  کارآمد فاکتور مورد
 بـا  دیاسات آمده دست بههاي    نیانگیم به توجه با بوده دار معنی
 فـاکتور  نیا پذیري  امکان نیانگیم سوم دهه در سیتدر سنوات

 دادن رشـد  مـورد  در و انـد   گرفتـه  نظـر  در نیریسا از باالتر را
 بـه  توجه با و است بوده داری  معن درصد پنج سطح در دانشجو

 دهـه  در سیتـدر  سنوات با دیاسات آمده دست بههاي    نیانگیم
 در نیریسـا  از بـاالتر  را فـاکتور  نیا پذیري  امکان نیانگیم دوم
 کـه  گفـت  تـوان   مـی  مـورد  دو نیا در واقع در و اند  گرفته نظر

   تدریس مدرسانهاي تحقیق برحسب سنوات مقایسه میانگین نمره متغیر: 2جدول 
  مولفه  یبازنشستگ  سوم دهه  دوم دهه  اول دهه
 انحراف  میانگین

  معیار
 انحراف  میانگین

  معیار
 انحراف  میانگین

  معیار
 F مقدار  معیار انحراف  میانگین

 تیصـالح (ی  آموزشـ ي  کارآمد
 93/1n.s 87/0 17/3 66/0 05/4 65/0 98/3 77/0 81/3  )سیتدر

 *21/5 15/1 75/2 53/0 14/4 57/0 01/4 63/0 89/3  یدرسي محتواي کارآمد
 حساس، موضوعات به پرداختن
 33/0n.s 59/0 42/3 93/0 83/3 78/0 71/3 67/0 72/3  زیبرانگ چالش و مهم
 از منـصفانه  و حیصحی  ابیارزش

 04/1n.s 18/1 83/3 56/0 36/4 62/0 24/4 7/0 13/4  انیدانشجو
 54/1n.s 59/0 39/4 6/0 18/4 55/0 43/4 55/0 47/4  يرازدار
 *67/3 78/0 47/3 54/0 37/4 48/0 45/4 49/0 43/4  دانشجو دادن رشد

ــئواالت ــه س ــامل رابط ــای تع  ب
 19/0 29/4 78/0 26/4 51/0 45/4 56/0 33/4  انیدانشجو

 46/0 07/4 85/0 41/4 51/0 54/4 47/0 57/4  همکاران به احترام
688/0n.s 
05/1n.s 

 68/1n.s 77/0 44/3 81/0 95/3 71/0 13/4 93/0 81/3  یآموزش موسسه به احترام
 .باشد می داري معنی عدم و درصد پنج درسطح داري معنی دهنده نشان ترتیب به n.sو* 

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

1.
9.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.1.9.7
http://ethicsjournal.ir/article-1-240-fa.html


 1395، 1 یازدهم، شماره  سالفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري،
  

 89

 دو نیـ ا تسؤاال به پاسخي  رو بر دهنده پاسخ سیتدر سنوات
 بوده  گذارتأثیر درصد 95 و 99 نانیاطم درجه با بیترت به بخش
  .است
ــآ ــوع ای ــتخدام ن ــان اس ــر مدرس ــر ب ــا  آن نظ ــصوص دره  خ

 دارد؟ راثها  دانشگاه دراي  حرفه اخالق تیرعاي ریپذ امکان

 بـر ها     دهنده پاسخ استخدام نوع که دهد می نشان حاصل نتایج
ي رازدار فـاکتور ي  ریپـذ  امکـان  درجـه  مورد درها    آن نظر روي
ی علمـ  هیـات  اعضاء سیتدراي    حرفه اخالق تیرعا به مربوط

 بــه توجــه بــا و اســت بــوده دار یمعنــ درصــد پــنج ســطح در

 نیانگیـ می  علمـ  تیـ هئ دیاسـات  آمـده  دسـت  بـه هاي    نیانگیم
 نظـر  در مـدعو  دیاسـات  از بـاالتر  را فـاکتور  نیـ اي  ریپذ امکان
 استخدام نوع که گفت توان  میمورد نیا در واقع در و اند  گرفته
 درجـه  بـا  بخـش  نیـ ا تسـؤاال  به پاسخي  رو بر دهنده پاسخ
  .است بوده گذارتأثیر درصد 95 نانیاطم

 
ي ریپذ انامک خصوص درها  آن نظر بر مدرسانی علم مرتبه ایآ

 دارد؟ اثرها  دانشگاه دراي  حرفه اخالق تیرعا

  مدرسان استخدام نوع برحسب تحقیق هاي متغیر نمره میانگین مقایسه: 3جدول
  

  مولفه  مدعو  یعلم ئتیه
  انحراف معیار  میانگین  معیار انحراف  میانگین

F 

 23/3n.s 73/0 78/3 69/0 01/4  )سیتدر تیصالح(ی آموزشي کارآمد
 546/0n.s 66/0 91/3 61/0 0/4  یدرسي محتواي کارآمد
 چالش و مهم حساس، موضوعات به پرداختن
 00/0n.s 64/0 74/3 81/0 75/3  زیبرانگ
 64/1n.s 72/0 13/4 6/0 28/4  انیدانشجو از منصفانه و حیصحی ابیارزش
 * 0/5 65/0 27/4 47/0 49/4  يرازدار
 965/0n.s 51/0 35/4 52/0 44/4  دانشجو دادن رشد

 462/0n.s 56/0 32/4 61/0 39/4  انیدانشجو بای تعامل رابطه سئواالت
 095/0n.s 48/0 53/4 66/0 49/4  همکاران به احترام
 98/1n.s 79/0 85/3 84/0 06/4  یآموزش موسسه به احترام

 .باشد می داري معنی عدم و درصد پنج درسطح داري معنی دهنده نشان ترتیب به n.sو* 
  

  هاي تحقیق برحسب مرتبه علمی مدرسان مقایسه میانگین نمره متغیر: 4جدول 
  

  مولفه  استاد  اریدانش  اریاستاد  یمرب
 انحراف  میانگین

  معیار
 انحراف  میانگین

  معیار
 انحراف  میانگین

  معیار
 انحراف  میانگین

  معیار
 F مقدار

 تیصالح(ی  آموزشي کارآمد
 209/0n.s 0 17/4 61/0 11/4 77/0 92/3 68/0 9/3  )سیتدر

 112/0n.s . 0/4 56/0 12/4 62/0 98/3 63/0 96/3  یدرسي محتواي کارآمد
 حساس، موضوعات به پرداختن
 262/0n.s 0 88/3 55/0 0/4 92/0 72/3 69/0 72/3  زیچالشبرانگ و مهم
 از منصفانه و حیصحی ابیارزش

 492/0n.s 0 75/4 74/0 42/4 57/0 24/4 0/7 18/4  انیدانشجو
 794/0n.s 0 0/5 4/0 44/4 46/0 47/4 6/0 36/4  يرازدار
 05/1n.s 0 09/4 51/0 19/4 56/0 35/4 47/0 47/4  دانشجو دادن رشد

43/4 47/0 29/4 71/0 52/4 31/0 5/4 0 734/0n.s بای تعامل رابطه سئواالت 
  انیدانشجو
 29/1n.s 0 6/4 4/0 68/4 72/0 4/4 45/0 6/4  همکاران به احترام
 09/0n.s 0 33/4 84/0 0/4 94/0 03/4 71/0 98/3  یآموزش موسسه به احترام

 .باشد می داري معنی عدم و درصد پنج درسطح داري معنی دهنده نشان ترتیب به n.sو* 
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 پاسخ افرادی  علم مرتبه وضعیت که دهد می نشان حاصل نتایج
ي ریپــذ امکــان درجــه مــورد درهــا  آن نظــر روي بــر دهنــده
 سیتـدر اي    حرفـه  اخالق تیرعا به مربوط مختلفي  فاکتورها
  .است نبوده دار معنیی علم هیات اعضاء

ــآ ــوع ای ــشگا ن ــان هدان ــر مدرس ــر ب ــا  آن نظ ــصوص دره  خ
 دارد؟ اثرها  دانشگاه دراي  حرفه اخالق تیرعاي ریپذ امکان

 بـر ها     دهنده پاسخ دانشگاه نوع که دهد می نشان حاصل نتایج
 مختلفي  فاکتورهاي  ریپذ امکان درجه مورد درها    آن نظر روي
 مـورد  دری  علمـ  هیـات  اعضاء سیتدراي    حرفه اخالق تیرعا

 زیـ برانگ چـالش  و مهم حساس، موضوعات به داختنپر فاکتور
 بههاي  نیانگیم به توجه با و بوده دار معنی درصد یک سطح در

 نیـ اي  ریپـذ  امکـان  نیانگیمی  دولت دانشگاه دیاسات آمده دست
 در و انـد   گرفتـه  نظـر  در آزاد دانشگاه دیاسات از باالتر را فاکتور
 داری  معنـ  صددر پنج سطح دری  آموزش موسسه به احترام مورد
 دیاسـات  آمـده  دسـت  بـه هـاي    نیانگیم به توجه با و است بوده

 از بـاالتر  را فـاکتور  نیـ اي  ریپذ امکان نیانگیمی  دولت دانشگاه
 مورد دو نیا در واقع در و اند گرفته نظر در آزاد دانشگاه دیاسات
 بـه  پاسـخ ي  رو بر دهنده پاسخ دانشگاه نوع که گفت توان می
 95 و 99 نـان یاطم درجـه  بـا  بیترت به بخش دو نیا االتؤس

  .است بوده گذار تأثیر درصد
  

  بحث
 تیـ جمعي رهـا یمتغ انیـ م از که بود آن ازی  حاک قیتحق جینتا

 نیشتریـ ب تیجنـس  حاضـر  پـژوهش  دری  بررسـ  موردی  شناخت
 تیـ رعاي  ریپـذ امکـان هـاي     لفهؤم بهیی  گو پاسخ در را تفاوت
 سـابقه . است کرده جادیا دیاسات نظر از سیتدري  احرفه اخالق
هـاي   لفهؤم بر بیترت به زین دانشگاه نوع و استخدام نوع ،يکار
 نظـر  دری  تفـاوت  چیه دیاساتی  علم مرتبه. اند  داشته اثري  کمتر
 نکـرده  جادیااي   حرفه اخالق تیرعاهاي    لفهؤم به نسبتها    آن

  . است
ي فاکتورهــا در تســؤاال بــه پاســخي رو بــر دیاســات تیجنــس

 دادن رشــد ،یدرســي محتــواي کارآمــد ،یآموزشــي کارآمــد
 و همکـاران  بـه  احتـرام  ان،یدانـشجو  بای  تعامل رابطه،  دانشجو
 نفـع  بـه ی  اثربخش نیا و است مؤثر   یآموزش موسسه به احترام
 رااي    حرفـه  اخالق تیرعاي  ریپذ امکانها     زن. است بوده زنان
 نیـ ا. انـد   گرفتـه  نظـر  در مردان از باالتر مذکور،هاي    مؤلفه در
اي  حرفه اخالق در را زنان که ها پژوهشی برخ جینتا باها     افتهی

 امـا ). 15 -12( داردی همخـوان  انـد   کرده برآورد مردان از باالتر
 موضـوعات  بـه  پـرداختن هـاي     مؤلفـه  در که شود  می مالحظه
ی تفاوت ،يرازدار و دانشجو از منصفانهی  ابیارزش ز،یبرانگ چالش

 نیچنـ  تـوان   مـی  نیبنـابرا . تاس نشده دهید مردان و زنان نیب

  مدرسان دانشگاه نوع برحسب تحقیق هاي متغیر نمره میانگین مقایسه: 5 جدول
  

  مولفه  آزاد دانشگاه  یدولت دانشگاه
 انحراف معیار  میانگین  معیار انحراف  میانگین

F 

04/4 69/0 81/3 71/0 46/3n.s سیتدر تیصالح(ی آموزشي کارآمد(  
 742/0n.s 64/0 92/3 61/0 02/4  یدرسي محتواي کارآمد
 چالش و مهم حساس، موضوعات به پرداختن
  *13/8 79/0 57/3 7/0 94/3  زیبرانگ
 27/1n.s 65/0 16/4 65/0 29/4  انیدانشجو از منصفانه و حیصحی ابیارزش
 00/0n.s 58/0 39/4 55/0 39/4  يرازدار
 77/0n.s 46/0 44/4 58/0 35/4  دانشجو دادن رشد

 62/0 34/4 52/0 4/4  انیدانشجو بای تعامل رابطه سئواالت
 66/0 51/4 46/0 52/4  همکاران به احترام

287/0n.s 
027/0n.s 

 *82/5 87/0 82/3 71/0 17/4  یآموزش سسهؤم به احترام
 .باشد می داري معنی عدم و درصد پنج درسطح داري معنی دهنده نشان ترتیب به n.sو* 
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 و مـشخص  موضـوع  کـه یی  هـا   تیـ درموقع کـه  کـرد  استنباط
 روابـط  کـه ی  طیشرا در عالوه به و است تر شده فیتعر تیواقع

 تیـ رعا پـذیري  امکـان هـا      زن استاي    نهیزم موضوعی  اجتماع
 طیشـرا  ازی  برخـ  در و کنند  می یابیارز بهتر رااي    حرفه اخالق
 زنـان  باشـد  شتریب محتاطانهي  ارهارفت به ازین است ممکن که

 را اسـتنباط  نیـ ا توان  می رو نیا از. اند  کرده عمل مردان مانند
 نظر ازی  مختلفي  دگاههاید ط،یشرا به توجه با زنان که داشت
 بر بنا مختلفي  ها پژوهش در نیبنابرا و دهند  می بروزی  اخالق
 نیا از و دهند  می پاسخ آنهاستي  رو شیپ کهی  متفاوت طیشرا
هـا    مـرد  اما. بود خواهد متفاوتها    آن درباره قاتیتحق جینتا رو

 بـه  توجـه  بـا  شده مطرح تسؤاال نوع و طیشرا به توجه بدون
ي گـو  پاسـخ  خـود هـاي     ییتوانـا  زانیـ م و خودی  درون طیشرا
 کمتـر  مـردان ي  برا جینتا در تناقض رو نیا از. هستند تسؤاال
 را، کلبـرگ ی  اخالقـ  تحول دگاهید حاضر پژوهش جینتا. است
 بـه  داند،  می یشناخت رشد بری  مبتن رای  اخالق قضاوت رشد که

 هیـ نظر ا یـ  15یتیجنـس ي  ریپـذ  جامعهي  تئور و کشد  می چالش
ي ریپـذ  جامعهي  تئور در. سازد  می مطرح رای  اجتماعي  رییادگ
ــانی تیجنــس ــب زن ــه شتری ــد توجــهی اجتمــاع روابــط ب  و دارن

 احتمـال  بـا  و هنـد د انجام مؤثرتر را محوله فیوظا عالقمندند
هـاي    تیـ موقع ریگیپها    مرد اما کنند،ي  رویپ نیقوان ازي  شتریب

 کلبـرگ ی  اخالقـ  رشـد ي  تئـور  در کهی  حال در. هستندی  رقابت
 از گـذر  بـا  و ابنـد ی  مـی  توسـعه  افرادی  شناخت رشد با اتیاخالق
 .یافت خواهد توسعه زینی اخالق قضاوت باالتری شناخت مراحل

 فاکتور دو درها    تن که داد نشانها     افتهی دوم سؤال به پاسخ در
 دادن رشـد  و سیتـدر  سـوم  دهه دری  درسي  محتواي  کارآمد
 تیـ رعا پـذیري   امکـان  در تفاوت سیتدر دوم دهه در دانشجو
 رو نیـ ا از. اسـت  شـده  دهیـ د دیاسـات  نظـر  ازاي    حرفه اخالق
 اعتمـاد  سیتـدر  بـاالتر هـاي     سـال  در دیاسـات  گفـت  توان می
 هیـ بق در امـا . دارنـد  خـود ی درسـ ي محتـوا ی یکارا بهي  شتریب

 پذیري  امکان به اعتقاد و سیتدر سنوات نیباي    رابطهها    فاکتور
 زین نهیشیپی  بررس در. است نشده دهیداي    حرفه اخالق تیرعا

 بـر  بـاال  تجربهی  اثربخش برها    پژوهشی  برخ که شد مشخص
 ار نییپـا  تجربهی  برخ،  )22 و 21(دارند دیتاک اتیاخالق تیرعا

ــا ــاالتر درجــات ب ــ ب ــد همــسوی اخالق ــد دهی ــ و) 23(ان ی برخ
 بـا  خـدمت  سـابقه  که اند  دهیرس جهینت نیا به زین پژوهشگران

 زین حاضر پژوهش جینتا از). 20(نداردی  همبستگي  کار اخالق
 بـاال ي  کار تجربه نیب رابطه که داشت را استنباط نیا توان می
 میمـستق  یـا  و مثبـت ي  فـاکتور  هـر ي  بـرا اي    حرفـه  اخالق و

  .بود نخواهد
 فـاکتور  درهـا     تن که داد نشانها     یافته سوم سؤال به پاسخ در

ي ریپـذ  امکـان  در مـدعو  وی  علمـ هیـأت    دیاسات نیبي  رازدار
ی برخـ  کـه  یدرحـال . دارد وجـود  تفاوت اي  حرفه اخالق تیرعا
 تعلـق ي  بـرا ی  عامل را دانشگاهی اساتید رسمی استخدام منابع
 دانـشگاه  که معتقدند رایز دانند  می شگاهدان به وفاداري و خاطر
ــراي ــزینش ب ــان جــذب و گ ــت آن ــشتري نظــر دق ــال بی  اعم
  ).27(کند می
 مرتبـه  وضـعیت  که داد نشانها     یافته چهارم سؤال به پاسخ در
 درجـه  مـورد  درهـا     آن نظـر  روي بـر  دهنده پاسخ افرادی  علم

 اخـالق  تیـ رعا بـه  مربـوط  مختلـف ي  فاکتورها پذیري  امکان
 ازی  یکـ  التیتحص سطح. است نداشتهي  اثر سیتدري  ا  حرفه
 آن رابطه که استی  علمهیأت  ي  اعضا مرتبه ارتقاءي  ارهایمع
 بـرآورد  مثبـت  دسترس دري  ها پژوهش در اتیاخالق تیرعا با

 و مثبـت  رابطـه  مـوارد  اغلـب  در). 26 و 23 ،21 ،20(بود شده
 داشـته  وجـود ي  کـار  اخالق و التیتحص سطح نیبی  میمستق
ی ابیـ ارز بـر  رانیمـد  التیتحـص  سـطح  مثالي  برا). 23(است
 تأثیر شوند  می یراخالقیغي  رفتارها موجب کهی  عوامل ازها    آن

 نمـره  ران،یمـد  التیتحـص  سـطح  شیافزا با و داردی  میمستق
 نیبــ دری راخالقــیغي رفتارهــا موجـب  کــهی عــواملی ابیـ ارز

 عواملی  بررس نیهمچن). 26(ابدی  می شیافزا شود  می کارکنان
 اسـت  داده نـشان  تیریمد انیدانشجوی  اخالق نگرش برثر  مؤ
 نگـرش  بـر ) يدکتـر  و ارشد ،یکارشناس (التیتحص سطح که

 از پژوهش نیا در). 21(است مؤثر تیریمد انیدانشجوی  اخالق
ی علمـ هاي    مرتبه در دانشگاهی  علمهیأت  ي  اعضا در که آنجا

 رو نیـ ا از است کینزد هم به اغلب التیتحص سطح مختلف
 نکتـه  نیا راها     نیانگیم در تفاوت عدم عوامل ازی  یک توان می

ي گـر یدي  ارهـا یمعی  علمهیأت  ي  اعضا ارتقاء اگرچه. دانست

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

1.
9.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             7 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.1.9.7
http://ethicsjournal.ir/article-1-240-fa.html


  ...پذیري رعایت اخالق شناختی بر امکان  تأثیر متغیرهاي جمعیت :محمد نوریان و همکاراندکتر 
 

 92

اي   حرفـه  اخـالق  بری  اثربخش نظر ازی  بررس قابل که دارد زین
  . باشد می
 در دانـشگاه  نـوع  کـه  شد مشاهده زین پنجم سؤال به پاسخ در

 چـالش  و مهـم  ساس،حـ  موضـوعات  به پرداختن فاکتور مورد
 مـساله  نیـ ا. اسـت  بـوده  مـؤثر    یدولت دانشگاه نفع به زیبرانگ
. ردیـ گ قرار دانشگاه دو دری  مختلف عوامل تأثیر تحت تواند می
 و دیاسـات  ان،یدانـشجو هاي    یژگیو است ممکن مثال عنوان  به
 آرامـش  احـساس ی دولتـ هاي  دانشگاه بر حاکمی رتیمدي  فضا
 امکـان  يبـرا ها     دانشگاه نیا دیتاسا دري  شتریب تیامن و خاطر
 تـوان  و زیـ برانگ چـالش  و حـساس  موضـوعات  کـردن  مطرح
   .باشد کرده فراهمی موضوعات نیچني بند جمع

  
  يریگ جهینت

هـاي    دگاهیـ د کـه  داشت توجه دیبا پژوهشي  هایافته براساس
 بـر  توانـد یمـ  آن، از شـده  حاصل تیترب نوع و موجودی  جنست

  . باشــد مــؤثر زیــن دانــشگاه حســط دری حتــي احرفــه اخــالق
 بـه  دانشگاهي  برااي    حرفه اخالق منشور که یدرصورت عالوه به
ی علمـ هیـأت   ي  اعـضا  ارتقـاء  و استخدام و شود فیتعری  خوب

 بـه  منجـر  رد،یبرگ در زین را اخالق ،یعلمي  ها مالك بر عالوه
ــتقو ــپ و تیـ ــالق شرفتیـ ــه اخـ ــشگاه دري احرفـ ــا  دانـ   هـ

  .شد خواهد
  

  یالقاخهاي  مالحظه
ی اخالقـ  اصـل  اسـتفاده،  مورد منابعی  معرف با حاضر،ۀ  مقال در

 محتـرم  آثـار  نیمـولف ي  معنو حق و تیرعای  علمي  دار امانت
  .است شده شمرده

  
  نامه واژه
 Professional Ethics .1  يا حرفه اخالق

  Responsibility .2  يریپذتیمسئول
   Code of Ethics .3  یاخالق نییآ

 Organizational Culture .4  یسازمان فرهنگ
5. Demographic Variables 

   یشناخت تیجمعهاي  مؤلفه
6. Pedagogical Competence 

  )سیتدر تیصالح(ی آموزشي کارآمد
   Content Competence .7  یدرسي محتواي کارآمد

8. Dealing With Sensitive Topics   
  زیبرانگ چالش و مهم حساس، موضوعات به پرداختن
 Valid Assessment .9  منصفانه و حیصحی ابیارزش
 Confidentiality .10  يرازدار
 Development .11  رشد تحول،

12. Dual Relationships With Students 
  انیدانشجو بای تعامل رابطه
  Respect For Colleagues .13  همکاران به احترام
   Respect for Institution .14  یآموزش سسهؤم به احترام
 Gender Socialization .15  یتیجنسي ریپذ جامعه
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