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  و علمی هیات اعضای اخالقی  بالندگی  الگوی   بخشی اعتبار و طراحی

 فرهنگیان   دانشگاه مدرسان 
 

 ی قلعه ا رضای، دکتربهناز مهاجران، دکترعل *یشیدرو نی العابد نیز

 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
 ( 06/06/98؛ تاریخ پذیرش:04/98/ 04تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

 اندیشمنددا  توجه مورد دیرباز از کاری یهاطیمح در افراد رفتار مطالعه
 قمرار محیطم  شرایط  در  هازما سا  امروزه(.  1)  است  بوده  مدیریت  علوم
 در دادهرخ تغییمرا  با تا باشدد  تالش  در  یاددهیفزا  طور  به  باید  که  دارند
 از یکم  1عمال  شوزآمم همای سمازما   کیفیت  (.2)  هنراه شوند  محیط
 نقم  هبم توجمه بما ویمهه به امر،  این.  است  کشورها  اغلب  های  دغدغه
 اهنیمت جامعمه زمودهکمارآ افمراد و متخصصما  عمال   آموزش  زیربدای 
  (.3)دارد  بیشتری

 بالدمدگ : جنلمه از داد ارائمه توا  م  را متعددی تعاریف بالددگ  برای

  ها مهار  و اطالعا   ،دان در الزم های ظرفیت مجنوعه ایجاد یعد 
 
 
 

 
 و سمازما  در دهزوافم ارزش ایجاد  به  آنا   ساختن  قادر  برای  کارکدا   در

 و 2کمارای  با توام دارند، عهده به زما سا در که  مسئولیت   و  نق   ایفای
 سمازما  سماخت و طراح  از است عبار  بالددگ . هم چدین 3اثربخش 

 همای  مسمئولیت  قبمول  آممادگ   خمود،  کدترل  ضنن  افراد  که  نحوی  به
  (.4) باشدد داشته نیز را بیشتری
 نویمدبخ  جدمب  ایمن که رسالت  و  ددگبال اهنیت به  برد   پ   برای
 19 قر  آغاز ازمعرف  گردد.  آ  خاستگاه و ریشه که است شایسته  ،دارد
 کممارگردان  همای شمیوه و صمدعت  روشممهای در دگرگمون  رشمته یم 

 4صمدعت  انقمال  در قالب  انگلستا   رد  اقتصادی  و  اجتناع   سازمانهای
 .  آمد  پدید
 

 چکیده
 م  باشد.  فرهدگیا  دانشگاه مدرسا  و علن  هیا  اعضای اخالق  بالددگ  الگوی بخش  عتبارا  و طراح پهوه  حاضر هدف زمینه: 

نوع  حاضر  پهوه :  روش باشد  اکتشاف   آمیختهو    کاربردی  از  بودند که در  جامعه آماری  در بخ  کیف     .م   اساتید دانشگاه فرهدگیا  

بالددگ  سازمان  تخصص داشتدد که   ننونه  زمیده  ننونه انتخا  شدند. ابزار  12هدفندد  گیری  از طریق  به عدوا   آنها  نینه   نفر از  مصاحبه 
جامعه اساتید دانشگاه فرهدگیا  بودند   ،در بخ  کن   .انجام گرفت  سیستناتی   کدگذاری  روش  بر اساس  ها  داده  یلو تحل  بود  اریافتهساخت
شامل دو پرسشدامه   پهوه   ابزار  .شدند  انتخا   ه عدوا  ننونهآنها باز    نفر  260  ای  مرحله  چدد  ای  خوشه  تصادف   ننونه گیری  با روشکه  

مورد استفاده آماری شامل تحلیلبو  زوج   و مقایسا    اساتید  اخالق   بالددگ   ساخته   محقق   ت    ت   تائیدی،  عامل   ده است. آزمو  های 
 بود.   مراتب  سلسله تحلیلو  ای ننونه

شامل  :  هایافته کیف   بخ   های  هاییافته   شداخت  و  قوانین  رعایت  کار،  در  جدیت  شخصیت ،  های  ویهگ   انسان ،  عامال ت  :مقوله 
توس  بودهفراگیرا    مفهوم   الگوی  اعتبار  های  و  مولفه  لحاظ  از  اخالق   بالددگ   موجود  سطح  چدین  هم  گردید.  تائید  برازش  نیکوی   ط 
فراگیرا  در سطح نسبتاً در سطح مطلو  و مولفه ها  قوانین  رعایت  شخصیت  و  های  انسان ، ویهگ   تعامال  کار و شداخت  ی جدیت در 

قرار داش بت.  مطلوب   مولفه های  این که  اخالق   یافته دیگر  اهنیت  الددگ   نظر  ترتیباز  ویهگ  های ،  درکار  جدیت،  انسان   تعامال   به 
                               گردید.   تعیین ،قوانین رعایت فراگیرا  و شداخت ،شخصیت 

نتایج آماری  :یریگیجهنت به  توجه  بالددگبا  الگوی  اعتبارسدج   و  اخالق ، طراح   آمداساتید       به دست  فرهدگیا   ودانشگاه  وضعیت   ه 

  شداسای  گردید.موجود بالددگ  اخالق  و میزا  اهنیت مولفه های آ  
 

 دانشگاه فرهدگیا   ،اعضای هیا  علن  و مدرسا  ،بالددگ  اخالق  :لیدواژگانک
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 انبموه مصرف  انبوه، تولید و شد انبوه یدتول به  مدجر  ها  دستگاه  از  استفاده
 وجود به بازرگان و  صدعت  بزرگ شرکتهای نتیجه در؛ داشت بالدن به را
 و هما کارخانمه این در ویهه دستورهای پایه بر کارکدا  و  کارگرا .  ندآمد

 قمر  در5دیوانساالری و علن  مدیریت و شدند، گرفته خدمت هب  شرکتها
 بم   ابزارهای  سا   به  انسانها  ،اصول  این  از  هفاداست  با.  شد  پدیدار  بیستم

 چدمین  در.  گرفمت  قرار  تاز  و  تاخت  مورد  انسانها  شخصیت  درآمدند،  ا ج
 تدهما  و  کلیمدی  عاممل  انسا   که  دریافتدد  دانشنددا   از  ای  عده  فضای 
 شود  شداخته  انسانها  ارزش  هرگاه.  هاست  سازما   بالددگ   و  رونق  عامل
 همای  دگرگمون   و  فراهم  او  شد   بالدده  و  پرورش  وی  بزرگداشت  راه  از

 ایمن بمه.  شمد خواهدمد مدمد بهمره آنها از  هنه  که  آید  م   یدپد  بسزای 
 حقیقمت  در  سمازمان   بالددگ .  شد  آغاز  6سازمان   بالددگ   جدب   ترتیب

 بالدمدگ  اسمت؛ سازمان  بزرگ  های  کوش   در   انسا  ارزش  بازشداس 
 راه از سمازمانها شمد  بالدده  و  رشد  موجبا   کرد   فراهم  یعد   سازمان 
 مم   کار  به  سرمایه  گرانبهاترین  عدوا   به  سازما   در  که  افرادی  پرورش
 معدمای بمه 7علنم  هیما  اعضمای بالدمدگ بر این اساس  (.5) پردازند
 و یمادگیری بمه مدجمر کمه اساتید ایبر رسن  غیر و  رسن   هایفعالیت
 توسمعه هایبرنامه از هدف . گردد م   تعریف  شود،م   آنا   ایحرفه  رشد
 مدظمور  بمه  هاآ   مختلف  هاینق   در  داساتی  عنلکرد  افزای   8ایحرفه
 موجمب متعاقبماً و باشمدم  هماآ  هاینگرش و هامهار   دان ،  توسعه
 (. 6)  گردد  م  فراگیرا  و دانشجویا  یادگیری افزای 
 تربیمت در خمود مهمم رسالت لحاظ  به عال  آموزش مراکز و  ها  دانشگاه

 انسان   وینیر  آموزش  در  را  مهن   نق   پهوه،  دان   و  متخصص  وینیر
 میما   ایمن  در.  دارنمد  عهمده  بمر  کشمور  برای  صالحیت  واجد  و  شایسته
 توسمعه  کمه  هسمتدد  عمال   آموزش  مهم  عوامل  از   علن   هیا   اعضای
 و روح مثابمه بمه و دارد ها دانشگاه عنلکرد بر بسزای  تأثیر  اه  آ   کیف 
 دهمه در.  (7)  باشد  م   ها  بخ   سایر  توسعه  دایزیرب  عال   آموزش  جا 
 اعضمای بالدمدگ  ،9دانشمگاه  بهسمازی بر ای فزایدده تأکید  اخیر  های
 در عمال  آمموزش های نظام و سازمانها سوی از کارکدا  و علن  هیا 

 همای مؤسسمه آ   تبم   بمه  کمه  اسمت  مشاهده  بلاق  مختلف  کشورهای
 علنم   هیا   بالددگ   کزرم   عدوا   با  واحدهای   تشکیل  به  عال   آموزش
 برناممه  تما  سمازما   کل  از  ها  آ   های  فعالیت  گستره  که  اند  کرده  اقدام
 عدوا  به و شود  م   شامل  را  علن   هیا   اعضای  به  مربوط   عادی  های
 تسمهیل علن ، هیا  اعضای دگ نز کیفیت  بهبود  برای  ارزشنددی  ابزار
 مم   قمرار  ادهاسمتف  ممورد  دانشمگاه  جمو  بهبود  و  سازمان   تحول  و  تغییر
 شمود مم   ناش   جا  آ   از  علن   هیا   اعضای  بالددگ   اهنیت.  (8)گیرد
  باشمدد، برخموردار مطلو   بالددگ   و  رشد  از  علن   هیا   اعضای  اگر  که
 اسمتفاده خوب   به  نشگاهاد  مداب   سایر  از  که  داشت  انتظار  توا   م   آنگاه
 فتلممخ همای ماموریمت و هما فعالیمت در کیفیت مستنر ارتقای و  شود

 تمرین مهمم از هما هدانشمگا علنم  هیا  اعضای .(9) دهد رخ دانشگاه
 از بمی  ها آ . هستدد عال  آموزش کیفیت تضنین و  ارتقا  فرایدد  ارکا 
 درشمم فدماوری، و علنمم  تحموال  از تمری عنیممق درک نیازمدمد پمی 
 از نموین تصمویری و عمال  آمموزش بمرای اجتنماع   تقاضای  افزو زرو

 دانشمگاه در خمود فرهدگم  و پهوهشم  وزشم ،م آ علنم ،  های  فعالیت

هنچدین باید به ارتقای سطح بالددگ  اخالق  اسماتید بمه   .(10)  هستدد
 نادرسمت  یما درست  که معدوی ارزشهای و از اصول  عدوا  مجنوعه ای

 اجتنماع  یما  هدجار  ی   م  کددد و در قالب  تعیین  را  گروه  فرد یا  رفتار
  گردنمد، توجمه کماف  تعریمف مم عال  کمار انجام  در  مثبت  ارزش  ی 

 عال  آموزش  مراکز  و  ها  دانشگاه  عهده  بر  مهم  فهوظی  این  .مبذول گردد
 اخالقم  بالددگ  راستای  در  مدطق   و  مدد  نظام  ریزی  برنامه  با  که  است
 کددمد تمالش علن  هیا  اعضای یعد  خود موجود مداب  ترین ارزش  با
 و همانگرش  در تغییمر هکم است داده نشا  مورد این در  تحقیقا   .(11)

 حنایمت توسمعه به  نهایت  در  تواندم   ن عل  هیا   اعضای  هایبرداشت
 همم آ  که نناید  کن   کارکدا   سازمان   بالددگ   هایبرنامه  و  آموزش 

 احتنماال و داده افمزای  را   علنم   هیما   اعضای  مشارکت  خود  تب   به
 نوبه به هم  تهیاف بهبود آموزش. شودم   آموزش  به  بیشتر  توجه  به  مدجر
 گردد فراگیرا  و  دانشجویا   برای  بهتر  یادگیری  نتایج  به  مدجر  باید  خود
اخالق  و  توسعه هایبرنامه که دهددم  نشا  مطالعا  از بسیاری .(12)

 علن هیما  اعضمای تمدری   یهما مهار  بهبمود  به  توانددم   ایحرفه
 .(13) کددد کن  خود دانشجویا  نظرا  و ادراکا  براساس

 تحقیمق درزمیدم  گرفتمهانجام هایپهوه   ترینمهم  معرف   به  ادامه  در
   :شودم  پرداخته حاضر

 بهسمازی  همای  مؤلفمه  و  ابعاد  شداسای »  عدوا   با  پهوهش   در  محققا 
 الگموی ی  ارایه مدظور به اسالم  دآزا دانشگاه در علن  هیا   اعضای
 بعمد پمدج در نم عل هیما  اعضمای بالددگ  ابعاد  بیا   ضنن  «مفهوم 
 وضعیت که کددد  م  بیا  ،اخالق  و فردی سازمان ، پهوهش ،  آموزش ،
 شمده یماد ابعماد در اسالم   آزاد  دانشگاه  در  علن   هیا   بالددگ   موجود
 .(14) نیست مطلو 

 بالدمدگ   بمر  موثر  نشانگرهای  »  عدوا   تتح  پهوهش   محققا  دیگری
 تحقیمق: خمدما  ارائهرد ایستا مجازی  دانشگاههای  در  ای  حرفه  اخالق
 نظمام  بالدمدگ   بیانگر آ  است کمه  تحقیق  این  نتایج.  داد  انجام  «کیف 
 موثر نشانگرهای تقویت مدوط به ایستا،  مجازی  آموزش  ای  حرفه  اخالق

و  ای حرفمه رسمالت  ،شخصمیت در ابعاد مختلمف    فرد  محتوای  )گذشته
فرهدم   ،هنکماری و مشارکت سازمان ، ای )جو زمیده ( ،رعایت قوانین
 های  پشتیبان  هنکاری  دهایساختارها )فراید  و  سیاست ها  سازمان (  و

 هنچمو   پمی  نیازهمای   بما  پرداخت(  برابری  و  خدمت  خارج ، جبرا 
 ین وسمیلهدبم  است، تا  ای  حرفه  رسالت  به  اهنیت  و  رأی   خود  از  دوری
 در بخصمو  ای حرفمه اخمالق کیفیمت  مستنر  ارتقاء  و  بالددگ   امکا 
 .(15). گردد فراهم و  تسهیل  زیمجا  آموزش

 و سمازمان  بالدمدگ »  عدموا  تحمت را  هوهشم پهم چدین محققما    
 در  بالدمدگ   داد  نشا   پهوه   نتایج.  دادند  انجام  «آ   پیدای   چگونگ 
 تربیمت، و  کار  ضنن  یادگیری  و  شغل   چرخ   تجربه،  طریق  از  مدیریت
 حاصمل تخدامسما تمازه کارکدا  برای ضند  توسعه های برنامه  و  ارشاد
 در کارکدما  اخالقم  های گ هوی و کاری محیط  کار،  بدابراین.  شود  م 
  .(16) دارند نق  امر این

 سیستم  ترین  حساس  و  مهنترین  از  یک   به  10فرهدگیا   دانشگاه  امروزه
 شمگفت تحوال  با  که  است  شده  تبدیل  جامعه   خدمات  و  آموزش   های
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 ممدیرا   شمرایط   چدمین  در  .شود  م   اداره  امروزی  پیچیده  دنیای  انگیز
 وقت بیشترین زیرا. ندارند اختیار  در  کارکدا   کدترل  برای  چددان   فرصت
 های چال  با همواجه  در داخل محیط شداسای  صرف  بایست م  ها  آ 

 عهمده به بایست، م  روزمره وظایف  یرسا  در نتیجه.  گردد  سازما   خارج
 خموب  به تواندد،  م    صورت  در  سازما   کارکدا   و  گردد  واگذار  کارکدا 

 الزم توانمای  و دانم  مهمار ، از کمه  دبرآیدم  محولمه  وظمایف  عهده  از
 بما  بدمابراین.  بشداسمدد  خموب   به  را  سازما   های  هدف   و  بوده  برخوردار
 سمازما  شمداخت، جهمت شده انجام های پهوه  کفایت عدم  به  توجه
 بمه کمه  اقدامات و ها فعالیت دسته آ ) اخالق  بالددگ  راهبری  و  ده 
 اعضمای (رسماندد م  رییا علن  هیا  اعضای 11اخالق  توسعه و  رشد
 الگموی بخش  اعتبار و طراح   لزوم،  فرهدگیا   دانشگاه  در  علن   هیا 
 پمی   از   یبم  فرهدگیا   دانشگاه  علن   هیا   اعضای  اخالق   بالددگ 
 همدف  شمده  ذکمر  مسمائل  بمه  توجمه  بما  حال  .رسد  م   نظر  به  ضروری
 اعضمای اخالقم  بالددگ  الگوی بخش  اعتبار  و   طراح  حاضر  پهوه 

 کمه سوال  بدابراین. باشد م   فرهدگیا   دانشگاه  مدرسا   و  علن    هیا
 هیما  اعضایبالددگ  اخالق   های مولفه که است این  شود  م   مطرح
 همر  اهنیت  میزا   و  هستدد؟  ها  کدام  فرهدگیا   دانشگاه  داساتی  و  علن 
 قمرار سمطح  در هما آ  از یم  همر موجود وضعیت و  ها  مولفه  از  ی 
 دارد؟

 

 

 روش

 گمردآوری چگونگ  نظر  از  و  است  کاربردی  هدف   نظر  از  اضرح  پهوه 
 از ابتمدا کمه دارد قمرار اکتشماف  آمیختمه های پهوه  گروه در ها  داده
 مم   استفاده  کن   تحقیق  های  روش  سپ   و  ف یک  تحقیق  های  روش
 متخصصا  از نفر 12 با  فتهاریاساخت  نینه  مصاحبه از  استفاده با  ابتدا. شود

 دانشمگاه علنم  هیما  اعضمای اخالقم  دمدگ بال موضوع در خصو 
 کیف   بخ   در  تحقیق  جامعه  .شد  گردآوری  کیف   های  داده  فرهدگیا ،

 دانشگاه  علن   هیا   اعضای)آموزش   نظام  متخصصا   و  خبرگا   شامل
 یکزمر ستاد کارشداسا   و  مسئولین  پهوهش ،  و  آموزش   موسسا   و  ها

 دانشممگاه ای هحرفمم بالدممدگ  مممدیریت مرکممز و فرهدگیمما  دانشممگاه
 گیمری ننونمه روش از ننونمه،  افراد  انتخا   برای.  است  بوده(  فرهدگیا 
 از دسته آ  دنبال  به  هدفدار  صور   به  محققا   زیرا  شد  استفاده  هدفندد
 ممورد در را اطالعما  بیشمترین کمه بودنمد دانشگاه  خبرگا  و  اساتید
 .باشمدد  داشمته  فرهدگیا   دانشگاه  علن   هیا   اعضای  اخالق   بالددگ 
 از  ها،  مصاحبه  تحلیل  از  حاصل  های  یافته  بود   معتبر  از  اطنیدا   جهت
 بازنگری  و  سازی،  مثلث  تکدی   کدددگا ،  مشارکت  توسط  بازبید   روش

 کدگممذاری روش از همما داده تحلیممل بممرای .گردیممد نمماظرا  اسممتفاده
 تمدوین. 2هما، داده ممرور. 1: شمد استفاده مرحله  چهار  ط   سیستناتی 
 کدگمذاری  و  بدمدی  طبقه.  4  ها،  داده  سازمانده .  3  کدگذاری،  راهدنای

 هما کمد اسمتخراج بمه نسمبت اولیمه، کمدهای  شداسای   از  پ .  ها  داده
 .به شرح زیر اقدام گردید فرع  های مقوله و( هشد شداسای  مفاهیم)

 علمی  هیات اعضای  اخالقی لندگیاب برای شده  شناسایی های مقوله  :1 جدول
 له فرعی مقو کدها   ردیف
 داشتن روابط محترمانه، پرهیز از شوخ  و طدزهای ناشایست،  1

 پرهیز از توبیخ و سرزن ، پرهیز از تعصب کورکورانه  
 تعامال  انسان  

 داشتن صداقت در رفتار وگفتار، آراستگ  ظاهری، وقت شداس بود ،   2
   تقید به ارزش های دید 

 ویهگ  های شخصیت  

 ت و عالقه به شغل، پرهیز از مسامحه کاری،  آزادی عنل و استقالل، رغب  3
 داشتن سعه صدر در شغل 

 پشتکار و جدیت در کار 

 قانون  کالس،   ارزش گذاری به حضور و غیا ، رعایت مد  زمان   4
 متعهد بود  به آیین نامه های آموزش ، رعایت حقوق دانشجویا  

 سازمان   رعایت قوانین

 اه  از آموخته های قبل  فراگیرا ،  عایت تفاو  های فردی دانشجویا ، آگر 5
 توجه به مشکال  فردی و تحصیل ، باز بود  فضای ارتباط  کالس 

 شداخت ابعاد مختلف فراگیرا  

 
 جامعه  .بود  پینایش   -توصیف   مرحله  این  در  ها   داده  آوری   نج  روش
 علن   هیا   اعضای  و   اساتید  لشام   مرحله  این  در  پهوه   آماری
  به   توجه  با.   بودند  نفر  806  تعداد  به  فرهدگیا   دانشگاه  های  پردی 
  گیری   ننونه  نظر،  مورد  آماری  جامعه  جغرافیای   گستردگ   و  زیاد  حجم
  جدول   اساس  بر  و  ای  مرحله  چدد  ای  شهخو  تصادف   روش  کن   به

  ابزار   و  گردیده  انتخا   نفر  260  آماری  ننونه  حجم انجام شد و    مورگا  
.  گردید اجرا نیاز  مورد  های داده آوری جن  جهت ها آ   روی بر پهوه 
  مورد   در  که  است  آ   دهددهنشا   حاضر  پهوه   توصیف   هاییافته

  پاسخ   پرسشدامه  سؤال  این  به  که   نفری  260  از  پاسخگویا   جدسیت 

  ر فن  35  چدین  هم.  بودند  ز   نفر  68  یعد   مابق   و  مرد  نفر  192  اند،گفته
  نفر   139  و  تریدک  دانشجوی  نفر  86  ارشد،  کارشداس   مدرک  دارای
  رین تبیش  که  گردید  مشاهده  چدین  هم  و  بودند  دکتری  مدرک  دارای
  میانگین   با   و  نفر  172  با   سال   60  تا  46  بین  دهددگا   پاسخ   سد   گروه
  با   و  و  نفر  5  با  35  تا  30  سد   گروه  کنترین  و  سال  30  خدمت  سدوا 
 از  حاضر  پهوه   در  .شدند  م   شامل  را  سال  5  خدمت  سدوا   میانگین

 ادامه  در  که  است  شدهاستفاده   اطالعا   آوریجن   برای  رسشدامهپ
 : گردند م  معرف 
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 ن  کهمحقق ساخته بالددگ  اخالق  اعضای هیا  عل  پرسشدامه  -الف
و    گردیده  استخراج  متخصصا   و   نخبگا   نظرا   اساس   بر  آ   سواال 

فرع دپ  گویه،  19  قالب  در مقوله  انسان   ج   -4  های  گویه)  12تعامال  
شخصیت   ،(1 های    در   جدیت  و  پشتکار(  5  -  8های  گویه )  13ویهگ  
  -  16  های  گویه)  15سازمان   قوانین  رعایت  ،(9  -  12  های  گویه)  14کار
  گونه   به  را(  17  -  19  های  گویه)  16فراگیرا    مختلف  ابعاد  شداخت،  (13

 را  اخالق   بالددگ   لیکر   یارجهدپدج   مقیاس  از  استفاده  با  و  تفکیک 
  متخصصا    نظر محتوای  روای  سدج   برای. دهدم   ارقر ارزیاب  مورد
. گردید  اعنال  و  قرارگرفته  موردبررس   مدیریت  و  تربیت   علوم  استادا   و

 به  α=86/0  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  استفاده  با  پرسشدامه  نای  پایای 
   .دارد قرار قبول  قابل و خو   بسیار سطح در که آمد دست

که    (AHP)  مراتب   سلسله  تحلیل  یددفرا  اساس  بر  زوج   مقایسا   - 
  انسان ،  تعامال گویه  به صور  وز  ده  بین مقوله های  10در قالب 
 سازمان ،  قوانین  رعایت   کار،  در  جدیت و  پشتکار  ،شخصیت   های  ویهگ 
  . دیدرگ اجرا زوج  مقایسه صور  به فراگیرا  مختلف ابعاد  شداخت

 مدل  برازش  مدظور  به)تائیدی  عامل   تحلیل  از  ، ها  داده  مدظورتحلیل  به
 الگوی  موجود  وضعیت  بررس   مدظور  به)  ایننونه  ت   ت   ،(ساختاری
  و (  فرهدگیا   دانشگاه   ا مدرس  و  علن   هیا   اعضای  اخالق    بالددگ 

)  AHP)  مراتب   سلسله  تحلیل  فرایدد  روش  بددی  اولویت   مدظور  به( 
  هیا    عضایا  اخالق   بالددگ   الگوی  های  مولفه   اهنیت  میزا   وتعیین
  مورد   افزارهای  نرم.  گردید  استفاده(  فرهدگیا   دانشگاه  مدرسا   و  علن 

 و SPSS ، Lisrelمرحله این در پهوه  های داده تحلیل برای استفاده

Expert Choice  باشدد م. 
 

 یافته ها 
پهوه   سؤال   هیا    اعضای  ق اخال  بالددگ   مفهوم   الگوی.  اول 
 چیست؟ فرهدگیا  دانشگاه مدرسا  و علن 
  دهددگا    آگاه   با  مصاحبه)  پهوه   کیف   بخ   نتایج  به  توجه  با

 توا   م  (کانون   گروه  مصاحبه  از  آمده  دست  به  نتایج  و  کلیدی
 مدرسا   و  علن   هیا    اعضای  اخالق   بالددگ   مفهوم   رچو اچ

  کرد   ارائه،  شده  شداسای   اصل   همؤلف  پدج   قالب  در  را  فرهدگیا   دانشگاه 
 . است  شده داده ا نش 1 نگاره در که

 
 الگوی مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان:  1نگاره

 
 هیما   اعضمای  اخالق   بالددگ   م هومف  الگویآیا  .  پهوه   دومسوال  

 ؟از برازش مطلوب  برخوردار است فرهدگیا  دانشگاه  مدرسا  و علن 
( آممده 2در جدول )  بالددگ  اخالق مشخصه های نیکوی  برازش سازه  

بما  دهد داده های این پمهوه  نشا  م طور که این جدول  است. هنان
ن بیمانگر هنسموی  ساختار عامل  این مقیاس برازش مداسب  دارد و ایم

 .است اخالق  بالددگ سواال  با سازه ی 

بالندگی  کویی برازش سازه یمشخصه های ن :2جدول

 اخالقی 
 برآورد  مشخصه
 32/2 ( df/2Xنسبت مجذور خ  به درجه آزادی )

 098 /0 ( RMSEAر برآورد واریان  خطای تقریب )ذج

 78/0 (GFI)کوی  برازش یخص نشا

 70/0 ( AGFI) برازشکوی  یشاخص تعدیل شده ن
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بالدمدگ  ( مدل تحلیمل عمامل  تاییمدی پرسشمدامه 2) نگارهدر ادامه در  
این که ضرایب بارعامل  بزرگتر از و با توجه به    آورده شده است  اخالق 

 در سطح مطلوب  قرار دارد.  بدابراین ،م  باشدد 6/0

 
 ی اخالقیپرسشنامه بالندگ تاییدی عاملی تحلیل شده آزمون مدل :2نگاره

 
 و  علنم   هیما   اعضمای  اخالق   بالددگ   پهوه . وضعیت  سومسوال  
 است؟ فرهدگیا  چگونه دانشگاه  مدرسا 

 ت  ننونه ای مقایسه میانگین ننونمه آمماری بما جامعمهT نتایج آزمو  
ارائه شده  (3)جدول در  بالددگ  اخالق آماری به مدظور بررس  وضعیت 

 .است

 و مولفه های آن اخالقی  نمونه ای بالندگیك ت  t. نتایج آزمون 3جدول 

 تفاوت میانگین سطح معنی داری درجه آزادی Tآماره  انحراف معیار میانگین متغیر

 81/0 000/0 259 86/16 53/0 81/3 اخالق  بالددگ 

 86/0 000/0 259 92/14 63/0 86/3 انسان  تعامال 

 15/1 000/0 259 98/17 70/0 15/4 شخصیت  های ویهگ 

 66/0 000/0 259 80/11 61/0 66/3 جدیت و پشتکار

 83/0 000/0 259 62/14 62/0 83/3 سازمان  قوانین رعایت

 56/0 000/0 259 66/4 70/0 56/3  فراگیرا  مختلف ابعاد شداخت

 
اخالقم   بالدمدگ اندارد میانگین و انحراف است 3با توجه به نتایج جدول 

 تعمامال و انحراف اسمتاندارد  میانگین م  باشد.  81/3±53/0به ترتیب  

 رعایممت ؛15/4±70/0 شخصممیت  هممای ویهگمم ؛ 86/3±63/0 انسممان 

و   هما  مولفمه  این  مطلو   وضعیت  نشانگر؛  83/3±62/0سازمان     قوانین

 بعادا شداخت؛ 66/3±61/0 جدیت  و  پشتکار  استاندارد  راف انح  و  میانگین

 مطلو  این مولفه نشانگر وضعیت نسبتاً،  56/3±70/0  فراگیرا   مختلف
ها از نظر ننونه آماری م  باشد. تصنیم گیری بر اساس مقیاس بازرگا  

 ،( صور  گرفته است. بر اساس اسمتاندارد ممورد نظمر1376و هنکارا )
را در وضعیت نامطلو ،   33/2تا    1نتایج بدست آمده حاصل از میانگین  

را در ضمعیت  5تما     67/3را در سطح نسمبتاً مطلمو  و    67/3تا     34/2
 مطلو  ارزیاب  م  کددد.  

 اخالقم  مؤلفمه همای از یم  هر اهنیت میزا  پهوه . چهارم  سوال
 است؟ ور ص  چه به فرهدگیا  دانشگاه مدرسا  و علن  هیا  اعضای

 اخالق   بالددگ   های  مؤلفه  از  کدام  هر  اهنیت  میزا   محاسبه  مدظور  به
 روش از استفاده  با  ها  مؤلفه  از  هری   وز   تعیین  و  علن   هیا   اعضای

 امتیازهمای هددس  میانگین ابتدا ،(AHP) مراتب  سلسله تحلیل فرایدد

 امنظم متخصصما  و خبرگا  نظر براساس ها مؤلفه زوج  های مقایسه

 .اسمت شمده داده نشا  4 جدول در آ  نتایج که آمد دست به آموزش 
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 دشخو به نسبت مولفه ی  مساوی ارجحیت معد  عدد به ماتری  قطر

 ایدکه به توجه با و آمده دست به 03/0نرخ ناسازگاری بین این در و بوده
 شمده گرفته نظر در 1/0 از کنتر تحنل قابل ناسازگاری میزا  AHP در

 .شود تایید م  شوندگا  پرس  پاسخ اعتبار ابراینبد است،

 

 فرهنگیان دانشگاه مدرسان  و میعل هیات اعضای اخالقی بالندگی های مؤلفه زوجی های مقایسه ماتریس :4 جدول

 مولفه ها
  تعامالت

 انسانی

 های ویژگی

 شخصیتی 

  و پشتکار

 جدیت

  رعایت

 سازمانی قوانین

  شناخت

 فراگیران مختلف ابعاد
 93/1 94/1 29/1 18/2 1 انسان   تعامال

 56/1 38/1 33/1 1  شخصیت  های ویهگ 

 96/2 15/2 1   جدیت و پشتکار

 10/2 1    زمان سا قوانین رعایت

 1     فراگیرا  مختلف ابعاد شداخت

 
 و  علن   هیا   اعضای  نظرا   توسط  هددس   میانگین  ی  محاسبه  از  بعد

 Expert Choice از نرم افزار دهاستفا با ،فرهدگیا  دانشگاه مدرسا 
اقمدام  هما شاخص نهای  های وز  ی محاسبه و  ها  آ   تلفیق  به  نسبت
 اولویمت نهمای  نتایج. است شده داده نشا  5 جدول در آ  نتایج  و  شده
 انسمان  تعامال  مؤلفه که است آ  از حاک  مورد نظر های مؤلفه  بددی
 ترتیمب به  آ   از  بعد  و  هاهنیت بود  بیشترین  دارای  297/0نسب     وز   با

 شخصیت  های ویهگ  ،272/0نسب  وز  با جدیت و  پشتکار  های  مؤلفه
 نسمب  وز  بما فراگیمرا  مختلمف  دابعما  شمداخت  ،174/0  نسب   وز   با

 .دارد قرار  ،114/0 نسب  وز  با سازمان  قوانین رعایت و  144/0

 اعضای اخالقی  بالندگی کننده تعیین  های مؤلفه :5 جدول

 ها  آن نسبی اهمیت و علمی هیات
 اهمیت نسبی لفه هامو اولویت

 297/0   انسان  تعامال 1

 272/0 پشتکار و جدیت 2

 174/0 شخصیت   ویهگ  های 3

 144/0 شداخت ابعاد مختلف فراگیرا  4

 114/0 رعایت قوانین سازمان  5

 

 بحث
 بالدمدگ  الگموی بخشم  اعتبار  و  طراح   هدف   با  که  حاضر  پهوه   در

 شمده طراح  فرهدگیا  دانشگاه مدرسا  و علن  هیا  اعضای  اخالق 
 الگمویه کمایمن در راستای پاسخ به سوال اول پهوه  مبدم  بمر   بود،

 دانشمگاه  مدرسما   و  علنم   هیما   اعضمای  اخالقم   بالددگ   مفهوم 
 بما مصماحبه) پمهوه  کیف  بخ   نتایج  به  توجه  با  چیست؟  فرهدگیا 
( کمانون  گروه مصاحبه از  آمده  دست  به  نتایج  و  کلیدی  دهددگا   آگاه 
 مدرسما   و  علنم   هیما   اعضمای  اخالقم   بالددگ   ارچو چ  توا   م 

بمه شمرح   شده  شداسای   اصل   مؤلفه  پدج  قالب  در  را  فرهدگیا   دانشگاه
 .کرد ارائه  زیر
 طدزهمای و شوخ  از پرهیز محترمانه، روابط داشتن)  انسان   تعامال .  1

 (کورکورانه تعصب از پرهیز سرزن ، و توبیخ از پرهیز ناشایست،

 آراسمتگ  وگفتمار،  رفتمار  در  صمداقت  داشتن)  شخصیت   های  ویهگ   .2
 (.دید  های ارزش به تقید بود ، شداس وقت ظاهری،

 بمه عالقمه و رغبت استقالل،  و  عنل  آزادی)  کار  در  جدیت  و  پشتکار  .3
 .(شغل در صدر سعه داشتن کاری، مسامحه از پرهیز شغل،
 مد  رعایت ا ،غی و حضور به گذاری ارزش) سازمان   قوانین  رعایت.  4

 رعایمت  ،آموزشم همای ناممه آیین به بود   متعهد  کالس،  قانون   زما 
 تفماو   عایمت)ر  فراگیمرا   مختلف  ابعاد  شداخت  -5  (دانشجویا   حقوق
 بمه  توجه  فراگیرا ،  قبل   های  آموخته  از  آگاه   دانشجویا ،  فردی  های

یافتمه (.  کمالس  ارتبماط   فضمای  بود   باز  تحصیل ،  و  فردی  مشکال 
( هنسمو مم  15، 16هوه  های دیگمر )نتایج پبا  پهوه  حاضر    های
 .باشد
 مفهموم   الگموی  آیمامبد  بر ایمن کمه    پهوه   دوم  سوالخ به  در پاس
 از فرهدگیما  دانشمگاه مدرسما  و علن  هیا  اعضای اخالق   بالددگ 
 سمازه بمرازش نیکموی  همای مشخصمه  است؟  برخوردار  مطلوب   برازش
 عامل   ساختار  با  پهوه   این  های  داده  :دهد  م   نشا   اخالق   بالددگ 
 سمازه با  سواال   هنسوی   بیانگر  این  و  ددار  مداسب   برازش  مقیاس  این
 بارعامل  ضرایبهم چدین با توجه به این که    .است  اخالق   بالددگ   ی
 م   6/0  از  بزرگتر  اخالق   بالددگ   پرسشدامه  تاییدی  عامل   تحلیل  مدل
یافته های پهوه  حاضر بما   .دارد  قرار  لوب مط  سطح  در  بدابراین  باشدد،

 ( هنسو م  باشد. 15، 16نتایج پهوه  های دیگر )
 اخالقم  بالددگ  وضعیتمبد  بر این که   پهوه   سوم  سوالدر پاسخ   

 اسمت؟  چگونمه  فرهدگیما   دانشمگاه  مدرسما   و  علنم   هیما   اعضای
 همای  ویهگم   انسان ،  مولفه های تعامال   استاندارد  انحراف   و  میانگین
 مولفه  این  مطلو   وضعیت  سازمان ،  نشانگر  قوانین  رعایت  و  شخصیت 

 ابعماد  شمداختو    جمدیت  و  پشمتکار  اسمتاندارد  انحمراف   و  میانگین  و  اه
 نظمر از هما مولفمه ایمن مطلو  نسبتاً وضعیت فراگیرا ، نشانگر  مختلف
 دیگر پهوه   نتایج  با   حاضر  پهوه   های  یافته.  باشد  م   آماری  ننونه

دلیل در نظر نگرفتن نیازها و اولویت های اعضای هیا  علن ،   به  (14)
شتن قوانین و آیین نامه تسهیل کددده و نبود انگیمزه و مشموق وجود ندا
  .باشد م  ناهنسوهای الزم 
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 همر اهنیمت میمزا  بر این که   مبد پهوه   چهارم  سوالدر پاسخ به  
 دانشمگاه مدرسما  و علنم  هیما   اعضمای  اخالق   های  مؤلفه  از  ی 

 امکد هر اهنیت میزا  محاسبه مدظور به است؟ صور  چه به  فرهدگیا 
 مؤلفه از هری  وز  تعیین و علن  هیا   اعضای  بالددگ   های  مؤلفه  از
 هددس  میانگین ابتدا مراتب  سلسله تحلیل فرایدد روش از  استفاده  با  ،ها

 صما متخص  و  خبرگا   براساس  ها  مؤلفه  زوج   های  مقایسه  امتیازهای
 قابمل ناسمازگاری میزا  با توجه به این که .  آمد  دست  به  آموزش   نظام
 پاسمخ  اعتبمار  بدمابراین  اسمت،  شمده  گرفتمه  نظر  در  1/0  از  کنتر  تحنل
 همای  مؤلفمه  بددی  اولویت  نهای   نتایج  .شود  م   تایید  شوندگا   پرس 
 نسمب   وز   بما  انسمان   تعمامال   مؤلفه  که  است  آ   از  حاک   نظر  مورد
 همای مؤلفمه ترتیمب به  آ   از  بعد  و  بوده  اهنیت  بیشترین  اراید  297/0

 وز  بما شخصمیت  همای ویهگ ،  272/0  نسب   وز   با  تجدی  و  پشتکار
و  144/0 نسمب  وز   بما فراگیمرا  مختلف ابعاد شداخت ،174/0 نسب 
 همای یافتمه .دارد قمرار   ،114/0  نسمب   وز   بما  سازمان   قوانین  رعایت
 .باشد م  هنسو( 15 ،16) دیگر های هوه پ نتایج با  حاضر پهوه 

 دانشمگاه  اانمدرکار دسمت و ممدیرا  به حاضر  تحقیق  نتایج  به  توجه  با
 :گردد م  پیشدهاد فرهدگیا 

 گمزید ، در  نماروا  همایتبعیض  رفم   و  سماالرشایسته  نظمام  تقویت  -1
 شماخص بر تأکید و تحصیال  و آموزش  شغل ،  ارتقاء  و  ترفی   استخدام،
 .مدیرا  مورد توجه قرار گیرد و کارکدا  ارزشیاب  نظام در کار اخالق

محیط کار اخالق  به مدظور تعامال  دوسمتانه در جهمت ایجاد ی     -2
رفمم  مشممکال  حرفممه ای و غیممر حرفممه ای و رفمم  سمموء تفاهنمما  و 

 هناهدگ  بیشتر در امور حرفه ای مد نظر قرار گیرد.
در مولفمه   به ویمهه  لن ع  هیئت  اعضای  که  داد  نشا   پهوه   نتایج  -3

در سمطح نسمبتاً فراگیمرا   مختلف ابعاد شداخت جدیت، و پشتکار  های  
مطلوب  قرار دارند. بدابراین پیشدهاد مم  گمردد بمه مقولمه همای  چمو  

 قبلم   همای  آموختمه  از  آگماه   دانشمجویا ،  فردی  های  تفاو   رعایت
 رتباط ا  فضای  بود   باز  تحصیل ،  و  فردی  مشکال   به  توجه  فراگیرا ،

 قمانون   زمما   ممد   رعایمت  غیما ،  و  حضور  به  گذاری  کالس، ارزش
 حقموق  رعایمت  آموزشم ،  همای  ناممه  آیمین  بمه  بمود   متعهمد  کالس،

 .دانشجویا  توسط اساتید دانشگاه فرهدگیا  توجه ویهه ای مبذول گردد
 

 گیرینتیجه
تولیمد  آموزش عال  به عدوا  نظام پرورش نیروی انسمان  متخصمص و

، اخالقم  و دان  نق  مهن  درتوسعه اقتصادی ،اجتناع  کددده علم و
 پمرورش افمرادو توسمعه انسمان   ایمن نقم  در ارد.فرهدگ  هرکشمورد

 از سموی دیگمر متخصص به ویهه اعضای هیا  علن  انکارناپذیر است.
 تربیتم  و علن  بازوی و تخصص  دانشگاه عدوا  به  ا فرهدگی  دانشگاه
 کیفیت  که  خصوصاً.  است  برخوردار  ای  ویهه  اهنیت  از  پرورش  و  آموزش

 ایفمای. شمود مم   متجل   آموزش   منظا  در  سرعت  به  آ   عنلکرد  آثار  و
 خمود موفقیمت و  اثربخشم   تحقمق  در  دانشمگاه  بایسته  و  شایسته  نق 

 سمازمان   سالمت  و  اثربخش   سطح  دبتوان  دانشگاه  که  است  آ   مستلزم
 کدمد حفظ مطلوب  حد در محیط ، اقتضائا  و شرایط با متداسب را  خود

رسا  برای این اعضای هیا  علن  و مد  شرایط   چدین  در  .دهد  ارتقا  و
 و  دانم   مهمار ،  از  برآیدمد، بایمد  محولمه  وظایف  عهده  از  خوب   به  که

 های  ارزش  و  بوده  برخورداراخالق     توسعه  و  رشد  الزم در زمیده  توانای 
 بالددگ  اخالقم ، در این صور  است که   .بشداسدد  خوب   به  را  سازما 
 رضایت  و  ان سازم   وریبهره  موجب  و  آمده  وجودبه  اثربخ  را  ارتباطا 
. شودم  سازما  پیشرفت و تعال  موجب نهایت، در و کارکدا ،  در  شغل 
 شداخت،  جهت  شده  انجام  های  پهوه   کفایت  عدم  به  توجه  با  بدابراین
 دانشگاه در علن  هیا  اخالق  اعضای بالددگ  راهبری و ده  سازما 

 ضمایاع  اخالق   بالددگ   الگوی  بخش   اعتبار  و  طراح   لزوم  فرهدگیا 
. دیرس  م   نظر  به  ضروری  پی   از  بی   فرهدگیا   دانشگاه  علن   هیا 
لنم  و اعضمای هیما  عبمین    در  که  حاضر  تحقیق  وتحلیلیهتجز  نتایج

بالدمدگ  اخالقم    داد  نشا     ،گرفت  صور   مدرسا  دانشگاه فرهدگیا 
 اعضای هیا  علن  دانشگاه فرهدگیا  در قالمب پمدج مقولمه تعمامال 

 کار،  رعایت  در  جدیت  و  فراگیرا ، پشتکار  مختلف  بعادا  انسان ، شداخت
سازمان ، طبقه بددی م  گردد. هم چدین بارهای عامل  تحلیمل   قوانین
 بالدمدگ   مفهموم     تائیدی نشا  دهدده بمرازش مطلمو  الگمویعامل

از م  باشمد.   فرهدگیا   دانشگاه  مدرسا   و  علن   هیا   اعضای  اخالق 
 انسمان ،  تعمامال   همای  مولفه  استاندارد  انحراف   و  سوی دیگر میانگین

 در سمطح مطلمو  و  سمازمان ،  قموانین  رعایت  شخصیت ،  های  ویهگ 
فراگیرا ،در سطح نسبتاً مطلموب   مختلف  ادابع  شداخت  جدیت،  و  پشتکار

انسان  دارای  قرار دارند و در نهایت مشخص گردید مولفه های تعامال 
زمان  دارای کنتمرین میمزا  سا  قوانین  رعایت  و  اهنیت  بیشترین میزا 
  .اهنیت م  باشد

 

 های اخالقیمالحظه
ت در جن  آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و در بخم  ارجاعما  رعایم

 .اخالق پهوهش  به صور  کامل انجام گردیده است

 

 سپاسگزاری

 در  کمهاساتید و اعضمای هیما  علنم  دانشمگاه فرهدگیما     زحنا   از
 و تشمکر وسمیلهینبد ننودنمد، کنم  حاضمر مقاله  در  هاداده  یآورجن 

 .شود م  قدردان 
 

 ه نام واژه
 Higher Education .1 آموزش عال  

 Efficiency .2 کارای  

 Effectiveness .3 اثربخش  

 Industrial revolution .4 انقال  صتعت  

 Bureaucracy .5 دیوانساالری 

 Organizational Development .6 بالددگ  سازمان  

 7. The faculty Development 

 بالددگ  اعضای هیا  علن  

 Professional development .8 رفه ای توسعه ح

 University Improvement .9 بهسازی دانشگاه  
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 Ethical development .10 توسعه اخالق  

 Human interactions .11 تعامال  انسان  

 Personality characteristics .12 ویهگ  های شخصیت  

 Work earnestness .13 پشتکار و جدیت در کار 

 Observe the rules .14 قوانین   رعایت 

 Understanding learners .15 شداخت فراگیرا  
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