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  ایحرفه اخالق  طراحی الگوی آموزش و ارزشیابی مولفه های

 های فنی و مهارتی در رشته 
 

   2، دکتر قدسی احقر2، دکتر مریم سیف نراقی*2، دکتر عزت اله نادری1بهرام اکبرپور
 ن، ایران اگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهردانشجوی دکتری ، .1

 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  .2
 ( 98/ 10/ 21، تاریخ پذیرش:8/98/ 20: تاریخ دریافت)

 

 

 سرآغاز

در  ایاز جمله اخالق حرفهه  1های محوریعدم توجه کافی به شایستگی
ط ضهف  ناهام وموزشهی فوهی و اهای درسی وتربیتی، یکی از نقهبرنامه
. بها تهال  محسهو  مهی شهود  تی در سهوو  متتله  وموزشهی  مهار

اخیهر، واحهد درا اخهالق های  درسی در سال  ریزی  برنامهمتتصصان  
ای اضافه های فوی و حرفهبه مجموعه دروا شایستگی رشته  2ایحرفه

 راهکارههای به دلیل نبهودای هوموز  کیفی اخالق حرفشده است.  اما  
از ایه  رو   ی مواجه است.یهابا چالشدریس و ارزشیابی  مواسب جهت ت

ویههه   4و ارزشهیابی  3وموز   طراحی الگوهایی که بیانگر چگونگی رو 
 باشد، حائز اهمیت است. ایحرفهاخالق  فرایود یادگیری درسازی شده 

 
 

 
زیربوهای توسهفه و ومهوز  دایهدار در ، 5ایحرفهوموز  و تربیت فوی و 

شود کهه یوموز  اطالق م  ودیفرو از یبه ابفاد و  (1ورها است )شهمه ک
 یهاها و علوم مرتبط و مهارتیوراموالفه فو  ،یعالوه بر وموز  عموم 

 یههاهها در بتهشها، ادراک و دانهش مربهوط بهه حرفههنگر   ،یعمل
 .دشویشامل م  زیرا ن یاجتماع یو زندگ یاقتصاد

اسهت  ایو حرفه وموز  فوی ررویکردی د ،6وموز  مبتوی بر شایستگی
هها را بهه عوهوان های حرفه ای دارد. شایسهتگیکه تمرکز بر شایستگی

گیرد و فرایود نیازسوجی، طراحی و تهدوی  دیامدهای وموزشی در نار می
 شود. برنامه درسی و ارزشیابی بر اساا ونها انجام می

 

 چکیده

کار ماهر، درک جایگاه ون و ای یکی از اصلی تری  صالحیت های دنیای کار است وهدف از درداخت  به ون تربیت نیرویحرفهاخالقزمینه:  
ایه  باشهد. موفق کار و دیشرفت شتصی در جامفه و زندگی مهی ومشکالت ونها دریادگیریها، اخالق شغلی یشرفت ون در برخورد با چالشد

 مهارتی به رشته تحریر درومده است.وفویهایای در رشتهحرفههای اخالقمولفه ارزیابیمقاله با هدف طراحی الگویی برای وموز  و 
در . اسهتدرسهی و هورومهوزان ریزانمتشکل از برنامه جامفه.ردی استکاربونو هدف"ترکیبی"یق حسب مفهوم تحقیق  تحق  رویکرد  روش:
مصههاحبه، جلسهسهوانجام نفههر از هردوجامفههه5کانونی شههاملگروهتفیههی  و بهها تشههکیل قضههاوتیرو وماری بهدهههوهش نمونهههکیفیبتش
نفهر  335از متتصصان به صورت هدفمود و  نفر 30 شامل نمونهکمی ،در بتشگردید.  ه اعتباربتشیکه زمیوه انجام مرحل شدحاصلنتایجی

از طریهق درسشوامه محقق سهاخته  با ابزارحاصل از تحلیل اسواد  های. دادهانتتا  شدندای تصادفی خوشهاز هوروموزان بودند که به صورت 
 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد ،نیویتم یو وزمون
نمونهه ههای   اسهت کهه مهورد تاییهدای حرفههای اخالقمولفه ارزیابیهای وموز  و ارائه الگوی رو تحقیق،  از یافته های ای     ها:یافته
ون هههنهی مقهدار وزمویهتم یادگیری نتهای  وزمهون یو–های یاددهیاست. بووریکه در عوصر رو  قرار گرفته ای  دهوهش  ررسی دربمورد
707/0 Z= 247/0مقدار وزمون  ارزیابی، ودر عوصر  480/0داری در سوح مفوی- Z= لذا در هردو  ،حاصل شده 805/0داری سوح مفویدر

ههای دو عوصهر بها مولفههههر درسی و هوروموزان در خصوص تواسبریزینبوده و توزیع نار متتصصان برنامه  دارعوصرتفاوت حاصله مفوی
 است. وافق برخوردارای از همتوانی و تحرفهاخالق

-حرفههای اخالقمولفه ارزیابیهای مستترج در ارتباط با وموز  و گزارهالگوی ناری با  هاینشان داد گزارهها  بررسی یافته  گیری:تیجهن
ده قهرار تی مورد استفاومهارهای فویدرسی رشتههای تواند در طراحی برنامهموالفات انجام شده همتوانی دارد و نتای  ای  دهوهش میای در
 .گیرد
 
 ارزیابیوموز ، رو ای، رو حرفهوموز  فوی و مهارتی، اخالق: واژگانلیدک

 majid.baygi@khu.ac.irنویسودۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
 

mailto:majid.baygi@khu.ac.ir
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-مجموعه ای 7های فوی)در یك حرفهتوانود به شایستگیها میشایستگی
بودی شوند. رسیدن فراگیران بهه و عمومی دسته محوریها(، ای از حرفه

ای های فوی و حرفهها به عووان هدف وموز حداقلی از همة شایستگی
 (.2)گیرددر ای  رویکرد مورد توجه قرار می

فوی تقهدم نداشهته ی هاهای محوری بر شایستگیاگر وموز  شایستگی
ست. اگر فردی انبوهی از مهارت و دانهش را ا ون ابتراز  باشد، حداقل هم

توانهد در جامفهه زنهدگی و داشته باشد ولی نتواند ارتباط برقرار کود، نمی
 .(3).امرار مفا  کود.

در دنیهای کهار   محوریهای  یکی از ارکان شایستگی  "ایاخالق حرفه"
 یاست و هدف از درداخت  به ون در تربیت نیروی کار ماهر، کسب مراتب

حرفهه و ،ها، مسائل اخالق  های در برخورد با چالشاز سوو  شایستگی
مشکالت مربوط به کار، استتدام، توسفه شتصهی در اجتمهاو و و  شغل  

 (. 4باشد)زندگی می

انی  اخالقی که نتسهت عبارت است از: مجموعه قو  "ایحرفهاخالق  "

ق الاخه"از هویت حرفه یا شغل به دست ومده است. به تفبیهری دیگهر،
از اخالق کاربردی است کهه بهه مباحهخ اخالقهی در ای  هشاخ  ،ایحرفه

چیسهت و چهه قهدمت و   ایحرفهه( ایوکهه اخهالق  5)"حرفه می دردازد

 ایحرفههاخهالق "وموزشی دارد می توان گفت:  های  جایگاهی در ناام
بیش از سه هزار سال در تمدن ایران باستان دارد و از موزلهت ای  هدیشیو

در تمههدن اسههالمی  دی اسههالمی و جایگههاه بویههاهههای موزهواساسههی در 
 ویوده تحوالت دنیای کانون و مرکز را اخالق توان برخوردار است. می

توهوو و درههم تویهدگی   امروزه به تبع توور مفههوم حرفهه،  (.6)  دانست
 ایحرفههاخهالق    فراوان برخاسته از جهانی شدن،های  ها و چالشحرفه

اخهالق  .(7) ی کسب و کار یافتهه اسهتجهان طمحی جایگاه راهبردی در
کاری به عووان یك هوجار اجتماعی، عهاملی بهرای انجهام درسهت کهار 

(. سود و زیان و مشروعیت و عدم مشروعیت یك 8توسط کارکوان است)
. (9ای در ون سازمان مرتبط اسهت)خالق حرفهسازمان با رعایت اصول ا

ای از مجموعههه، یامفتقههد اسههت: قاخههالق حرفههه یکههی از محققههان
هها و مجهامع هوجارهای اخالقی دذیرفته شده است که از سوی سازمان

تهری  روابهط اجتمهاعی ممکه  را بهرای شود تها مولهو مفتبر مقرر می
 (.10)ای فراهم وورداعضای خود در اجرای وظای  حرفه

امانت داری، صداقت، وفاداری، خیر خواهی، فهداکاری، رازداری، رعایهت 
از جملههه اصههول و  افههراد، احتههرام، انصههاف، بتشههودن حههریم شتصههی

، 8مسهولیت دهذیری .اسهت ایحرفههمرتبط با مفهوم اخهالق های مولفه
 بههه دیگههران، 13و احتههرام 12، وفههاداری11، صههداقت10و انصههاف  9عههدالت
اسهت کهه از  ایحرفههمورد نار صاحبواران اخالق مشترک  های  مولفه

 (.17-11شده است) حاصل رحاض  دهوهشموابع موالفه و تحلیل شده 
متفهددی را جههت ههای رو  مههارتیمحققان در حوزه وموز  فوی و  

ز  در وموزر  فوی و مهارتی استفاده از رویکرد ومهو  تدریس برشمردند.
ر بهر دیامهدهای یهادگیری ظمبتوی بر شایستگی توصیه می شود کهه نها

ا توجه بهه ب. مربی و هوروموز به عووان تسهیلگر در فرایود یادگیری، است
یههادگیری را خلههق و از های فرصههت نههوو ففالیههت و محههیط یههادگیری،

 داسهه ، رو  و متوههوو تههدریس مانوههد سههتورانی، درسههشهههای رو 

 فهیلم  گروهی، ایفای نقش، نمایش  و  فردیهای  بردروژه  مبتوی  اکتشافی
بهرد دذیری، یادگیری مشهارکتی بههره می مسئولیت مضمون با اسالید  و
وموز  فوی و مهارتی، در رویکرد ومهوز   زشیابی درار  دفرایو(.  18-21)

 تبفیهت مهی کوهد. رو مبتوی بر شایستگی از استانداردهای شایستگی  
 بحهخ و ناهر  گروههی، اظههار  و  فهردی  دروژه  انجام  بر  یتوبم   ارزشیابی

 فهرسهت و رفتهار مشاهده لیست مفلمان، چك  گروهی  گروهی، قضاوت
 ایحرفههها در ومهوز  فوهی و یگارزشیابی شایستهای  وارسی از رو 

ناهر  رو  های ارزشیابی برمبوهای مبهانی ناهری و  .محسو  می شود
ای است کهه از موهابع موالفهه و تحلیهل شهده صاحبواران اخالق حرفه

 (.23-18) .دهوهش حاضر حاصل شده است
های شایسهتگی بر مبوای تحقیقهات دیشهی  و رو نگارندگان مقاله،از ای 
 یهای اخالقه، مولفههفوهی ومههارتیهای از در رشتهد نیرمو  ایحرفهغیر

عدالت و انصاف و احترام به دیگران ، صداقت،  داریوفا،  دذیریمسئولیت
در طراحی الگوی موضهوو   ایحرفه  اصلی اخالقهای  عووان مولفهه  را ب

ومهوز  و ههای مرتبط بها رو های  در نار گرفتود و گویه  خود  تحقیق
،برگهزاری جلسهات مصهاحبه لفهات انجهام شهده  اارزشیابی از طریق مو

وتحلیهل اطالعهات حاصهل از درسشهوامه محقهق کهانونی درقالب گروه 
 حاصل شد. ساخته

اخالق های طراحی الگوی وموز  و ارزشیابی مولفه " هدف ای  مقاله با 

ارایه شده است و سواالت ون بهه   "فوی و مهارتیهای  در رشته  ایحرفه
 شر  زیر است:

در  ایحرفههاخهالق های ومهوز  مولفهه رو  ههای  مولو   الگوی-1
 است؟ کدام  فوی و مهارتیهای رشته
های ای در رشهتههای اخهالق حرفههارزشیابی مولفهه الگوی مولو   -2

 فوی و مهارتی کدام است؟

مهرتبط بها های  مورد موالفه در ارتباط با گویههای  میزان توافق گروه-3
فوهی و های در رشهته ایحرفههق الاخههای وموز  مولفههرو    عوصر

 مهارتی چگونه است؟
مرتبط بها های  مورد موالفه در ارتباط با گویههای  میزان توافق گروه  -4

های فوهی و مههارتی در رشته ایحرفهاخالق های عوصر ارزشیابی مولفه
 چگونه است؟

 

  روش

 ون ههدف  و اسهت  15ترکیبهی  مفههوم  حسهب  محققهان  تحقیقی  رویکرد

 گرفته بهره "توصیفی تحقیق" رو   از  ون  انجام  برای  و  ت،سا  کاربردی
-یافتهگیری از به ای  ترتیب که در طراحی الگو با بهره (.24است) شده

طراحهی برنامهه "وهش تحت عوهوان  هدیشیوه د  های موالفات ادبیات و
بهه   و موالفه  ایحرفهفوی و  های  در رشته  ایحرفهدرسی اخالق  درسی  

مربههوط بههه  مقههاالت مهرتبط اطالعههاتهها و شدهههوه رو  اسهوادی،
تهدریس و ههای مهرتبط بها رو های و گویه ایحرفهاخالق های  مولفه
حذف موارد تکراری و دسته د و دس از  ووری شجمعارزشیابی  های  رو 

، در قالب جلسات گروه کهانونی  بودی و تلتیص و توایم فهرست نهایی
، صهاحبوارانر از سوی اق نافدس از اتو    احصاءالگو  ها و ساختار  مولفه
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ریهزی درسهی و و اعتباربتشی ون از نگاه متتصصی  برنامه  هشد  نهایی
 انجام شد. هوروموزان  

  بخش کیفی تحقیق:

جامفه مورد موالفهه شهامل ترکیبهی از افهراد دارای دانهش و تتصهص  
نفهر ازمتتصصههان  30مهرتبط بها ماهیههت موضهوو دههوهش عبههارت از 

های فوهی و ی تجربه در برنامه ریزی درسی رشتهاریزی درسی داربرنامه
نفههر از هورومههوزان دارای تجربههه تههدریس دروا  2550ای و حرفههه

در ایه  بتهش نمونهه ومهاری بهه رو  های محوری بودنهد.  شایستگی
نفهر از متتصصهی  برنامهه  5امل:با تشکیل گروه کانونی شه  قضاوتی  و
از کهه  انتتها  شهدند سنفر از هوروموزان دارای تجربه تدری  5درسی و  

دریافهت واز طریهق نقوه نارات ایشان  ی سه جلسه  ط  طریق مصاحبه  
بفهد در تواهیم  اولیهه اسهتتراج و در مرحلهه  یگویهه هها  ون مولفه هاو

 درسشوامه بکار گرفته شد.

 بخش کمی تحقیق :

جامفه مورد موالفه شامل ترکیبی از افرادی بود   در بتش کمی تحقیق ،
هیت موضوو دهوهش دارای دانش و تتصهص بودنهد و اکه با توجه به م 
ریزی درسی دارای تجربهه در فر ازمتتصصان برنامهن  30عبارت بودند از  

نفر از هورومهوزان  2550ای و  های فوی و حرفهشتهبرنامه ریزی درسی ر
هها متشهکل های محوری و نمونهدارای تجربه تدریس دروا شایستگی

زی درسی به دلیهل محهدودیت حجهم یرنفر متتصص برنامه  30ازهمه  
ای بودنهد کهه از طریهق نفر هوروموز رشهته فوهی و حرفهه  335جامفه و  

نه هوروموزان بهه صهورت جدول مورگان محاسبه شد. رو  گزیوش نمو
 ای انجام شد.تصادفی خوشه

از درسشهوامه  محققهی  های مربوط به ای  دههوهشگردووری داده  رایب
مولفهه مسهئولیت دهذیری   متشکل دو ،  با مقیاا لیکرت  محقق ساخته

بهود.   گویه  39  و احترام به دیگران و  وفاداری  صداقت  عدالت و انصاف 

 خبرگان از نار یابی محتواییبارتاز رو  اع  درسشوامه  برای تفیی  روایی
 هایداده تایید شد. 87/0باخ ونیایی ون از طریق ولفای کردا واستفاده شد

توصهیفی میهانگی ،  ومهاراز طریهق  کور،ذم  درسشوامه از ومده دست به
 مورد  نییو م  وایتمیانه، انحراف مفیار، چولگی و کشیدگی  ووزمون 

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 

 هایافته
 و موالفهه ،ر بتش  نتای  کیفی تحقیق، ابتدا نگارندگان با جمع ووری د

در  همولفه 10تحلیل کیفی موابع فارسی و انگلیسی نسبت بهه اسهتتراج 
:مسئولیت دذیری،احترام بهه  با مولفه های اخالق حرفه ای شامل  ط تباار

،برتری جهویی و رقابهت دیگران ،رازداری ،امانت داری ،عدالت ،صداقت  
و رو  های طلبی ،احترام به ارز  ها و هوجارها  وهمدردی با دیگران 

 رام مبادرت نمودند. در مرحله بفد فهرست مولفه ها و گویهه هها دهر کد
ناهرات اعضهاء جمهع  طی سهه جلسهه اختیار گروه کانونی قرار گرفت و

نفر از اعضهاء نسهبت بهه ادغهام  6ووری و جمع بودی شد به طوری که  
و ادغهام مولفهه  با هم در یك مولفههرازداری  وامانت داری   :مولفه های

یگران ،همدردی با دیگهران و احتهرام بهه ارز  هها و :احترام به د  های
نفهر از اعضهاء مفتقهد   7یك مولفه توافق داشتود.همچوی     هوجارها  در

بیانیه ارز  ها و اهداف با      "برتری جویی و رقابت طلبی  "لفه  بودند مو
و فرهوگ سازمانی دنیهای کالن سود تحول بویادی  ناام تفلیم و تربیت 

و می تواند موجبات انحراف نتای  تحقیق را فهراهم سازگاری نداشته   کار
و گویه های ون در رو  تدریس و   مولفه  5  ،گروه  بحخ در  دس از.  وورد

(، 1جهدول شهماره ).  مورد توافق اعضاء قرار گرفت  رو  های ارزشیابی
مولفه ها و گویه های اولیه حاصل از برگزاری جلسهات مصهاحبه گهروه 

 .کانونی را نشان می دهد

 

 کانونیحبه گروه اجلسات مص استخراج مولفه ها و گویه های اولیه بر مبنای :1ل جدو
 ارزشیابی  روش های  روش های تدریس  مولفه های اخالق حرفه ای 

 لیت دذیریئومس

 ستورانی-

 داس   و درسش-

 بر مبوی اکتشافی رو -
 گروهی و فردی های دروژه- 

 اخالقی های اسووره از حکایت و داستان-

 دذیری مسئولیت مضمون با اسالید و فیلم  نمایش-

 قضاوت گروهی مفلمان-
 عملکرد از ارزشیابی-

 گروهی گفتگوی و ،بحخ نار اظهار-

 وارسی وفهرست رفتار مشاهده لیست چك-

 گروهی و فردی دروژه انجام بر مبوی ارزشیابی رو -

 صداقت

 ستورانی-
 اخالقی های اسووره از حکایت و داستان-

 اخالقی مفماهای طر -

 گروهی بحخ-

 صداقت مضمون با اسالید و فیلم  نمایش-

 گروهی و فردی دروژه انجام بر مبوی ارزشیابی  رو-

 گروهی بحخ و نار اظهار-

 مفلمان گروهی قضاوت-

 وارسی فهرست و رفتار مشاهده لیست چك-

 احترام به دیگران

 اخالقی مفماهای طر -

 تفریحی ی اردو و گروهی ففالیت-

 دیگران به احترام مضمون با اسالید و فیلم  نمایش-

 گروهی و فردی های دروژه رب مبوی اکتشافی رو -

 مفلمان گروهی قضاوت-

 گروه توسط اخالقی موشور تدوی -

 گروهی و فردی دروژه انجام بر مبوی ارزشیابی رو -

 رفتار مشاهده لیست چك-
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 عدالت

 ستورانی-
 گروهی بحخ-        اخالقی مفماهای طر -

 اخالقی های اسووره از حکایت و داستان-

 وارانحباص و متتصصی  از دعوت-

 قضاوت گروهی مفلمان-
 عملکرد از ارزشیابی-

 گروهی و فردی دروژه انجام بر مبوی ارزشیابی رو 

 وارسی فهرست و رفتار مشاهده لیست چك-

 امانت داری

 اخالقی های اسووره از حکایت و داستان-

 گروهی بحخ-

 وفاداری مضمون با اسالید و فیلم  نمایش-

 داس   و درسش-

 انلمفم گروهی قضاوت-

 لیکرت مقیاا با نگر  سوجش-

 گروهی و فردی دروژه انجام بر مبوی ارزشیابی رو -

 وارسی فهرست و رفتار مشاهده لیست چك-

 
طراحهی  ": به سوال اولدر ارتباط با داس  در بتش نتای  کمی تحقیق ،

 فوهی و مههارتی های  در رشته  ایحرفهاخالق  های  الگوی وموز  مولفه
های فوی ای در رشتههای اخالق حرفهوز  مولفهی وم والگ  کدام است؟

طراحهی الگهوی "سهوال دوم: حاصل گردیهده ودر داسه  بهه    و مهارتی
مههارتی  کهدام های فوی و ای در رشتههای اخالق حرفهارزشیابی مولفه

فوهی و های در رشته ایحرفهاخالق های  الگوی ارزشیابی مولفه  "است؟
 (:1نگاره)حاصل شدر یزعواصر اجزا و  با   مهارتی

صهالحیت  3و  2قابل ومهوز  در سهوح    ایحرفهاخالق  های  مولفه  -1
داری  صداقت  عدالت و احتهرام امانت  شامل مسئولیت دذیری     ایحرفه

 -3 ایحرفهههاخههالق های تههدریس مولفههه هههای رو  -2 بهه دیگههران
 .ایحرفه اخالقهای ارزشیابی مولفههای رو 

 

 
 فنی و مهارتی های در رشته ایحرفهاخالق های ارزشیابی مولفهموزش و آ الگوی  : 1 نگاره

 

مورد موالفه در ارتباط های میزان توافق گروه "سومسوال برای داس  به 
در  ایحرفههاخالق های عوصر رو  وموز  مولفهمرتبط با های با گویه

که  دنتای  ومار توصیفی نشان دا "فوی و مهارتی چگونه است؟های  رشته
ارتبهاط بها   میانگی  محاسبه شده ناهرات هورومهوزان و متتصصهان در

،   60/52  ایحرفههاخهالق  های  رو  ومهوز  مولفهه  رعوصههای  گویه
می باشهد. موفهی بهودن  -045/0و مقدار چولگی  0685/1انحراف مفیار 

ها در قسمت راسهت توزیهع ست که تمرکز دادها چولگی نشان دهوده ون
  .(2قرار دارد )جدول
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 یادگیری -یاددهیهای در ارتباط با عنصر روش نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :2جدول
 کشیدگی  چولگی انحراف معیار  میانه میانگین  متغیرها 

 -1/ 050 -0/ 045 0685/1 53 60/52 یادگیری  -های یاددهیرو  تواسب 

 
وزمون   نتای   ونی  ویتم یودر تفسیر  مقدار  به  استواد  )زبا   707/0مون 

Z=)،  مفوی سوح  حاصله  ،    480/0  داریدر  و  دارمفویتفاوت   نبوده 
برنامه  متتصصان  نار  خصوص  توزیع  در  هوروموزان  و  درسی  ریزی 

دانش  یادگیری-یاددهی  هایرو   تواسب و  برای  فوی  شاخه  وموزان 
مولفهحرفه با  کاردانش  و  اخالق حرفهای  توافق  ای  های  و  از همتوانی 

 (. 3)جدولستابرخوردار 

 

 ای حرفهاخالق های مولفه یادگیری-یاددهی های عنصر روشتحلیل میزان تناسب  : 3 جدول

 Mann-Whitney U Z هارتبه مجموع میانگین  تعداد نوع پاسخگو

 -0/ 707 00/4647 61683 13/184 335 هوروموزان 

 .Wilcoxon W Asymp. Sig 5112 40/170 30 متتصصان 
(2-tailed) 

 0/ 480 00/5112   365 کل 

 

به   داس   گروه  "چهارم  سوالبرای  توافق  در  های  میزان  موالفه  مورد 
گویه با  رو   های  ارتباط  عوصر  با  اخالق  مولفه  ارزشیابیمرتبط  های 

نتای  ومار توصیفی    "فوی و مهارتی چگونه است؟های  در رشته  ایحرفه
متتصصان در   نشان داد که میانگی  محاسبه شده نارات هوروموزان و

گویه با   ایحرفهاخالق  های  مولفه  ارزشیابیرو     رعوصهای  ارتباط 
می باشد. موفی   -203/0مقدار چولگی  و    7306/2انحراف مفیار    ،40/59

داده تمرکز  که  ونست  دهوده  نشان  چولگی  راست  بودن  قسمت  در  ها 
 (. 4جدولتوزیع قرار دارد )

 

 نی ویتمن یودر ارتباط با عنصر ارزشیابی از آزمون  وهشژ نتایج آمار توصیفی متغیرهای پ  : 4جدول

 کشیدگی  چولگی انحراف معیار  میانه میانگین  متغیرها 

 -0/ 755 -0/ 203 7306/2 59 40/59 های ارزشیابی  تواسب شیوه

 

یو وزمون  نتای   تفسیر  وزمون  تیوم در  مقدار  به  استواد  با    Zنی 
نبوده و    داراوت حاصله مفویفت،    0/ 805داری  در سوح مفوی(  -247/0)

برنامه  متتصصان  نار  خصوص  توزیع  در  هوروموزان  و  درسی  ریزی 

دانش  یادگیری-یاددهی  هایرو   تواسب و  برای  فوی  شاخه  وموزان 
مولفهحرفه با  کاردانش  و  اخالق حرفهای  توافق  های  و  از همتوانی  ای 

 (. 5)جدولبرخوردار است

 

 نیت یومنیو با استفاده از آزمون  ایحرفهاخالق های مولفه  رزشیابیر اصعنتحلیل میزان تناسب  :5 جدول

 Mann-Whitney U Z هارتبه مجموع میانگین  تعداد نوع پاسخگو

 -0/ 247 00/4889 61683 13/184 335 هوروموزان 

 .Wilcoxon W Asymp. Sig 5112 40/170 30 متتصصان 

(2-tailed) 
 0/ 805 00/61169   365 کل 

 

 ثحب
یادگیری راهبردهای  مولفه  انتتا   وموز   با  ارتباط  اخالق  های  در 

به    ایحرفه ایفای  گونهباید  برای  انگیزه هورجویان  تقویت  باشد که  ای 
باشد دربرداشته  را  یادگیری  فرویود  در  ففال  از   . نقش  مواور  ای   برای 

همرو  مربوط  های  صوفتی  مراکز  از  بازدید  و  محیطوموزی  های  و 
مشارکتیحرف  بهشغلی   یادگیری  رویکرد  ارائه  است.  موثر  طر     ،ه 

و   گروهی  بحخ  اخالقی،  اکتشافی  رو مفماهای  تدریسهای    ، در 
فراهم کردن شرایط تفامل موثر هورجویان با هوروموز و محتوا و محیط  

توصیه    تدریسهای  رو های نوی  در  مودی از فواوری  یادگیری و بهره
اخالقی دو  های  مولفه   بانمایش فیلم و داستان گویی در ارتباط    شود.می

مشترک تدریس بی  رو   رو   توافق تدریس  های  در  مورد  است که 
همسویی و   (23-18)های  ای  نتیجه با نتای  دهوهش ران است.  اصاحبو

 همتوانی دارد.

مورد   دذیری  "مولفهدر  رو   "مسولیت  از  تدریس  های  استفاده 
درسش رو   و  ستورانی،    و   فردیهای  بردروژه  مبوی  اکتشافی   داس ، 
 اسالید و  فیلم اخالقی، نمایشهای اسووره از حکایت و گروهی، داستان
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از رو   مسئولیت  مضمون  با استفاده   ارزشیابی  ،ارزشیابیهای  دذیری و 
اظهار   از چك  گفتگوی   و  بحخ،نار  عملکرد،   مشاهده  لیست  گروهی، 

فهرست  رفتار رو   و    و   فردی  دروژه  انجام   بر  مبوی  شیابیارز  وارسی، 
 توصیه می شود.  گروهی

مورد   رو    "  صداقت"مولفه  در  از  داستانهای  استفاده    و   تدریس 
بحخ  مفماهای  اخالقی، طر های  اسووره   از  حکایت گروهی،    اخالقی، 
رو    مضمون  با  اسالید  و  فیلم  نمایش از  استفاده  و  های صداقت 

اظهار   و  فردی  دروژه  انجام  بر  مبوی  ارزشیابی  ارزشیابی، رو    گروهی، 
 رفتار  مشاهده  لیست  مفلمان، چك  گروهی  گروهی، قضاوت  بحخ  و  نار
 وارسی توصیه می شود.  فهرست و

از رو    "  احترام به دیگران   "مولفهدر مورد     تدریس طر  های  استفاده 
ففالیت  مفماهای نمایش  اردوی  و  گروهی  اخالقی،    و   فیلم  تفریحی، 
های دروژه   بر  مبوی  اکتشافی  دیگران، رو   به  حتراما  مضمون  با  اسالید
رو   و  فردی از  استفاده  و  قضاوتهای  گروهی    گروهی   ارزشیابی، 

تدوی  رو   توسط  اخالقی  موشور  مفلمان،   بر  مبوی  ارزشیابی  گروه، 
 رفتار توصیه می شود.  مشاهده لیست گروهی، چك و فردی دروژه انجام

مورد    مفماهای  تدریس طر های  رو   از  استفاده  "عدالت    "مولفهدر 
  اخالقی، دعوت های  اسووره  از  حکایت  و  داستانگروهی،    اخالقی، بحخ

 ارزشیابی، ارزشیابیهای  صاحبواران و استفاده از رو   و  متتصصی   از
 گروهی، چك  و  فردی  دروژه  انجام  بر  مبوی  ارزشیابی  عملکرد، رو   از

 . وارسی توصیه می شود فهرست و رفتار مشاهده لیست

مورد   داری  "مولفهدر  رو    "امانت  از  داستانی  هااستفاده    و   تدریس 
  با   اسالید   و  فیلم  گروهی، نمایش   اخالقی، بحخهای  اسووره  از  حکایت 
از رو   و  ، درسشامانت داری  مضمون استفاده  ارزشیابی، های  داس  و 
سوجش  گروهی  قضاوت رو    مقیاا   با  نگر   مفلمان،    لیکرت، 
چك  و  فردی   دروژه  امانج  بر  مبوی   ارزشیابی  مشاهده  لیست  گروهی، 
 .(6شماره جدول ) وارسی توصیه می شود. فهرست و رفتار
 

 

 ای حرفهمربوط به عناصر اصلی برنامه درسی درس اخالق  های اخالق حرفه ای مولفه:  6 جدول

 روش ارزشیابی روش تدریس  ایحرفه مولفه اخالق 

 مسوولیت دذیری 
  فردی های  بردروژه   مبوی اکتشافی   داس ، رو    و  ستورانی، درسش 

  و   فیلم  اخالقی، نمایش های  اسووره   از  حکایت   و   گروهی، داستان   و
 دذیری  مسئولیت  مضمون  با اسالید

 ، مفلمان  گروهی  اظهار  از   ارزشیابیقضاوت    ، نار  عملکرد، 
چك   گفتگوی   و  بحخ  و    رفتار   مشاهده  لیست   گروهی، 

  و   فردی  وژه در  انجام بر  مبوی   ارزشیابی   وارسی، رو   فهرست 
 گروهی

 صداقت 
اخالقی،    مفماهای  اخالقی، طر  های  اسووره   از   حکایت   و   داستان 
 ،ستورانی صداقت مضمون  با  اسالید  و  فیلم  گروهی، نمایش  بحخ

اظهار   و  فردی  دروژه  انجام  بر   مبوی  ارزشیابی  رو    گروهی، 
قضاوت  بحخ   و  نار چك   گروهی   گروهی،    لیست   مفلمان، 

 رسی وا فهرست   و  رفتار مشاهده

 دیگران احترام به 
  تفریحی، نمایش   اردوی   و   گروهی   اخالقی، ففالیت  مفماهای  طر 
  مبوی   اکتشافی  دیگران، رو    به   احترام  مضمون   با   اسالید  و   فیلم 
 گروهی  و فردی های  دروژه  بر

تدوی   گروهی   قضاوت  گروه،    توسط  اخالقی  موشور   مفلمان، 
  ، چك گروهی  و   فردی  دروژه  انجام  بر   مبوی  ارزشیابی  رو 
 رفتار  مشاهده  لیست

 عدالت 
  حکایت   و   گروهی، داستان  بحخ ستورانی ، اخالقی،    مفماهای  طر 
 صاحبواران  و  متتصصی   از اخالقی، دعوتهای اسووره از

  ارزشیابی   رو    ، مفلمان   گروهی   قضاوت  عملکرد،  از   ارزشیابی 
چك  و   فردی   دروژه   انجام   بر  مبوی   مشاهده  لیست   گروهی، 
 وارسی  فهرست   و رفتار 

 امانت داری 
بحخهای  اسووره   از   حکایت   و  داستان  نمایش   اخالقی،    گروهی، 
 داس   و  وفاداری، درسش  مضمون  با اسالید  و  فیلم 

سوجش  گروهی  قضاوت  لیکرت،    مقیاا  با  نگر   مفلمان، 
  گروهی، چك   و   فردی  دروژه  انجام  بر   مبوی  ارزشیابی  رو 
 وارسی  فهرست   و رفتار  مشاهده  لیست

 
شود و  ها و عواصر برنامه درسی محسو  میمتری  بتشمه ارزشیابی از 
های ارزشیابی در کل فرویود وموز  و دیامدهای یادگیری  رو  و شیوه

از   تلفیقی  درسی  برنامه  در  ارزشیابی  شیوه  و  طراحی  لذا  است.  مؤثر 
است. برخوردار  خاصی   بر  حاکم  اصول  رعایتضم     بوابرای   اهمیت 

خاصی   اصول ملی،   درسی برنامة  در  تیتربی -تحصیلیدیشرفت  ارزشیابی
 همچون عملکرد گرایی، کل نگری، یادگیرنده محوری و بازخورد سازنده

استفاده  تاکید است  دمور  ارزشیابی شایستگی محور  چارچو   اجرای  در  .
رو  ارزشیابیاز  وارسی،  فهرست  و  رفتار  مشاهده  لیست  چك   های 
رو  گروه  و   فردی  دروژه  انجام  بر  مبوی از  ارزشیابی   هایی  مشترک 
توافق صاحباران  ایحرفهاخالق  های  مولفه است و   هوروموزان  و  مورد 

  مقیاا   با  نگر   مفلمان، سوجش  گروهی  های قضاوت استفاده از رو  
گروهی از   گفتگوی  و  گروه و بحخ  توسط  اخالقی  موشور  لیکرت، تدوی 

 .ای می باشدحرفه های اخالق ارزشیابی متواسب با مولفههای رو 
 

 گیرینتیجه
به  های  رشته  در توجه  مهارتی،  و  مانود    هایشایستگیفوی  محوری 

شایستگی  ایحرفه اخالق   کیفی  های  و  ارتقای  موجب  فوی 
وموز   ایحرفههای  صالحیت  شود.  می    اخالق   هایمولفه  هورجو.یان 
مربیان و    که  است  الگویی  نیازمودفوی و مهارتی  های  در رشته  ایحرفه

وموز  و   الگوی  طراحی  دهوهش  ای   هدف ن بهره ببرند.  هوروموزان از و
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 تلفیق  الگوی  مواور  ای   برای  بود.  ایحرفهاخالق  های  ارزشیابی مولفه
دریافت   و  موضوو  ادبیات   با  مرتبط  شده  انجام  موالفات  از  استفاده  با

مولفه   در  هایافته  شد.  حاصل  نامتتصصنارات   با  اخالق  های  ارتباط 
تدررو   ایحرفه رو های  و  ها یس  مولفه  از  هرکدام  ارزشیابی  های 

و تفیی   کانونی  گروه  قالب  در  توافق  ابتدا  وماری  با  های  مورد    نمونه 
متتصصان    ،بررسی و  هوروموزان    دست   به  درسی    ریزیبرنامهشامل 
رو    ، شده  ارائه  الگوی  در  .ومد بر  و های  عالوه  تدریس  در  مشترک 

مولفه برای  مولفه  های  رو   ایحرفه اخالق  های  ارزشیابی  هر  خاص 
 مورد توجه قرار گرفته است.

تدریس و  های  ارایه رو   برای  اختصاصی  الگوی  یك  که  حاضر  الگوی
  سوح   در  بار  نتستی    برای  است و    ایحرفه  اخالق  هایمولفهارزشیابی  
  ناران صاحب  دیدگاه  از  استفاده  به  توجه  با که      است  شده  ارائه  کشور
 است.  رسیده تأیید به اولیه لگویا در تفدیل اعمال از دس

از  ،در بتش کیفی تحقیق   ایوکه براساا نتای  حاصل  نکته قابل تامل 

بر گروه  ،اعضای  شده  انجام  مصاحبات  طی  کانونی  قضاوت  "  گروه 

مفلمان مولفه    "گروهی  ارزشیابی  دذیری    "در   "عدالت"و  "مسوولیت 
داشت دهوتاکید  درسشوامه،داس   از  حاصل  درنتای   اما  رو  ود  دگان 

نکردند.همچوی   انتتا   را  مفلمان  گروهی  قضاوت  شیوه  به  ارزشیابی 

تدریس های  ب"ستورانی    "رو   مولفه  وموز     " و  "عدالت"رای 

مورد   "صداقت درسشوامه  در  که  بود  تاکید  مورد  کانونی  های  گروه  در 
بود. دهودگان  داس   کم  خیلی  گرو  الذانتتا   اعضای  نارات   هحاصل 

استتراج  ، در بتش کمی   کانونی  بود که  هایی  مولفه  ها و  اولیه گویه 
 وجمع ووری اطالعات با ابزار درسشوامه بکاربسته شد. 

اسواد دهوهشی سایر کشور ارتباط با شیوهفقدان دسترسی به  های ها در 
شایستگی  برنامهتلفیق  در  غیرفوی  بودن  های  کم  و  درسی  تفداد های 

هایی جهت  ارائه الگوها یا رو موالفات داخلی انجام شده در ارتباط با  
مولفه حرفهتلفیق  اخالق  رشتههای  در  مهمتری   ای  از  مهارتی  های 
 حاضر است.    های دهوهشمحدودیت

و    و  درسی  ریزانبرنامه   برای  تواندمی  شده  طراحی  لگویا هوروموزان 
رشته در  های  مربیان  مهارتی  و  و  فوی  فوی  کاردانش    ایحرفهشاخه  و 
  تواند می  الگو  ای   همچوی   گیرد.  قرار  استفاده  مورد  ورکشهای  هورستان
از جمله وموز  عالی و وموز   سایر  برای های  سوو  وموز  مهارتی 

 .غیر رسمی مهارتی متواسب سازی شود
 

                 خالقیا  یمالحظهها
 داریامانت اخالقی اصل استفاده، مورد موابع مفرفی با حاضر، مقالة در

 شهده اسهت شهمرده محتهرم وثهار مؤلفی  مفووی حق و رعایت علمی
،ناشواا بودن داس  دهودگان وسایر  اصول اخالق علمی نایر راز داری 

 .و رضایت وگاهانه جامفه مورد دهوهش رعایت شده است
 

 هنام واژه
 Non technical Competency.1 محوری های  شایستگی 

 Professional Ethics.2 ایحرفه اخالق 

 Training.3 وموز  

 Evaluation .4 ارزشیابی 

5. Technical and vocational education     

  ای وموز  فوی و حرفه 

 Competencey based training  .6 وموز  مبتوی بر شایستگی 

 Occupation.7 رفه ح

 Responsibility.8 مسوولیت دذیری 

 Justice.9 عدالت 

 Fairness .10 انصاف 

 Honesty .11 صداقت 

 Allegiance.12 وفاداری 

 Respect.13 حترام ا

 Bailment.14 امانت داری 

 mixed.15 ترکیبی 
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