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  سرآغاز 

 و اجتماعی، فرهنگی اقتصادي، کالن نظام پرتو آموزش عالی در
 را خـویش  يها و رسالت کارکردها و یافته سامان جامعۀ سیاسی

 پیوندهاي با شاکله يها از مؤلفه اي مجموعه 1هم افزایی پایه بر

 نظـام  .میرسـاند  انجـام  بـه  کلیـت یکپارچـه   یـک  سـان  به پویا

 پیچیـده  و متقابل روابط با متعدد ياه شامل زیرنظام دانشگاهی

و  فنـی  متخصصان تربیت در زیربنایی نقش آن که پویایی است

 به که ن استای منطقی تر ن رو،ای از .دارد جامعۀ مدیریتی ویژه به

 ،هـا  سـازمان  براي مـدیران  آموزشی رهنمودهاي و توصیه جاي
 کیفی قوي، مدیران پویایی خود با آموزش عالی مدیریت و نظام

هیـأت   اعـضاي  شـک  بی. جامعۀ دهد تحویل و تربیت توانمند و
 ارکـان آمـوزش عـالی    تأثیرگذارترین و ترین مهم از یکی 2علمی

 علمـی  هیـأت  بر اساس اعتقاد پژوهـشگران، اعـضاي   .باشد می

 و روند  میشمار به دانشگاهی مجموعه هر قلب و حیاتی سرمایه

  )مقالۀ پژوهشی(
  

گري   نقش میانجی؛سازمان با اخالق آموزشیرابطۀ فضاي اخالقی 
  اي توسعۀ حرفه

  راد  رقیه بهشتی،دکتر محمدرضا اردالن

  گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
  )5/10/94، تاریخ پذیرش20/7/94: تاریخ دریافت(

  چکیده

 .دهـد  مـی  قرار تأثیر تحت را آنان کاري بازده و هم سازمان کارکنان هم که است سازمانی فرهنگ یا فضا از مهمی جزو اخالقی  فضاي:زمینه
  . انجام شده استاي گري توسعۀ حرفه فضاي اخالقی سازمان با اخالق آموزشی با نقش میانجی  رابطۀپژوهش حاضر با هدف بررسی

  

 نفـر بـه     245. باشـد    می رازي کرمانشاه  دانشگاه اي هیأت علمی  اعضجامعۀ آماري شامل کلیه     .  همبستگی است  -توصیفی  روش تحقیق،    :روش
هاي پژوهش    براي گردآوري داده  . جهت مطالعه انتخاب شدند   اي متناسب با حجم       تصادفی طبقه گیري   روش نمونه از   با استفاده    عنوان نمونه آماري  

تجزیـه و تحلیـل یافتـه هـا در سـطح اسـتنباطی از ضـریب                  براي. اي استفاده شد   اخالق آموزشی و توسعۀ حرفه    ،  فضاي اخالقی از سه پرسشنامه    
اي بر اخالق آموزشی از مدل یابی معادالت ساختاري بـر            براي تعیین میزان و قدرت توان تأثیر فضاي اخالقی و توسعۀ حرفه           همبستگی پیرسون و    

  .  استفاده شدLISRELاساس نرم افزار آماري 
  

رابطـه ایـن   . داري وجـود دارد  رابطه مثبت و معنـی ) 63/0(اخالق آموزشی    با فضاي اخالقی  بین: د که نتایج معادالت ساختاري نشان دا     :ها یافته
همچنـین  . باشـد  دار نمـی  معنی) -08/0(اي با اخالق آموزشی  رابطه بین توسعۀ حرفه  . باشد  دار می  مثبت و معنی  ) 82/0(اي نیز    متغیر با توسعۀ حرفه   

  .باشد دار نمی معنی) -06/0(اي  زشی با نقش میانجی توسعۀ حرفهرابطه بین فضاي اخالقی با اخالق آمو
  

تواند یکی از راهبردهاي اساسی جهت رشد اخالق آموزشی اعضاي هیـات علمـی در دانـشگاه       توجه به فضاي اخالقی سازمان می      :گیري نتیجه
  .دباش

  

  اي فضاي اخالقی، اخالق آموزشی، توسعۀ حرفه: کلید واژگان
  

 

_________________________________________________________________ ________________________________________________ _  
  Ardalanmr@ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 هیـأت   اعـضاي اي و توسعۀ حرفه دانش توان، اعتالي رو نای از

 ).2، 1(اسـت  دانـشگاه  کیفیـت  افـزایش  مصداق واقعی علمی ،

 گـرو  در آمـوزش عـالی،   یک موسسه کیفیت و ماهیت بنابراین،

از سوي ). 3(باشد  میآن علمی اعضاي هیأت علمی توان کیفیت
 انگیزه نای پیدایش باعث ها دانشگاه روي پیش يها چالشدیگر 

 اخالقی موضوعات به توجه رفک به که شده مختلف ذینفعان در

 عـالی  آمـوزش  مـدیریت  در کلـی  طـور  بـه  و درس کـالس  در
 و هـا  سـازمان  مؤسـسات،  در اخالق گیري شکل زیرا). 4(باشند

 و مخـاطبین  با نزدیکی و سودگرایی کاهش باعث عالی آموزش
 یـک  در اخالقـی  رفتارهـاي  کردن نهادینه ).5(شود می ذینفعان

 و گـذاران  سیاسـت  گـذاري  ن ارجمیـزا  به وهلۀ اول در سازمان
 اخـالق  .دارد بـستگی  اخالقی يها ارزش به سازمان آن مدیران
 نایـ  از استفاده گیرندة در بر که کند  میجادای چارچوبی 3سازمانی
 درون فراینـدهاي  از ناشـی  مـشکالت  در حـل  و اسـت  اصـول 

 مـواردي  و شخصی، کاغذبازي يها کشمکش قبیل از سیستمی

در همین راستا . کند  میکمک کارکنان و مانساز به دست، نای از
ي دانشگاهی ها ي نهادینه کردن اخالق در محیطها یکی از روش
ي هـا   و اولویـت   هـا    اسـت کـه ارزش     4ي اخالقی ها  تدوین منشور 

نتایج مطالعات در   ). 6(کند   میاصلی سازمان را به ذینفعان اعالم       
ن ران نـشا  ایـ   ي اخالقـی در نظـام دانـشگاهی       ها  خصوص منشور 

دهد که کانون توجه منشورهاي اخالقی به ترتیب مـسئولیت           می
سازمان با کلیـت جامعـۀ، مـشتریان و ذي نفعـان، دانـشجویان،              

ــان و ســازمان اســت  ــان، ذي نفع در نتیجــه یکــی از ). 7(کارکن
ي اخالقی قرار گیرد  ها  توان کانون توجه منشور    مییی که   ها  حوزه

  . است می اعضاي هیأت عل5اخالق آموزشی
اخـالق   يهـا  ارزش و اصـول  بـه  علمـی  هیأت اعضاي ایبنديپ

بـر   مبتنـی  سـازمانی  فرهنـگ  توسـعۀ  منظـر  از هـم  ،اي حرفـه 
ي هـا  ویژگـی  و ممیـزه  صـفات  انتقـال  منظـر  از هم و اخالقیات

 در جامعه، ها اشاعۀ آن نتیجه در و دانشجویان به برجستۀ انسانی

 یآموزشـ  اخـالق  کلـی  طـور بـه  ). 8(اسـت  اهمیـت  حائز بسیار
 گرفتن نظر در شامل که است اخالق کاربرد از اي شاخه استادان،

 به مربوط يها فرایند ،رفتار مدیریت و تنبیه به مربوط موضوعات

 و فکـري  اسـتقالل  ،ها مسئولیت و حقوقی اخالقی، آزادي نظم،

 مختلـف  يهـا  جنبـه  میـان  در). 10  و9(باشـد  می اعتماد قابلیت

 مهم موضوعات از یکی وزشیآم اخالق عالی، آموزش در اخالق

 در روانـی  امنیت افزایش باعث آن رعایت که است حوزه نای در

 و 6يربهـرو  افـزایش  و گـردد  مـی  آن بالندگی و رشد و دانشگاه
اخـالق  ). 9(داشـت  خواهـد  پـی  در را دانشگاه يها هزینه کاهش

شود کـه بـه بیـان        می تلقی   اي   از اخالق حرفه   اي  آموزشی، حوزه 
کـالیف اخالقــی سـازمان آموزشـی بـه عنــوان      و تهـا  مـسئولیت 

شخصیت حقوقی در قبال حقوق محیط داخلی و خارجی سازمان          
ي اخالقی نمـود    ها   با تدوین شیوه نامه    ها  ن مسئولیت ای  پردازد، می
 و غیـر اخالقـی   7یي اخالقـ ها  و رفتارها  و نبایدها یابند و باید  می

 در قالـب    هـا   هستند که به صورت فهرست الزامات و شیوه نامـه         
آن در قبـال     منشور اخالقی سازمان در آمده و مسئولیت پـذیري        

 را  اصل نه   پژوهشگران). 11(دهد میرفتارهاي غیر اخالقی نشان 
  .اند کرده بیان اخالقی تدریس براي

 چـون  موضـوعاتی  ةبرگیرنـد  در کـه  :درسی محتواي اثربخشی

 در مربوط درس مناسب و شفاف دقیق، روز، به مطالب از استفاده

 دانشجویان، یادگیري به استادان تعهد دانشجویان، درسی برنامه

 منابع از استفاده و تدریس چگونگی و درسی موضوعات از گاهیآ

  است   تدریسبراي مختلف
 مـشخص  بـه  مربوط مسائل ةبرگیرند در که :آموزشی اثربخشی

 دریافـت  مناسـب،  تـدریس  يهـا  شور از استفاده اهداف، بودن

 دانـشجویان  سـازي  آماده و فردي يها ت تفاو به توجه بازخورد،
  باشد  می

 دانشجویان نظر از که موضوعاتی :حساس موضوعاتبه  پرداختن

 و صـادقانه  بـاز،  فـضایی  در بایـد  است کننده ناراحت یا حساس
 تحمیـل  عدم و مباحث گرایانه انسان بحث و شود بررسی مثبت

   است حوزه نای ابعاد از مسائل نای در دیدگاه
 طراحـی  اسـاس  نای بر :دانشجویان فکري رشد به دادن همیتا

 تفکـر  دانـشجویان،  فکـري  اسـتقالل  راسـتاي  در بایـد  آموزش

 بـراي  دلـسوزي  و تـالش  آنها، با آمیز احترام رفتار آنها، انتقادي
  . گیرد صورت آنها سازي آماده و دانشجویان رشد

 جـاد ای از جلوگیري منظور به: دانشجویان با دوگانه رابطه نداشتن

 اي دوگانـه  روابط وارد خود دانشجویان با مدرس یک دلبستگی،
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 طـرف  از گـذاري  تبعـیض  یـا  دانـشجو  رشد کاهش به منجر که
 و عـاطفی  غیراخالقـی  روابط برقراري از و شود مین شود، ستادا

 و دادن و کـالس  از خـارج  در دانـشجویان  با حد از بیش ارتباط
 دوري کـالس  در افـراد  برخـی  بـه  بیـشتر  توجه و هدیه گرفتن

  .کند می
 یتلقـ  محرمانـه  بـه  مربوط موضوعات برگیرنده در که :رازداري
 مکالمـات  و غیـاب  و حـضور  سـوابق  دانشجویان، نمرات کردن

 به آنها مسائل و دانشجویان از استفاده استادان، با شان خصوصی

   .است درسی ةسوژ عنوان
 بـه  احترام به طمربو مسائل برگیرنده در که :همکاران به احترام

 پـرورش  هـدف  بـا  یکدیگر تخریب از دوري و همکاران و خود

 و همکـاران  بـا  همکـاري  زیـرا . اسـت  دانشجویان يها استعداد
  .است تدریس بهبود براي ها روش بهترین از یکی آنها با ورتشم

 صحیح، ارزشیابی به مربوط که :دانشجویان از عادالنه ارزشیابی

 مناسب بازخورد دریافتو  درس اهداف راستاي در و منصفانه باز،

  . است تدریس هنگام در دانشجویان از موقع به و
 يهـا  اسـتاندارد  و قـوانین  از آگـاهی  شـامل : دانـشگاه  به احترام

 که است دانشگاه اهداف جهت در تالش و آنها رعایت و دانشگاه

طور یی که به ها از متغیر ).9(شود می نیز دانشجویان احترام باعث
و فضاي  8اي ه بر اخالق آموزشی اثر گذار است توسعۀ حرفه     بالقو

  .باشد می سازمان 9اخالقی
 است اخالقی رفتار شامل که است فضاي اخالقی، ادراك چیزي

 مـسائل  آن از طریق که است روانشناختی مکانیسمی بنابراین و

 رفتار و گیري تصمیم اخالقی، فضاي .دشون  میمدیریت اخالقی

 قـرار  تـأثیر  تحـت  اخالقـی  مـسائل  بـه  پاسـخ  در را آن متعاقب
 اي طریقـه  را اخالقـی  فـضاي  مفهوم پژوهشگران،). 12(دهد می

 سـازمان  در اخالقی رفتارهاي بینی پیش و توضیح تبیین، براي

تري  کلی يها سازه با اخالقی فضاي مفهوم). 13(اند نموده معرفی
 روي بر  اما است مشابه سازمانی، فرهنگ و سازمانی فضاي انندم

 سازمان اخالقی فضاي .دارد بیشتري تمرکز اخالقی، موضوعات

 اخالقـی  مـسائل  حـل  و تـشخیص  بـراي  روانی کار و ساز یک

 حـل  و ارزیـابی  تـشخیص،  بـراي  ادراکـی  دید یک باشد که می

 تـصمیم  در افـراد  راهنمـاي  و دهـد  مـی  افراد به اخالقی مسائل

 ارائه با نسازما اخالقی فضاي دیگر، عبارت به). 12(است گیري

 يها بازخورد دادن و افراد گیري تصمیم براي اخالقی معیارهاي
 تـوان  مـی  واقـع  در .دهد می جهت افراد، رفتار به منفی، و مثبت

 يهـا  نـشانه  است ممکن اخالقی، فضاي متفاوت ابعاد که گفت
 چـه  نکـه ای بـر  مبنی کاري گروه یک اعضاي براي را یمتفاوت

 فـراهم  اسـت  قبـول  غیرقابل يرفتار چه و قبول قابل رفتاري
 بـا  يهـا  سـازمان  در که کنند می تاکید پژوهشگران). 13(کنند

 سـازمان  يهـا  فعالیت و ها فرایند تمام مناسب، اخالقی فضاي

 يهـا  فراینـد  عملکـرد،  ارزیـابی  سیـستم  پـاداش،  سیـستم (

 اسـت  شده انجام اخالقی و درست صورت به ...) و میاستخدا

 اخالقـی  يهـا  رفتار و سازمان به فرادا تعهد بر خود امر، نای و

 ).14(کنـد  مـی  تـر  اخالقـی  را کارکنـان  و گذاشـته  تـأثیر  آنان
 در موجـود  اخالقـی  يها دستورالعمل که دهد میمطالعات نشان 

فـضاي   یـک  فرهنگـی  مختلـف  يهـا  جنبـه  نشانگر سازمان که
 اخالقـی  سؤال برانگیز يها رفتار کاهش باعث باشد، میاخالقی 

 ارتقـاي  کـه  باورنـد  نای بر محققان برخی ).15(ودش می کارکنان

 واکـنش  باعـث  هـا  در سازمان کاري يها محیط اخالقی فضاي

 جادکننـده ای علـل  سـایر  و اخالقـی  تـنش  برابر در کارکنان بهتر

 بـه عبـارتی دیگـر،    ).18 و 17(شـود   مـی کار محیط در نارضایتی
باشـد،   شـده  شـناخته  سـازمان  یک در اخالقی فضاي که زمانی

 راه یـافتن  و اخالقی معضالت انواع کردن در مشخص رکنانکا

 نایـ  از مطالعـات نیـز  ). 19(کنند می پیدا بیشتري توانایی آن حل
 توانـد   مـی اخالقـی  فـضاي  تغییـر  طریـق  از سازمان که نظریه

 دفـاع  دهـد،  قـرار  تـأثیر  تحـت  را شـغلی  ي رضـایت هـا  جنبـه 

 تجربی تحقیقات در شده یافت اخالقی فضاي انواع. )20(کردند

  :باشد میبه شرح زیر 
 خواهی، خیر اخالقی معیار روي بر اخالقی فضاي نوع نای :توجه

 ،عالقـه  داراي افراد جو، نای در . دارد تمرکز دیگران به عالقه و
 بـر  عـالوه  همدیگر، سعادت و رفاه به غش و غل بی و صادقانه

 اسـت  ممکـن  کـه  هـستند  سازمانی برون و درون در افراد سایر

 .شوند متأثر شان اخالقی تصمیمات توسط

 اخالقـی  ضوابط و اصول اخالقی معیار مستلزم بعد نای :استقالل

 باورهـاي  طبق بر افراد اخالقی، فضاي از بعد نای طبق بر. است
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 اخالقی اصول مجموعه یک بر مبتنی خودشان شخصی اخالقی

  .کنند  میعمل شده مالحظه خوب
 اخالقی،کارکنـان  فضاي د از بعنای در: اي هحرف ضوابط و قوانین

 را دیگري قدرت صاحب یا شان حرفه مقررات و قواعد و قوانین

 یـک  درون در گیـري  تـصمیم  يها موقعیت در. کنند  میرعایت

 بایـد  کارکنـان  کـه  اسـت  شـده  درك قـانون  و قاعـده  فـضاي 

 برونـی  يهـا  سیستم برخی حکم و اختیار اساس بر را تصمیمات

 .کنند اتخاذ حرفه اررفت قوانین یا قانون مانند

 در قـانونی  ضـوابط  و اصـول  :سـازمان  قـانونی  ضوابط و قوانین

 بـا  ارتباط در بعد نای .است اخالقی اصول اخالقی معیار با ارتباط

 .تاسـ  شـرکت  توسـط  شـده  تعیین شده پذیرفته رفتاري قوانین
 استانداردهاي یا قوانین از اي مجموعه بوسیله سازمانی تصمیمات

 .شود  میهدایت رفتاري ضوابط و وانینق مانند محلی

 است خودستایی و خودبینی معیار مستلزم ابزاري فضاي :ابزاري

 افـراد  .دارد قـرار  شخـصی  نفع نمودن حداکثر اساس بر اساسا و

 خـدمت  سازمان منافع به که شود اتخاذ  بایدتصمیماتی معتقدند

 نـشان  گونـاگون  مطالعـات  .دکن فراهم را شخصی منافع یا کند

   ).22، 21، 12(است مرجح کمتر فضاي ابزاري که ادندد
 کیفیت ارتقاي کلید میعل هیأت اعضاي اي حرفه در مقابل توسعۀ

 باشد  میمادام العمر یادگیري فرهنگ گسترش و 10آموزش عالی

 کـارکردي  حـوزه  سـه  در بتواننـد  نکـه ای بـراي  ها دانشگاه .است

 به باید شند،با موفق جامعۀ به خدمات عرضه و پژوهش آموزش،

توسـعۀ  . کننـد  توجـه  مـی عل هیـت  اعضاي يها توانمندي تقویت
 عبارت اسـت از رشـد و شـکوفایی اسـتعداد، گـسترش              اي  حرفه

 و بـه عبـارت دیگـر تـسهیل رشـد            هـا   عقاید، ارتقاي صـالحیت   
 شغلی بالندگی به منظور می و فردي اعضاي هیأت عل11اي حرفه

 تـا  است فناوري جدید از استفاده با آنان اي حرفه وظایف اداي و

 ارتقـا  را آنهـا  نـوآوري  و رهبـري  ارتبـاطی،  يهـا  مهـارت  بتوان

ــراي توصــیف اي  توســعۀ حرفــهپژوهــشگران). 24 و23(داد  را ب
 آموزش مداوم مربیان، مدیران و دیگر کارکنان موسسه آموزشـی         

 بـه مربیـان کمـک    اي از دیدگاه آنان توسعۀ حرفـه  . برد میکار   به
ي الزم بـراي شـروع آموزشـگري را    ها  مهارت کند تا دانش و    می

دهـد کـه کارکنـان     می اطمینان اي توسعۀ حرفه). 25(کسب کنند 

، اختیـار و صـالحیت الزم را        هـا   موسسه آموزشی دانش، مهـارت    
کــسب کــرده انــد و آمــادگی دارنــد کــه بــه فراگیــران آمــوزش 

و  کـاري  جنبـه  به اي حرفه باید عنوان کرد که توسعۀ). 26(دهند
 از و یکـی  بوده معطوف )پژوهشگر /آموزشگر( فرد اي رفهح عمر

 لحـاظ  به ).27(شود  میمحسوب مادام العمر یادگیري يها مؤلفه

 را اي شـده  طراحی يها برنامه تمامی اي حرفه توسعۀ کارکردي،

 علمی هیأت اعضاي دانش و مهارت غایت بهبود با که دارد بر در

 به لحـاظ  .)1(یابند  میانسام آنها، 12عملکرد نتیجه، افزایش در و
التی ای   داراي ابعاد مختلفی است که دانشگاه      اي  توسعۀ حرفه  میعل

  : کند مین ابعاد را در سه بخش زیر سازمان دهی ای میشیگان 
شامل سازمان، فرهنگ یا مکانی است که یادگیري جدید          : زمینه

  .گیرد میدر آن صورت 
 مربیـان جهـت     شـود کـه    می و دانشی را شامل      ها  مهارت: محتوا

انجام وظایف آموزشی خود بدان نیاز داشته و باید آن را از طریق             
 کـــسب اي ي توســـعۀ حرفـــه هـــا مـــشارکت در فعالیـــت 

ي آموزشی، فنی و تخصصی موضوعی، ارتباطی       ها  مهارت(نمایند
  ).و غیره
  . دهد میي جدید را نشان ها شیوة کسب دانش و مهارت: فرایند
 فراینـد  ، تحقیق و مؤلفه تدریس  سه اي  حرفه توسعۀ يها  فعالیت
 را دانشگاهی تدریس و درسی برنامه دانش و یادگیري و تدریس
 يها  جنبه شامل فقط را ها  فعالیت نای   پژوهشگران .شود می شامل
 عـضو هیـأت    مهـم  وظـایف  از کـه  دانـد  مـی  تحقیـق  و تدریس

 انتقـال  ماننـد  دیگـري  يهـا   شایـستگی  تقویـت  به و است میعل
 حـل  ،15کـار گروهـی    ،14، تصمیم گیري  13تغییر مدیریت فناوري،
   ).29  و28(ندارد توجهی مشاوره و 16تعارض

 پژوهش ادبیات بررسی بابا توجه به اهمیت مطالب گفته شده و 
 مشخص موجود، منابع در متغیرهاي پژوهش ي مطالعه روند در
و  فضاي اخالقی با در رابطه اي توسعه حرفه نقش تاکنون که شد

 نای که پژوهشی و است نگرفته قرار مورد بررسی یاخالق آموزش
ن ایـ  بنـابراین  .نـشد  مـشاهده  باشد داشته باهم مدنظر را ها مؤلفه

ن مطالعـه   ای  پژوهش از مطالعات قبلی متفاوت تر است در ضمن،        
ي ها  تعیین کننده در زمره مطالعاتی است که به امر شفاف سازي          
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یق ارزیابی نقش   سازمانی و اخالق آموزشی از طر      فضاي اخالقی 
 پـر  قـصد  بـه  راستا نای در لذا .پردازد می اي توسعه حرفهمیانجی 

فـضاي   تأثیرگـذار  نقـش  و اهمیـت  به عنایت با و خأل نای کردن
 رو، پـیش  ي در مطالعـه  محققـین  اخالقی بر اخالق آموزشـی، 

فـضاي   بـین  میـانجی  متغیـر  یـک  عنـوان  به  رااي توسعه حرفه
نـابر آنچـه   ب. گرفتنـد  نظر در زشی و اخالق آمو سازمانیاخالقی

گفته شد هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فـضاي اخالقـی             
 اي  سازمان با اخالق آموزشی ؛ نقش میانجی گري توسعه حرفـه          

ن ایـ   در. باشـد  مـی دانـشگاه رازي کرمانـشاه       میاعضاي هیات عل  
   .گردد می ارائه 1در نگاره  میمدل مفهوراستا 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  پژوهش میفهومدل م: 1نگارة 
  

  روش 
همبــستگی  -توصــیفی هــاي  پــژوهش حاضــر از نــوع پــژوهش

جامعۀ آماري پژوهش حاضر شامل کلیه اعضاي هیـأت         . باشد  می
دانشگاه رازي کرمانشاه بوده است که بـا اسـتفاده از روش             میعل

اي متناسـب بـا حجـم هـر یـک از              گیري تـصادفی طبقـه    نمونه
براي . ه پژوهش انتخاب شدند نفر به عنوان نمون    245ها    دانشکده

 جامعـۀ آمـاري از      حجـم تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به         
هـا    ابزار اصلی گـرداوري داده    . فرمول کوکران استفاده شده است    

ــود ــازمان از  . پرســشنامه ب ــی س ــضاي اخالق ــراي ســنجش ف ب
ن پرسـشنامه بـر     ایـ   پایـایی . )13(پرسشنامه استاندارد استفاده شد   

بـراي  .  بـه دسـت آمـد   α=863/0ي کرونبـاخ  اساس ضریب آلفا 
ن پرسـشنامه از روش تحلیـل      ایـ   هـاي   بررسی روایی کـل مؤلفـه     

هـــاي   عـــاملی تاییـــدي اســـتفاده شـــد کـــه شـــاخص     

، RMSEA ،91/0 =CFI ،86/0=AGFI=08/0بــــــــرازش
90/0=GFI ن پرسشنامه بـراي سـنجش   ای  نشانگر روایی مناسب

نـه توسـعۀ   براي انـدازه گیـري زمی    . فضاي اخالقی سازمان است   
ن پرسشنامه به  ای  ).30( از پرسشنامه استاندارد استفاده شد     اي  حرفه
اي لیکـرت     اي تفکیکی و با استفاده از مقیـاس پـنج درجـه             گونه

دهـد کـه شـامل         را مورد سنجش قرار می     اي  زمینه توسعۀ حرفه  
 توسـعۀ  بـه  نگـرش  ، آموزشـی  يها فرصت و ها نهاد بودن مهیا

مـادام   فراینـد  یـک  و آموزشی نظام از بخشی عنوان به اي حرفه
کارکنـان،   تـوان  از بهـره گیـري   و مـشارکتی  مـدیریت  ،العمـر 

، اي حرفه توسعۀ خروجی و بیان ها نهاد و منابع مناسب تخصیص
انعطـاف   مـدیریت  و مراکـز  سـاختار  در نظام مند اي حرفه توسعۀ
ن پرسـشنامه بـر اسـاس ضـریب الفـاي           ایـ   پایایی. باشد   می پذیر

ن ایــ بـراي بررسـی روایـی   .  بـه دسـت آمــد  α=881/0کرونبـاخ  
پرســشنامه از روش تحلیــل عــاملی تاییــدي اســتفاده شــد کــه  

، RMSEA ،97/0 =CFI=05/0هــــاي بــــرازش  شــــاخص
92/0=AGFI  ،94/0=GFI   ن مقیـاس   ای   نشانگر برازش مناسب

 استفاده استانداردبراي سنجش اخالق آموزشی از مقیاس . است

بر اسـاس ضـریب الفـاي کرونبـاخ         ن پرسشنامه   ای  پایایی). 9(شد
822/0=α ن ایـ  هـاي  براي بررسی روایی کل مؤلفه.  به دست آمد

پرســشنامه از روش تحلیــل عــاملی تاییــدي اســتفاده شــد کــه  
، RMSEA ،94/0 =CFI=07/0هــــاي بــــرازش  شــــاخص

88/0=AGFI ،93/0=GFI ــب ــی مناسـ ــشانگر روایـ ــ  نـ ن ایـ
  . پرسشنامه است

 SSPS16ده از نرم افزار آمـاري        با استفا  ها  تجزیه و تحلیل داده   
ي نظیـر  هـا  در سطح توصیفی از آمـاره     .  انجام شد   LISRELو  

ــانگین، انحــراف اســتاندارد، کجــی و کــشیدگی و در ســطح   می
ي ضریب همبستگی پیرسون بهـره گرفتـه        ها  استنباطی از آزمون  

شد، همچنین براي تعیین میـزان و قـدرت تـوان تـأثیر فـضاي                
بـر اخـالق آموزشـی از مـدل یـابی            اي  اخالقی و توسـعۀ حرفـه     

 استفاده  LISRELمعادالت ساختاري بر اساس نرم افزار آماري        
  . شده است

  
  

زمینه توسعه 
 حرفه

اخالق 
 آموزشی

  اخالقیفضاي
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  ها یافته

هـاي توصـیفی متغیرهـا شـامل میـانگین،           شـاخص  1در جدول   
پژوهـشگران  . انـد   شده  ارائهانحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی      

یرهـا بایـد نرمـال    کند که در مدلیابی علی، توزیع متغ      میپیشنهاد  
کنـد کـه قـدر مطلـق چـولگی و کـشیدگی              میاو پیشنهاد   . باشد

بـا توجـه بـه      ). 31( بیشتر باشد  10 و   3متغیرها به ترتیب نباید از      
متغیرهـا   می قدر مطلق چـولگی و کـشیدگی تمـا         1جدول شماره   

ن پیش فرض مدل  ای  بنابراین. باشد میکمتر از مقادیر مطرح شده      
ی یعنی نرمال    در جـدول   .  بودن تک متغیري برقرار است     یابی علّ

  . ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش ارائه شده اند2شماره 
  

  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش: 2جدول 
  3  2  1  متغیرها

      1  فضاي اخالقی

    1  82/0**   اي توسعه حرفه
  1  43/0**  56/0**  اخالق آموزشی

p<0.05*           p<0.01**  

  
، بین ابعاد فضاي اخالقی سازمان بـا توسـعه          2جدول  با توجه به    

 رابطه مثبـت و معنـی       01/0 و اخالق آموزشی در سطح       اي  حرفه
آزمـون الگـوي نظـري پـژوهش و بـرازش آن بـا              . باشـد  میدار  
 ي گردآوري شده، با روش بیشینه احتمال و بـا اسـتفاده از            ها  داده

گـوي آزمـون    ال2 نگارةدر .  انجام شد8/8نرم افزار لیزرل نسخه   
  .شده پژوهش حاضر ارائه شده است

 اثـر مـستقیم فـضاي اخالقـی بـر روي            2 با توجه به نگـارة      
در سـطح معنــی داري   78/6بــا آمـاره  ) 63/0( اخـالق آموزشـی  

 اي اثر مستقیم زمینه توسـعه حرفـه    .  مثبت و معنادار است    001/0
ــالق آموزشــی  ــر روي اخ ــاره ) -08/0( ب ــا آم ــادار  -82/0ب معن

اثر مـستقیم فـضاي اخالقـی بـر روي زمینـه توسـعه              . دباش مین
 001/0در سـطح معنـی داري     32/22بـا آمـاره     ) 82/0( اي  حرفه

اثر غیر مستقیم فضاي اخالقی بـر اخـالق         .  است مثبت و معنادار  
با آمـاره  ) -06/0 (اي آموزشی با نقش میانجی زمینه توسعه حرفه    

  .باشد می معنا دار ن-49/0

  
  ي توصیفی متغیرهاي پژوهشها شاخص: 1جدول 

  کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر
  -31/0  -39/0  43/0  27/4  فضاي اخالقی

  -06/0  -45/0  66/0  10/4  توجه
  -78/0  -42/0  51/0  38/4  استقالل
  -33/0  -64/0  54/0  37/4  اي هحرف ضوابط و قوانین
  -25/0  -45/0  56/0  30/4  سازمان قانونی ضوابط و قوانین
  -42/0  -26/0  57/0  18/4  ابزاري

  -38/0  -35/0  47/0  20/4   اي  زمینه توسعه حرفه
  05/3  -29/1  62/0  08/4  اخالق آموزشی

  82/2  -21/1  22/0  92/3  درسی محتواي اثربخشی
  -99/0  32/0  39/0  16/4  آموزشی اثربخشی
  01/1  85/0  40/0  21/4  حساس موضوعاتبه  پرداختن
  -98/0  -69/0  29/0  87/3  دانشجویان فکري رشد به دادن اهمیت
  86/1  59/1  63/0  23/4  دانشجویان با دوگانه رابطه نداشتن
  -39/0  21/0  49/0  99/3  رازداري
  79/0  -49/0  33/0  01/4  همکاران به احترام

  -80/0  -28/0  11/0  19/4  دانشجویان از عادالنه ارزشیابی
  3/3  -98/1  58/0  22/4  دانشگاه به احترام
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به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابـل          ، مقادیر   3در جدول   

با توجـه  . ي برازش گزارش شده اندها پذیرش هر یک از شاخص  
ي برازش در حد مطلوبی قرار دارند       ها  شاخص مین جدول تما  ای  به
توان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسـبی بـا             میو  

 . ي گردآوري شده داردها داده

  
  

رازش الگوي آزمون ي نیکویی بها شاخص: 3جدول 
  شده پژوهش

  ي برازش مطلقها شاخص
 GFI AGFI SRMR  شاخص

مقدار بدست 
  آمده

92/0 87/0 02/0  

  05/0کمتر از   80/0بیشتر از   90/0بیشتر از   حد قابل پذیرش
  ي برازش تطبیقیها شاخص

 CFI NFI NNFI  شاخص
مقدار بدست 

  آمده
93/0 93/0  91/0  

  90/0بیشتر از   90/0بیشتر از   90/0بیشتر از   حد قابل پذیرش
   تعدیل یافتهي برازشها شاخص

 X2/df PNFI RMSEA  شاخص
مقدار بدست 

  آمده
78/2 64/0 07/0 

  1/0کمتر از   60/0بیشتر از   3کمتر از   حد قابل پذیرش
  

  بحث
ي کـار بـه یـک     هـا   ي اخیر، کاربرد اخـالق در محـیط       ها  در سال 

 عـالی شـرایط      آمـوزش  .)32(ه اسـت  دضرورت جدي تبـدیل شـ     
مناسبی براي بـروز مـشکالت اخالقـی دارد و اخـالق در همـه               

ي آموزش عالی بـه عنـوان یکـی از مـسائل           ها   و فعالیت  ها  زمینه
هــاي  تجزیــه و تحلیــل فرضــیه). 34 و33(اساســی کــاربرد دارد

پژوهش نشان داد که رابطه فضاي اخالقی بـا اخـالق آموزشـی             
ي اخالقـی بـا توجـه بـه        فـضا . باشد  سازمانی مثبت و معنادار می    

 نیز رابطه   اي  هاي پژوهش با توسعۀ حرفه      تجزیه و تحلیل فرضیه   
ها و نتـایج تجزیـه و         بنابراین داده . اي دارد   مثبت و قابل مالحظه   

نکـه  ای  ضـمن . نمایـد    را تاییـد مـی     هـا   ن فرضـیه  ایـ   تحلیل آماري 
 در کارکنـان،  کـه  هاي مشابه نیـز نـشان داده انـد کـه     پژوهش

 اجتمـاعی  فـرا  رفتارهاي مثبت، اخالقی فضاي با ییها سازمان

همچنین پژوهش حاضر ). 35(دهند می نشان خود، از را بیشتري

  

  
  الگوي آزمون شده پژوهش : 2نگارة 
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). 41 -36  و 14(ي دیگـر همـسو اسـت      هـا   ي پژوهش ها  با یافته 
 با  اي  ، رایطه بین توسعۀ حرفه    ها  نتایج دیگر تجزیه و تحلیل یافته     

وان کرد توسعه ن رابطه باید عن ای  کند، در  میاخالق آموزشی را رد     
 نگرستین به یادگیري به عنوان یک فراینـد مـادالعمر و            اي  حرفه

ي افراد  ها  ارائه تجربه منحصر به فرد در راستاي توسعه توانمندي        
 و اي ي شفاف براي حمایت توسـعه حرفـه    ها  وجود سیاست . است

ي آموزشـی   هـا   تقویت آموزش بـه عنـوان یـک بخـش از نظـام            
. شـود  میموزشی در اعضاي هیات عل    تواند زمینه ساز اخالق آ     می

هم چنین رابطه بین فضاي اخالقی سازمان با اخالق آموزشی با           
ن فرضـیه   ایـ   در نتیجه .  معنادار نبود  اي  میانجی گري توسعۀ حرفه   

ي پـژوهش دیگـر   ها ن نتایج با یافتهای .شود میپژوهش نیز تایید ن   
بـا توجـه بـه نتـایج بـه دسـت آمـده از           ). 44 -42(ناهمسو است 

 شکل اصلی عوامل از یکی اخالقی،  فضايهاي تحقیق، فرضیه

 که است منابع انسانی يها نگرش و سازمان درون روابط دهنده

 کـارکرد  (سـازمانی  نتـایج  روي بـر  اي مالحظه قابل تأثیر ارايد

 کـه  است بعدي چند یک ساختار داراي اخالقی  جو.است) یمال

 تـأثیر  اعـضاي سـازمان   رفتارهـاي شـغلی   و نگرش بر آن عاداب

 سـازمان  یـک  در جو اخالقـی  چه هر رسد  مینظر به. گذارد می

 ارهـاي رفت و هـا  ارزش افـراد بـه   و باشـد  تر شناخته افراد توسط

 لذا  . داشت خواهند عملکرد بهتري ببرند، پی سازمان یک اخالقی

 و هـا  گـرش ن و سـازمان  اخالقـی  فـضاي  میـان  روابـط  میدنهف
 مهمـی  تحقیـق  حـوزه  یـک  ،اعـضاي هیـأت علمـی    فتارهاير

ي آموزش عـالی بـه      ها  نکه نظام ای  با توجه به   ن بین ای  در. باشد می
عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاري نیروي انسانی نقش اصلی را 
در تربیت و تامین نیروي انسانی کارامد و نقشی تعیین کننـده در          

تماعی، فرهنگی و سیاسـی جامعـۀ را        ابعاد گوناگون اقتصادي، اج   
ن فرایند کـه از عوامـل عمـده و       ای  در میدارند و اعضاي هیأت عل    

شوند، گران ترین بخش نظام آموزش عـالی را      میموثر محسوب   
اعـضاي   اگـر  کـه  اسـت  مطـرح  بحث نای حالدهند،  میتشکیل 
 از خاصـی معتقد باشند که جو جاکم بر سازمان نـوع   میهیأت عل
 هنجارهـا  یا استاندارد عنوان به اخالقی رفتارهاي یا ها استدالل

 آنها در ترقی و پیشرفت به تمایل شایدباشد  می سازمان درون در

، لذا مدیران و رهبران بایـد از انتظـارات افـراد    شود  میچندان دو

و مثبت در سازمان    جاد جو اخالقی سالم   ای  سازمان آگاه باشند و با    
قابلیت پیش بینی و (، ثبات )مینانصداقت و قابلیت اط  (و انسجام   

جاد وضعیتی آکنـده    ای  به منظور ) هاي مختلف   قضاوت در موقعیت  
 و توضیحات نای همۀ.  و توانمندي کمک کننداي از توسعۀ حرفه

 اي حرفه وظایف از یکی چون دارند که تأکید مسأله نای بر شواهد
 و دانـشجویان  بـه  مثبت يها انتقال ارزش علمی، هیأت اعضاي

دانـشجویان   در انـسانی  يها ارزش درونی کردن جهت در الشت
 تربیـت اخالقـی   در مهمی نقش ها آن رفتار و اخالق باشد و می

 هـا  جاد جو اخالقی در دانشگاهای است با دارد ضروري دانشجویان
ن امـر یکـی از      ایـ   جاد زمینه اخالق آموزشی در اسـاتید کـه          ای  در

 بـه  ملتـزم  ، اسـاتید را  شدبا میوظایف اساتید در قبال فراگیران 
 آن آثـار  تا کرد فردي به اخالق متخلق و اخالقی اصول رعایت

 کـه  نایـ  ضمن و گشته متجلی در اساتید گفتار، در نه و عمل در
 انجـام  بـه  را جامعـۀ  و فراگیـران  در قبـال  خـود  وظیفۀ تربیتـی 

 و غرور کبر، طلبی، جاه چون به رذایلی شدن آلوده از رسانند، می
ن ایـ  در .. بماننـد  بـه دور  اسـت  باالي علمی مقامات آفت که ...

 موثر سازمان اخالقی فضاي تقویت براي زیر راهکارهايراستا 

   :است
اخالقی  جو گیري میزان اندازه براي مناسب سیستم یک طراحی
و  ماهانـه  روزانـه،  جهت پایش وضـعیت  دانشگاه مدیریت توسط
 نقـاط  رتفـع کـردن  م و اخالقـی  مبانی لحاظ به سازمان ۀسالیان

  استراتژیک ي برنامه یک قالب در ضعف آن

مناسـب   حمـایتی  و نهادي سازوکارهاي به دانشگاه توجه مدیران
 تیمی اعـضاي  و گروهی مشارکت يها زمینه فراهم سازي نظیر

  .علمی هیات
 ،اي حرفـه  توسـعه  يها براي برنامه الزم اعتبارات و منابع مینأت

 مقـررات  و هـا  رویـه  ت دهنـده، اداري رسمی يها سیاست تنظیم

 کاري ارتباطات تسهیل و ترغیب  واي توسعه حرفه کننده تسهیل

  .علمی هیات اعضاي موثر بین و مثبت
نالش براي طراحی و تدوین قوانین و ضوابطی کـه فـضا و جـو               

  .اخالقی را در سازمان حکم فرما کند
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 رفتارهـاي  بـه  توجـه  و سـازمان  تنبیه و پاداش سیستم بهبود

 .مستقیم غیر و مستقیم يها پاداش طریق از انسانی و قیاخال

 و  هـا   در برنامـه   مـی  که اعضاي هیـات عل     اي  فراهم نمودن زمینه  
 .ي جاري خود داراي استقالل کاري باشندها فعالیت

 قـوانین  کاهش طریق از مناسب سازمانی روابط جادای و تقویت

 برقراري به افراد تشویق سازمانی، پیچیده مراتب سلسله و زائد

 .کاري يها گروه تشکیل  ویکدیگر با رابطه

 
  گیري نتیجه

 نایـ   فـاي ای  و دارد دنبـال  به ییها مسؤولیت نقشی، هر پذیرفتن
 .بـسیاري اسـت   اخالقـی  يهـا  جنبه رعایت مستلزم ها مسؤولیت
 اخالقـی  ماهیـت ٌ اصـوال  که است اي حرفه نیز معلمی و تدریس

 اخـالق  به پرداختن. ستا جاري آن جاي همه در اخالق و دارد

 جهـان  اغلب کـشورهاي  در اخیر يها دهه در تدریس و آموزش

 در تدریس اصول معلمی و اخالق مبانی و گرفته قرار توجه مورد

 گـري  اي حرفـه  و اسـتانداردهاي  اي حرفـه  اخالق کدهاي قالب

 جامعـۀ  درونی هنجارهاي و روحیات  اخالقیات،.اند شده تدوین

 فرهنـگ  عوامـل  تـرین  تعیـین کننـده   زا آموزش عالی، و علمی

 و خودارزیـابی  شـدن  بـراي نهادینـه   گـاهی  تکیـه  و ارزیـابی 
 علمی اجتماعات و و فناوري علم کنشگران میان در خودتنظیمی

 يهـا  نظـام  توسـعۀ  اسـت کـه   شده تلقی دانشگاهی نهادهاي و
 در دیگر، طرف از .دارد آن نیاز به کیفیت تضمین و اعتبارسنجی

 کیفیـت،  ارتقـاي  در مـؤثر  عوامـل  از یکـی  الینظام آموزش عـ 

 تنهـا وظیفـه   نـه  آنـان  زیرا است، میعل هیأت اعضاي توانمندي

 دارنـد،  عهده بر را دانش ساخت براي دانشجویان به دادن یاري

 در پـذیر  اشـتغال  يهـا  پـرورش مهـارت   و بیـنش  جادای در بلکه

 .دارنـد  مـی مه نقـش  نیـز  آموزش عالی نظام يها هدف چارچوب
 کـه  مختلفی دارد کارکردهاي دانشگاهی و عالی آموزش ۀعرص

ـ  مهـم  عملـی   و علمـی  آمـوزش  ،هـا  آن تـرین  گـسترده  و رینت
 هیـأت علمـی   اعـضاي . است مختلف يها رشته در دانشجویان

 بـه  سـت ها  آنةعهـد  به کارکرد نای ة عمد بخش که ها دانشگاه

 دارنـد  اخالقـی  يها و مسؤولیت وظایف خود، میمعل ۀحرف سبب

 طورکـه  همـان . شـود   مـی یاد آموزشی اخالق نام به ها آن زا که

 و اي توسـعۀ حرفـه   بـر  سـازمان،  اخالقـی  فـضاي  شد مالحظه
 دارد، اي  قابل مالحظـه تأثیر میاخالق آموزشی اعضاي هیأت عل

توان اظهار داشـت   مین پژوهش ای  يها بر اساس یافته نابراین،ب
بـه طـور عـام       هـا    به طور خاص و سـایر سـازمان        ها  که دانشگاه 

بایستی تقویت فضاي اخالقی مثبت را به عنوان امـري مهـم در             
ي خود قرار دهند تا بتوانند توانمندي را در بـین          ها  سرلوحۀ برنامه 

 جاد نمایندای  اساتید و کارکنان

  
  ي اخالقیها مالحظه

موضوعات اخالقی همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتشار        
  .اند اضر مورد توجه قرار گرفتهدر پژوهش ح... چندگانه و 

  
  سپاسگزاري

دانـد کـه از کلیـه مـسئوالن و      مـی گروه پژوهش بـر خـود الزم        
دانشگاه رازي که صمیمانه گروه پـژوهش را         میاعضاي هیات عل  

ن پژوهش یاري دادند، نهایت سپاس و قدردانی را بـه           ای  در انجام 
  .عمل آورد

  
  نامه واژه

 Synergies .1  هم افزایی
 Faculty Members .2  هیأت علمیاعضاي 

 Organizational Ethics .3  اخالق سازمانی
 Prism of  Ethical .4  منشورهاي اخالقی

 Teaching Ethics .5  اخالق آموزش
 Productivity .6  بهره وري

 Ethical Behaviors .7  رفتارهاي اخالقی
 Professional Development .8  اي توسعۀ حرفه
 Ethical Climate .9  قیفضاي اخال

 Quality of Higher Education .10  کیفیت آموزش عالی
 Professional Development .11  اي رشد حرفه
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 Performance .12    عملکرد
 Change Management .13  مدیریت تغییر
 Decision-Making .14  تصمیم گیري

 Teamwork .15  کارگروهی
  Conflict Resolution .16  حل تعارض
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