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سرآغاز

شرایط مناسبی براي بروز مشکالت اخالقـی دارد  1آموزش عالی
عنـوان  آموزش عـالی بـه  هاي و فعالیتهاو اخالق در همه زمینه

ــاربرد دارد  ــر هــاي در ســال). 1(یکــی از مســائل اساســی ک اخی
پـذیرش دانشـجو و موضـوعات اخالقـی پـیش آمـده،       هاي رویه

شـدن بـیش از انـدازه    ازجمله عدم توجه به دانشجویان و مـادي  
آموزش عالی باعث شده قوانین تـدوین شـده نتوانـد پاسـخگوي     

در ایـن حالـت راهنمـاي اخالقـی در دانشـگاه     . مشکالت باشـد 

نقـش بـا   ). 2(باشـد هـا گشاي عمل در برابر این تنشتواند راهمی
هـاي  گیـري تمـدن  و نیز شکلهااهمیت آموزش در تعالی انسان

در این بـین مراکـز آموزشـی    . یستبشري بر هیچ کس پوشیده ن
جامعه به خصوص مراکز آموزش عالی با توجه بـه اینکـه تربیـت    

شـوند، از  مـی بعـدي هـاي  یافتگان آن خود متولی آموزش نسـل 
این جایگـاه  ). 3(در جوامع مختلف برخوردار هستنداي نقش ویژه
بـه خصـوص در   2ايحرفـه شود که مقوله اخـالق  میواال باعث

مـورد توجـه   هاسازمان و اخالق کار در این سازمانمعانی اخالق 

کیفیت آموزش عالیآن باۀاعضاي هیأت علمی و رابطاي اخالق حرفه
، وحید سلطانزادهراد، رقیه بهشتین، دکتر محمدرضا اردال*دکتر سیروس قنبري

گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

)3/8/93، تاریخ پذیرش 17/4/93تاریخ دریافت (

چکیده

تواند در کیفیت فرایند و برونداد سیستم نظام آموزش هاي اخالق حرفه از سوي اعضاي هیأت علمی مینداردبرخوداري و رعایت استا:زمینه
اي اساتید و رابطه دیدگاه دانشجویان نسبت به رعایت استانداردهاي اخالق حرفهعالی مؤثر واقع شود، در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی

. شده استانجام آن با کیفیت نظام آموزش عالی 
سینا دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوعلیجامعه آماري شامل کلیه .است) همبستگی(ايتوصیفی از نوع رابطهروش تحقیق:روش
عنوان نمونه آماري جهت بهاي متناسب با حجم هر طبقهتصادفی طبقهگیري روش نمونهاز با استفاده نفر از دانشجویان252، باشدمیهمدان

هاي تحقیق داده.استفاده شداي و کیفیت خدماتاستاندارد اخالق حرفهپرسشنامه دوهاي پژوهش از براي گردآوري داده. مطالعه انتخاب شدند
,LISRELافزارهاي آماري نرماز آوري با استفاده پس از جمع SPSSتحلیل شدند .

اي اساتید در سطح به نسبت مطلوب ارزیابی شد ولی از هاي اخالق حرفهاستانداردنتایج بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص رعایت :هایافته
: نتایج الگویابی معادالت ساختاري نشان داد که. اي شکاف وجود داردهاي اخالق حرفهنظر آنان بین وضعیت موجود و مطلوب رعایت استاندارد

.استدار اي بر تضمین کیفیت مثبت ومعنیاخالق حرفهاثر مستقیم 
تواند یکی از راهبردهاي اساسی جهت بهبود تضمین کیفیت در اي اعضاي هیأت علمی میتوجه به استانداردهاي اخالق حرفه: گیرينتیجه

.نظام آموزش عالی باشد

.، اعضاي هیأت علمی، کیفیت نظام آموزش عالیايحرفهاخالق :کلید واژگان

__________________________________________________________________________________________________________________

Siroosghanbari: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول*  @ yahoo.com
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دینــی، فرهنگــی و هــاي اندیشــمندان و صــاحب نظــران عرصــه
آمـوزش عـالی نظـامی    ). 4(اخالقی جوامـع مختلـف قـرار گیـرد    

از رفتارهــاي انســانی عــامالن را اي اســت و مجموعــهاي حرفــه
افعال این عامالن نیز در منافع یا مضار دیگـران  . دهدمیپوشش

. گـذارد مـی همچنین رشد یا زوال شخصیت خـود آنـان تـأثیر   و
تواند مورد بحـث  میبنابراین نظام آموزش عالی به لحاظ اخالقی

جهـانی و  هـاي  از سوي دیگر، تحـوالت و چـالش  ). 5(قرار گیرد
محلی در دو دهه اخیر از یـک سـو و محـدودیت منـابع مـالی از      

هـاي  در نظامي اکارکردي عمده-طرف دیگر، به تغییرات ساختی
روزافـزون تقاضـاهاي ). 6(آموزش عالی جهان منجر شده اسـت 

اقتصـاد ظهـور نتـایج وآثـار مهمترینازعالیآموزشبهنسبت
پیـدا روزافـزون گسترشحالیدرتقاضاهااین.استمحوردانش

مواجـه اي مالحظـه قابـل محدودیتباعمومیمنابعکهکندمی
درویژهبهرقابتیشرایطافزایشباهمراهمنابعمحدودیت. است
هـر بـه شـود مـی موجبشدنجهانیوبازارهایکپارچگیعصر

توسعۀواقتصاد، زندگیدرکانونیآموزش عالی اهمیتاندازه که
نسـبت بـه   شـدیدي حساسیتنیزمیزانهمانبهیابد،میجوامع
ارتقاي مدوام کیفیت در نظام آمـوزش عـالی   . آیدپدیدآنکیفیت

دنیـاي رقـابتی مسـتلزم    هاي یکی از اصلی ترین چالشعنوان به
زاي فرهنگ ارزشیابی است که به نوبه خود نیازمنـد  توسعه درون

روحیات و رفتارهاي خود ارزیابی و خودتنظیمی و التزام درونی به 
کیفیت در میان همه دست اندرکاران نظام آموزش عـالی اسـت،   

علمی در این راستا اي رفهدر نتیجه جایگاه و اهمیت اخالقیات ح
چـرا کـه الزمـه هـر گونـه فعالیـت در       ). 7(کندمیموضعیت ژیدا

باشد، با توجه به اهمیت اخالق میجهت توسعه رعایت اخالقیات
اساتید و تأثیر آن بر تضـمین کیفیـت در نظـام آمـوزش     اي حرفه

، خـود آموزشیهاي عالی، اکثر مراکز آموزشی براي ارتقاي برنامه
جهـت پـژوهش   بـدین . ز نظرات دانشجویان اسـتفاده کننـد  باید ا

حاضر با هدف بررسـی دیـدگاه دانشـجویان نسـبت بـه رعایـت       
اسـاتید و تـأثیر آن بـر تضـمین     اي استانداردهاي اخـالق حرفـه  

.کیفیت در نظام آموزش عالی انجام شد
فلسفه اخالق یـا اخـالق پژوهـی دانشـی اسـت کـه از اصـول و        

یی که ناظر به رفتارهـا  هاکند؛ ارزشیماخالقی بحثهاي ارزش
و صـفات ارادي مردمـان و تمـایز آنهــا از حیـث خـوبی و بــدي،      

شایســتگی و ناشایســتگی، نیکــویی و زشــتی و بایســتگی و     
اخـالق پژوهــی بــه مبـادي اخالقــی افعــال  . نبایسـتگی هســتند 

رویکردي که ریشـه آن بـه ارسـطو و کتـاب مشـهور      . پردازدمی
همـان  ). 9، 8، 7(گـردد مـی بر-4نیکوماخناخالقیات -اخالق او
توان از اخالق در سـطح کـالن نظـام اجتمـاعی یـا      میگونه که

هـا اخالق در سطح فردي بحث کرد، اخالق در سطح زیـر نظـام  
هـاي  بـه مسـائل و پرسـش   اي اخالق حرفه. نیز موضوعیت دارد

پـردازد و  مـی اخالقی یک نظامهاي اخالقی و نیز اصول و ارزش
اي حرفـه هـاي  در حیطه فعالیـت هاايحرفهر افعال ارادي ناظر ب

منافع زیادي بـراي  اي حاکمیت اخالق حرفه). 10(خودشان است
بهبود روابط، ارتقاء جو تفاهم و هاي سازمان از بعد داخلی از جنبه

کــاهش تعارضــات، افــزایش تعهــد و مســئولیت پــذیري بیشــتر  
دارد و از دیـدگاه  ناشـی از کنتـرل   هـاي  کارکنان و کاهش هزینه

مســئولیت اجتمــاعی نیــز از راه افــزایش مشــروعیت ســازمان و  
اقدامات آن افزایش سودآوري و بهبـود مزیـت رقـابتی و توفیـق     

اي ترویج اخـالق حرفـه  ). 11(دهدمیسازمانی را تحت تأثیر قرار
در دانشگاه، در گرو تصور انسـان از فرهنـگ سـازمانی دانشـگاه     

اخالق در دانشگاه مانند هـر سـازمان   ترویج اثربخش). 12(است
اي اول اینکه دانش اخالق حرفه. گام عمده است3دیگر در گرو 

تخصصـی سـازمان اسـت؛ دوم، گـرایش     هـاي  معطوف به زمینه
درونی و خودانگیختگی سازمان، مـدیران و منـابع انسـانی آن در    

اخالقـی در سـازمان باشـد و    هـاي  جهت تحقق اخـالق و ارزش 
در گام سوم . سازمان در اجراي اصول اخالقی باشدسوم، مهارت 
ماننـد  (و فنون ترویج اخالق در فرهنگ سازمانی هافرایند، روش

تشخیص و حل مسـائل  هاي رفتار ارتباطی و مهارتهاي مهارت
مورد ) اخالقیهاي اخالقی به ویژه توانایی مواجه شدن با تعارض

ر ذاتــی از بــه طــواي اخــالق حرفــه). 13(گیــردمــیبحــث قــرار
فـرد انسـانی و حتـی    عنـوان  بـه مسئولیت فرد در قبال رفتار خود 

بلکـه از  . کنـد نمـی مسئولیت فـرد در قبـال رفتـار شـغلی بحـث     
یـک واحـد حقـوقی در قبـال     عنوان بهمسئولیت سازمان یا بنگاه 

). 14(کنـد مـی همه عناصر محیط داخلی و خارجی سازمان بحث
هنی، روانی و فیزیکـی فـرد   انرژي ذمتعهد شدناي اخالق حرفه

یا گروه به ایده ي جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه 
اي مجموعـه عنوان بهاخالقیات ). 15، 3(و فرد براي توسعه است
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از منشـوري کـه بـراي    اي مجموعـه عنـوان  بـه از اصول، اغلـب  
با توجـه  ). 16(اندشوند، تعریف شدهمیراهنمایی وهدایت استفاده

نکه امروزه هیچ سازمانی قادر نیست بـدون آمـوزش توسـعه    به ای
عـالوه بـر آمـوزش    هـا یابد، بنابراین الزم است کـه در سـازمان  

مـورد نیـاز هـر شـغل، بـه کارکنـان،       هـاي  و مهارتهاتخصص
آموزشـی در  هاي آموزش اخالق اداري و سازمانی نیز جزء برنامه

مـدیران  هـاي  یکی از عمده ترین دغدغه). 17(سازمان قرار گیرد
کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهاي مناسب براي 

ست تا با حس مسـئولیت و  هاعوامل انسانی شاغل در تمام حرفه
بپردازنـد و  کـار  بـه تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خـود 

ضـعف  . اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند
کاهش ارتباطات و افـزایش خسـارت   در نظام اخالقیات منجر به

گردد و مدیریت بیشتر بر روي کنترل گذشته نگـر  میدر سازمان
بیـان اي پژوهشگران در مورد اخالق حرفه). 18(تکیه خواهد کرد

از قواعدي است که افراد داوطلبانه در انجام اي کنند مجموعهمی
کـرد  توان بیانمیدر نتیجه). 19(وظایف شغلی باید رعایت کنند

، چهـارچوبی را بـر تـدوین کـدهاي اخالقـی      ايحرفهکه اخالق 
ــد راهنمــاي نظامنــدي در جهــت مــیکنــد کــهمــیایجــاد توان

مربوط به رفتار اخالقی و نیز نحوه ایجـاد  سؤاالتپاسخگویی به 
). 21، 20(انگیزه در کارکنان را ترسیم کند

توجـه  سه عامل اساسی مورد عنوان بهوريبهرهکیفیت، هزینه و 
و مؤسسات آموزش عالی هسـتند، امـا کیفیـت    هاخاص دانشگاه

بیش از دو عامل دیگر مورد توجه جدي قرار گرفته اسـت، چـون   
بـه نـوعی تحـت تـأثیر     وريبهرهاعتقاد بر این است که هزینه و 

هـا اگر کیفیـت بهبـود یابـد، هزینـه    . گیرندمیعامل کیفیت قرار
پژوهشـگران  ). 22(یابـد مـی افـزایش وريبهـره کاهش یافتـه و  

را در مـدیریت، عملکـرد   عوامل اثر گذار در کیفیت آموزش عالی
، عملکرد دانشـجویان و  هاآموزشی و دانشکدههاي کارکنان، گروه

از دیـدگاه آنـان عوامـل یـاد شـده در      . دانندمیپژوهش و بودجه
تعامل با یکدیگر کیفیت یک مؤسسه آموزش عالی را بـه تصـویر  

، ايحرفـه اعتقاد بـر ایـن اسـت کـه چهـار الـزام       ).23(کشندمی
اخالقی، رقابتی و مسئولیت پذیري ضرورت تضـمین کیفیـت در   

ــوده اســت  ــکار نم ــالی را آش ــوزش ع ــتا ). 24(آم ــین راس در هم
کنند که جهان در حال تغییر است و روز بـه  میپژوهشگران بیان

.شـود مـی روز بر حالت عدم قطعیـت و عـدم تعیـین آن افـزوده    
هاي راین تمامی مؤسسات آموزش عالی تحت فشارند تا پاسخبناب

هاموقعیت دانشگاه. مطلوبی در قبال نیازهاي اجتماعی ارائه دهند
توانند بهتـرین  میدر قبال کیفیت بسیار پیچیده است و درصورتی

خدمات را به جامعه ارائه دهند که دائمـاً دغدغـه بهبـود کیفیـت     
تضـمین کیفیـت و   نامـه واژهدر . )25(خدمات خود را داشته باشند

اعتبارسنجی، تضمین کیفیت را یک اصطالح چتري براي فراینـد  
کیفیـت  ) ارزیابی، نظارت، حفظ، بهبـود و ارتقـاء  (مداوم ارزشیابی 

در این تعریـف اشـاره   ). 26(نظام آموزش عالی معرفی شده است
زیـر  عنـوان  بـه شده است که در بعضی مواقـع تضـمین کیفیـت    

متـرادف آن عنوان بهریت کیفیت و در مواقع دیگر، مجموعه مدی
ایشان دو بعـد درونـی و بیرونـی را بـراي تضـمین      . رودکار میبه

هر چند موضوع ارزیابی در نظـام آمـوزش   . کیفیت متصور هستند
بازرسـی و  هـاي  قبـل در زمـره مکـانیزم   هاي عالی ایران در سال

بی درونـی و در  رفته است، امـا بـا رواج ارزیـا   مینظارت به شمار
شمسی و احـراز  1370عرصه آموزش عالی ایران در اواسط دهه 

نقش آن در بهبود کیفیت، فصل جدیدي در خصـوص توجـه بـه    
بحـث کیفیـت در اواخـر دهـه     . کیفیت در آموزش عالی آغاز شد

مذکور، پس از دو دهه تأخیر نسبت به دیگر کشورهاي جهان، به 
نظام آموزش عالی ایـران  گفتمان غالب در بین کنشگران ستادي

پذیري نظام آمـوزش  لزوم پاسخ گویی و مسئولیت). 27(مبدل شد
عالی و تضمین کیفیـت، مبتنـی بـر ارزیـابی کیفـی آن اسـت، از       

توان به نقـاط ضـعف و قـوت    میطریق انجام یک ارزیابی جامع
یکی. برد و به بهبود نقاط ضعف و تحکیم نقاط قوت پرداختپی
اعتبارسـنجی الگويآموزش عالی،ارزیابیايالگوهمهمتریناز

پژوهشـگران  .شودمی6بیرونیو5درونیارزشیابیشاملاست که
مختلف درباره فقدان نظامی مطلوب بـراي ارزشـیابی و تضـمین    

ین ابعاد ترمهماز . کیفیت آموزش عالی ایران به بحث پرداخته اند
عـاد فرهنگـی   مورد توجه قرار گرفته، ابهااین معضل که در بحث

بدون توسعه فرهنگ ارزشـیابی ماننـد شـفافیت،    . ارزشیابی است
پـذیري، انتقادپـذیري و احسـاس پاسـخگویی در میـان      مسئولیت

توان انتظار داشت کـه  مینفعان آموزش عالی چگونهیاران و ذي
ویـژه آن کـه ارزشـیابی    نظام تضمین کیفیـت اسـتقرار یابـد، بـه    

هـاي  بـا خودارزیـابی گـروه   آموزش عالی در درجه نخسـت بایـد  
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اینجاسـت کـه فرهنـگ    . دانشگاهی و ارزیابی درونی آغـاز شـود  
پیش شرط اصلی استقرار نظام تضمین کیفیت عنوان بهارزشیابی 

بنابراین طراحی یک الگـوي  ). 7(یابدمیآموزش عالی موضوعیت
تضمین کیفیت براي نظام آموزش عالی ایران مستلزم شناسـایی  

د مختلف منظومه تضمین کیفیت بر حسب تجـارب  و ابعاهامؤلفه
در ایـن  . جهانی و توسعه آنها برحسب شرایط ایـن کشـور اسـت   

ــه یکــی از راه ــوپردازي تســهیم  زمین ــومی ســازي و الگ ــاي ب ه
گران متعدد نظام آموزش عالی است که یکی از کنشهاي دیدگاه
هستند کـه بـه   هادانشگاه7ترین آنان اعضاي هیأت علمیکلیدي

ابه رهبران آن نظام، موفقیت هر نوع الگوي تضمین کیفیت در مث
). 5(گرو پذیرش، همکاري و همراهی آنان است

مبتنـی بـر مـدیریت    هاي در پژوهشی گزارش شد که در سازمان
کیفیت فراگیر توجه بـه مشـتري یـک توجـه ابزارگرایانـه تلقـی      

شود و مدیران و کارکنان در عـین توجـه خـاص بـه اهـداف      نمی
مانی نســبت بــه وظــایف اخالقــی نیــز در ســازمان متعهــد  ســاز

مشخص شـد کـه بـین فرهنـگ     در پژوهشی دیگر). 28(هستند
وجـود دارد، و  دارمعنـی رابطه مثبت و اي سازمانی و اخالق حرفه

ریسـک پـذیري و   هاي مؤلفهفرهنگ سازمانی هاي مؤلفهاز بین 
). 3(شـتند اعضا را دااي تیم گرایی قابلیت پیش بینی اخالق حرفه

در پژوهشی رابطـه بـین رفتـار شـهروندي سـازمانی بـا کیفیـت        
در پژوهشــی ).29(گــزارش کردنــددارمعنــیخــدمات را مثبــت و

گزارش شد که بین فرهنـگ اخـالق سـازمانی و رفتـار اخالقـی      
همچنـین فرهنـگ   . ي وجود دارددارمعنیکارکنان رابطه مثبت و 

نان تأثیر مثبـت  روي تصمیم گیري اخالقی کارکاخالقی سازمان
در پژوهش دیگر مشخص شد که بـین اسـتانداردهاي   ). 30(دارد

و مسئولیت پذیري اجتماعی رابطه منفـی وجـود   اي اخالق حرفه
بایـد  هـا ايحرفـه کنـد کـه   مـی نتایج این پژوهش پیشنهاد. دارد

خود را براي رشد مسئولیت پذیري اي استانداردهاي اخالق حرفه
اخالقـی  هـاي  ا این عمل با بهبود نگرشاجتماعی ارتقا دهند زیر

در مطالعه دیگر مشخص شد کـه بـین  ). 31(کارکنان ارتباط دارد
ي وجـود  دارمعنـی فرهنگ مشـارکتی و اخـالق رابطـه مثبـت و     

دولـت  هـاي  در پژوهش دیگر با توجه بـه پـس زمینـه   ).32(دارد
گرایــی در ایــن کشــورها بــه نهادهــاي میــانجی میــان دولــت و 

نظام تضمین کیفیـت آمـوزش عـالی تأکیـد کـرده      درهادانشگاه

پژوهش حاضر به دنبال با توجه به مسائل مطرح شده). 33(است
ــدف  ــی دو ه ــیبررس ــدم ــت  : اول. باش ــعیت رعای ــین وض تعی

از سوي اعضـاي هیـأت علمـی از    اي اخالق حرفههاي استاندارد
و تضمین اي بین اخالق حرفهتعیین رابطه: نظر دانشجویان، دوم

.ت در آموزش عالیکیفی

روش
. اشـد بمـی )همبسـتگی (پژوهش حاضر توصیفی از نوع رابطه اي

دانشـجویان  نفـر از  2300حـدود  شـامل  پـژوهش جامعه آماري 
نمونـه  . اسـت تحصیالت تکمیلی دانشگاه بـوعلی سـینا همـدان   

کـه بـا اسـتفاده از    باشـد  مـی نفر از دانشجویان252آماري شامل
عنـوان  بـه متناسب بـا حجـم   اي قهگیري تصادفی طبروش نمونه

براي تعیین حجـم  . انتخاب شده استآماري جهت مطالعه نمونه 
جامعه آماري از فرمول کـوکران  حجمنمونه مورد نظر با توجه به 

پـژوهش بـا اسـتفاده از پرسشـنامه     هـاي  داده.استفاده شده است
34(آوري شـدند و کیفیت خدمات جمعاي استاندارد اخالق حرفه

براي روایی پرسشنامه در پژوهش از متخصصان مـدیریت  . )35و 
و علوم تربیتی بهره گرفته شده و پایایی پرسشنامه نیـز براسـاس   

پرسشـنامه شـامل   . دست آمدبهα=84/0ضریب آلفاي کرونباخ 
لیکـرت طراحـی   اي طیف پنج درجـه براساس گویه است که22

وانمنـدهاي  این پرسشنامه داراي چهار خرده مقیاس ت. شده است
ــه ــوال(8ايحرف ــاي س ــا 1ه ــه  )7ت ــبت ب ــد نس ــرام و تعه ، احت

، احتـــــرام و تعهـــــد نســـــبت )17تـــــا 8(9دانشـــــجویان
و احتـرام و تعهـد نسـبت بـه     ) 19تـا  18هـاي  سوال(10همکاران
شـایان ذکـر اسـت کـه     . باشدمی)22تا 20هاي سوال(11سازمان

زمان نظرات خود را در خصوص وضعیت موجـود پاسخگویان هم
در حوزه آموزش اي و وضعیت مطلوب استانداردهاي اخالق حرفه

گویه 35پرسشنامه کیفیت خدمات شامل . دانشگاهی بیان کردند
ایـن  . لیکرت طراحی شـده اسـت  اي طیف پنج درجهبراساس که

، رفتـار و  )8تـا  1هـاي  سـوال (پرسشـنامه داراي چهـار بعـد اداره   
و ) 28تـا  20هـاي  لسـوا ( ، تدریس)19تا 8هاي سوال( 12روابط

براي روایی پرسشـنامه  . باشدمی)35تا 29هاي سوال(13امکانات
در پژوهش از متخصصان مدیریت و علـوم تربیتـی بهـره گرفتـه     
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ضـریب  براساس شده است و براي سنجش پایایی پرسشنامه نیز
. به دست آمدα=86/0آلفاي کرونباخ 

و SSPS16فزار آمـاري  ها با استفاده از نرم اتجزیه و تحلیل داده
LISRELدر سـطح  . در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد

هـاي نظیـر میـانگین و انحـراف اسـتاندارد و در      توصیفی از آماره
بـه منظـور   (اي تک نمونـه Tهاي نظیر سطح استنباطی از آزمون

T، )مقایسه میانگین نمونـه آمـاري بـا میـانگین فرضـی جامعـه      

سه وضعیت موجود و مطلوب اسـتانداردهاي  به منظور مقای(وابسته
، ضــریب همبســتگی )آنهــاي و زیــر مقیــاساي اخــالق حرفــه

) پـژوهش هـاي  به منظور بررسی همبستگی بین متغیـر (پیرسون 
بهره گرفته شده است، همچنین براي تعیین میزان و قدرت توان 

یـابی مدلبر کیفیت خدمات از اي تاثیر استاندارهاي اخالق حرفه
اسـتفاده  LISRELنرم افزار آمـاري  براساس ت ساختاريمعادال

الزم به ذکر است که براي بررسـی وضـعیت اخـالق    . شده است
براســاس و شــکاف بــین وضــعیت موجــود و مطلــوباي حرفــه

اطالعات به دست آمـده از بخـش وضـعیت موجـود پرسشـنامه      
بـر کیفیـت   اي و براي بررسی تاثیر اخالق حرفـه اي اخالق حرفه

از اطالعات حاصل از وضعیت مطلوب پرسشنامه اخـالق  خدمات 
. استفاده شده استاي حرفه

222

22

stNd

stN
n

.

..




252251/36(0/862)(1/96)2300(0/1)
(0/862)2300(1/96)

222

22





n

هایافته
مقایسـه میـانگین نمونـه آمـاري بـا      اي تک نمونهTنتایج آزمون 

در جدول اي جامعه آماري به منظور بررسی وضعیت اخالق حرفه
.ارائه شده است1
میـانگین و انحـراف اسـتاندارد اخـالق     1ا توجه به نتایج جدول ب

میـانگین و انحـراف   . باشـد مـی 82/2±57/0ترتیـب  اي بهحرفه
؛ احتـرام و تعهـد بـه    77/2±66/0اي استاندارد توانمنـدي حرفـه  

؛ احتـــرام و تعهـــد بـــه همکـــاران 85/2±73/0دانشـــجویان
بـود، ایـن   86/2±70/0و احترام و تعهد به سازمان 73/0±82/2

از نظر دانشجویانهاامر نشانگر وضعیت نسبتاً مطلوب این مؤلفه
مقیاس استاندارد مطرح شـده از  براساس تصمیم گیري. باشدمی

اسـتاندارد  براسـاس  ).36(سوي پژوهشگران صورت گرفته اسـت 
را در 33/2تـا  1مورد نظر نتایج بدست آمده حاصل از میـانگین  

را در سـطح نسـبتاً مطلـوب و    67/3تـا  34/2وضعیت نامطلوب، 
همچنین آمـاره  .کنندمیرا در وضعیت مطلوب ارزیابی5تا 67/3
T ي را بین میـانگین  دارمعنیي تفاوت دارمعنیبا توجه به سطح

اخـالق  در خصـوص نمونه آماري و بـا میـانگین جامعـه آمـاري    
.دهدمینشان) P=01/0(آن در سطح هاي و مؤلفهاي حرفه

مقایسـه میـانگین در خصـوص مقایسـه     وابسـته Tمون نتایج آز
و خـرده  اي وضعیت موجود و مطلوب استانداردهاي اخالق حرفـه 

.ارائه شده است2در جدول آنهاي مقیاس
-19/57؛p=000/0(اي وابسته اخـالق حرفـه  tي هانتایج آماره

=t (ــایس ــرده مقی ــاي و خ ــهه ــدي حرف =000/0(اي توانمن

آنهاي و زیر مقیاساي اخالق حرفهايتک نمونهtنتایج آزمون : 1جدول 
میانگین و متغیر

انحراف معیار
درجه Tآماره 

آزادي
سطح 

يدارمعنی
تفاوت 
میانگین

- 251000/017/0- 82/269/4±57/0اي اخالق حرفه
- 251000/022/0- 77/234/5±966/0ايحرفهتوانمندي 

- 251002/014/0- 85/216/3±1073/0احترام و تعهد به دانشجویان
- 251000/017/0- 82/286/3±1173/0احترام و تعهد به همکاران
- 251003/013/0- 86/296/2±1270/0احترام و تعهد به سازمان
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p07/49؛-=t(حترام و تعهد نسبت بـه دانشـجویان   ، ا)000/0=
p12/37؛-=t( احتــرام و تعهــد نســبت بــه همکــاران ،)000/0=
p70/38؛-=t (    و احترام و تعهد نسـبت بـه سـازمان)000/0=p

ایــن . بــوددارمعنــیمنفــی و )P=01/0(در ســطح ) t=-00/39؛
ــوب     ــود و مطل ــعیت موج ــکاف در وض ــود ش ــانگر وج ــایج بی نت

.از نظر دانشجویان استاي اخالق حرفهاستانداردهاي
هـاي توصـیفی متغیرهـا شـامل میـانگین،      شـاخص 3در جـدول  

پژوهشـگران  . اندشدهارائهانحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی 
، توزیع متغیرها باید نرمـال  َّعلییابیمدلکنند که در میپیشنهاد

ی کنـد کـه قـدر مطلـق چـولگی و کشـیدگ      میاو پیشنهاد. باشد
با توجه بـه جـدول   . بیشتر باشد10و 3نباید از ترتیببهمتغیرها 
قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرهـا کمتـر از   1شماره 

بنـابراین  ). 37(باشـد مـی مقادیر مطرح شده توسـط پژوهشـگران  
یعنی نرمال بودن تک متغیري برقـرار  َّعلییابیمدلپیش فرض 

ستگی متغیرهاي پـژوهش  ماتریس همب4در جدول شماره . است
.اندارائه شده

بـا کیفیـت خـدمات    اي ، رابطه اخالق حرفـه 4با توجه به جدول 
و ) 25/0(تـدریس  ، )17/0(، رفتار و روابـط  )29/0(، اداره )41/0(

آزمون . باشددار میمعنیمثبت و 01/0در سطح ) 20/0(امکانات 
ده، ي گـردآوري شـ  هاالگوي نظري پژوهش و برازش آن با داده

8/8نرم افزار لیزرل نسخه با روش بیشینه احتمال و با استفاده از
الگوي آزمون شـده پـژوهش حاضـر ارائـه     1در شکل . انجام شد
.شده است

بـر روي  اي اخـالق حرفـه  اثـر مسـتقیم  1طبق اطالعات نمودار 

آنهاي و زیر مقیاساي وابسته اخالق حرفهtنتایج آزمون : 2جدول 
میانگین و متغیر

انحراف معیار
درجه Tآماره 

آزادي
سطح 

يدارمعنی
%95سطح اطمینان تفاوت

حداکثرحداقل
- 80/1- 251000/093/1- 19/57-87/1±51/0اياخالق حرفه

- 89/1- 251000/005/2- 07/49-97/1±63/0ايحرفهتوانمندي 
- 66/1- 251000/085/1- 12/37-76/1±75/0احترام و تعهد به دانشجویان
- 80/1- 251000/099/1- 70/38-90/1±77/0احترام و تعهد به همکاران
- 76/1- 251000/095/1- 00/39-85/1±75/0احترام و تعهد به سازمان

توصیفی متغیرهاي پژوهشهاي شاخص: 3جدول 
کشیدگیچولگیانحراف استانداردمیانگینمتغیر

-72/0-70/437/013/0ايحرفهاخالق 
07/0-74/452/017/0ايحرفهتوانمندي 

55/0-61/452/029/0احترام و تعهد نسبت به دانشجو
08/0-72/451/011/0احترام و تعهد نسبت به همکاران
26/0-73/454/006/0احترام و تعهد نسبت به سازمان

-03/0-69/427/036/0کیفیت خدمات
003/0-1372/445/054/0اداره

15/1-1473/449/085/0رفتار و روابط
03/1-1569/448/086/0تدریس
69/0-1663/450/074/0امکانات
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ي دارمعنـی در سـطح  41/4بـا آمـاره   ) 45/0***(کیفیت خدمات
. تمثبت و معنادار اس001/0

ي برازش الگوي آزمون شده هاشاخص: 5جدول 
پژوهش

GFICFIAGFIPNFIRMSEA

93/096/086/069/007/0

هـاي  براي بررسی میزان برازش مـدل آزمـون شـده از شـاخص    
ــد   ــتفاده ش ــگران اس ــوي پژوهش ــده از س ــی ش ــن ). 37(معرف ای

، شاخص برازش )GFI(شامل شاخص نیکویی برازش هاشاخص
نشـانگر بـرازش مناسـب    9/0که مقادیر بیشتر از ) CFI(تطبیقی 

) AGFI(12الگوي هستند، شاخص نیکویی برازش تعـدیل یافتـه  
قابل قبول هستند، شاخص برازش ایجاز 8/0که مقادیر بیشتر از 

)PNFI ( نشانگر برازش مناسـب الگـوي   6/0که مقادیر بیشتر از
کـه  ) RMSEA(هستند و مجذور میانگین مربعات خطاي تقریب 

در . نشانگر برازش مناسـب الگـوي هسـتند   08/0مقادیر کمتر از 
ي برازش الگوي آزمون شده گزارش شده اند هاشاخص5جدول 

که با توجه به معیارهاي مطرح شده، الگوي آزمون شـده بـرازش   
.ي گردآوري شده داردهامناسبی با داده

بحث

ت زیـر  از نظـر دانشـجویان، وضـعی   نتایج پژوهش نشان داد کـه 
اعضـاي هیـات علمـی در وضـعیت     اي اخالق حرفههاي مقیاس

همچنـین نتـایج آزمـون تـی وابسـته در      . نسبتاً مطلوبی قرار دارد
خصوص مقایسه وضعیت موجود و مطلوب استانداردهاي اخـالق  

. ي را نشـان داد دارمعنـی شکاف در آموزش دانشگاهی،اي حرفه
رت توجـه بـه   درك ضـرو این نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه بـین      

هـاي  متنوع تدریس و افزایش آگـاهی از پیشـرفت  هاي استراتژي
هـاي  درك ماهیت ارزشیابی و ضـرورت اسـتفاده از روش  ، علمی

از سـوي اسـاتید بـا    ارزشیابی متناسب با برنامه درسی و تـدریس 
. آنچــه کــه مــورد انتظــار دانشــجویان اســت فاصــله وجــود دارد

از سـوي اسـاتید در زمینـه   همچنین بیانگر نیاز به توجـه بیشـتر  
درگیر کـردن دانشـجویان در مـوارد آموزشـی جدیـد، مناسـب و       

آموزشی و یـادگیري بـا   هاي تلفیق فعالیت، مرتبط با واحد درسی
آمـادگی الزم و کـافی بـراي همـه     مربـوط، هـاي  نتایج پژوهش

ارتقــاي رشــد فکــري و شخصــی همــه ، آموزشــیهــاي فعالیــت
انشجویان در داشتن نظـرات و  محترم شمردن حق د، دانشجویان

رعایـت شـأن دانشـجو و برخـورد     ، علمـی متفـاوت  هـاي  دیدگاه
انجـام ارزشـیابی معتبـر، مـرتبط، منصـفانه و      ، آمیز با آناناحترام

)در حالت معناداري(سازي معادالت ساختاريمدل: 1نگارة 

ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش: 4جدول 
12345678910متغیرها
1ايحرفهاخالق 

74/01**ايحرفهتوانمندي 
46/01**69/0**احترام به دانشجو

27/01**26/0**70/0**همکاراناحترام به
48/01**24/0**40/0**74/0**احترام به سازمان

29/01**26/0**24/0**38/0**41/0**کیفیت خدمات
51/01**18/0**21/0**20/0**24/0**29/0**اداره

61/006/01**13/008/011/0*16/0**17/0**رفتار و روابط
12/01*54/008/0**14/0*15/0*18/0**24/0**25/0**تدریس
16/0009/01**57/007/0**21/0**14/0*19/003/0**20/0**امکانات

p<0.05*p<0.01**
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رعایت شان و احترام همکـاران و  ، پیوسته از عملکرد دانشجویان
توســعه روح همکــاري و همــدلی بــا ، برخــورد مؤدبانــه بــا آنــان

هـاي  ، ارائـه پیشـنهادها و راه  ايحرفهانجام وظایف همکاران در 
دانشـگاه، اختصـاص   هـاي  سازنده براي بهبود اقدامات و فعالیـت 

زمان و فرصت کافی براي مطالعه دروسی که باید تدریس شود و 
نتایج این بخـش از پـژوهش حاضـر    . باشدمیمسائلی از این نوع

در ).34(باشـد مـی نـا همسـو  هـاي دیگـر   پـژوهش هـاي  با یافته
پژوهش مذکور مشخص شد که از نظـر نمونـه آمـاري وضـعیت     

آموزشی پایین تـر از  هاي در حوزه فعالیتاي موجود اخالق حرفه
دلیل ناهمسویی را شاید بتوان در تفـاوت  . حد متوسط ارزیابی شد

در جامعه آماري مورد مطالعه که شامل اعضـاي هیـأت علمـی و    
وت در شرایط فرهنگی حـاکم  دانشجویان دانشگاه کردستان و تفا

برخــی ولـی بـا نتـایج    . مـورد مطالعـه دانســت  هـاي  در دانشـگاه 
در این پژوهش مشخص شد کـه  . )38(باشدمیهمسوهاپژوهش

.باشدمیاساتید مطلوباي از نظر دانشجویان اخالق حرفه
اخالق دارمعنیبخشی دیگر از نتایج تحقیق حاکی از اثر مستقیم

بــا نتــایج هــاي بــود، یافتــهفیــت خــدماتبــر روي کیاي حرفــه
برخــی و بــا ). 3،30،32(باشــدمــیهمســوهــاي دیگــرپــژوهش
تـوان در  مـی دلیـل ناهمسـویی را  . )31(ناهمسو استها پژوهش

نتـایج بـه   براسـاس  .تفاوت بین جامعه آماري مورد مطالع دانست
توان عنوان کرد که بهبود کیفیت عملکرد اعضاي میدست آمده

از جملـه مـواردي اسـت کـه دانشـگاه و مؤسسـات       هیأت علمی
اهداف خود در نظـر گرفتـه انـد و    عنوان بهآموزش عالی همواره 

براي دستیابی به آن از نظام مناسب و کارآمـد ارزیـابی عملکـرد    
چـرا کـه ارزیـابی عملکـرد هیـأت      . کنندمیهیأت علمی استفاده

و هــا، شایسـتگی هــاعـالوه بــر قضـاوت دربــاره توانـایی   علمـی 
عنوان بهآنان و پیشنهاد براي بهبود عملکرد اي حرفههاي مهارت

بخشی از نظام ارزیابی، تضمین کیفیت و اعتبارسنجی و قضـاوت  
بـا  .گیـرد مـی درباره کیفیت آموزش عالی نیز مورد استفاده قـرار 

شود که بستر و شرایطی میتوجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد
کـه اعضـاي هیـأت علمـی بتواننـد بـا       در دانشگاه فراهم گـردد  

همچنـین بـه   . تعامل و همکاري بیشتري داشـته باشـند  یکدیگر
شود زمینه فـراهم گرداننـد کـه    میپیشنهادهامسئوالن دانشگاه

در سـازمان  اي اعضاي هیأت علمی با استاندارهاي اخالق حرفـه 

آموزشـی در ایـن خصـوص برگـزار شـود،      هـاي  آشنا شوند، دوره
آموزشـی در خصـوص اخـالق    هاي گردد که گروهبستري فراهم

در زمینـه گـزینش اسـتادان،    . به نقد و بررسی بپردازننـد اي حرفه
الزم بـا توجـه بـه فلسـفه     هـاي  و تواناییها، مهارتهاصالحیت

مسلط اجتماعی در نظر گرفته شـده تـا سـاختار وجـودي مراکـز      
آموزشی متناسـب بـا سیسـتم ارزشـی جامعـه شـکل گیـرد و از        

همچنـین پیشـنهاد  . اجتمـاعی الزم برخـوردار شـود   هاي ایتحم
شود که با استقرار یک سیستم کارآمد ارزشیابی که به وسـیله  می

آن بتوان ضمن بهبود و ارتقاي کیفیت علمی، بهبودي کلی نظام 
دانشگاهی را مد نظـر قـرار داده و در عـین حـال در مـتن نظـام       

ــوده و ضــرورت ــر آن برخاســته وهــاي دانشــگاهی ب ــق ب منطب
پژوهش حاضر ي هامحدودیتازجمله . آن نظام باشدهاي ویژگی

ي آماري ایـن پـژوهش  توان به آن اشاره کرد یکی جامعهمیکه
هـا باشد لذا در تعمیم نتـایج بـه سـایر دانشـگاهها و سـازمان     می

رعایت جانب احتیاط ضروري است و دیگر اینکه کمی مطالعـات  
در نظـام آمـوزش عـالی در    ايموجود در خصوص اخالق حرفـه 

.باشدمیداخل کشور

گیرينتیجه

متعددي که امـروزه نظـام آمـوزش عـالی     هاي با توجه به چالش
بهبـود و تضـمین کیفیـت در آن    . ایران با آنها مواجه شده اسـت 

یی که آموزش عـالی بایـد بـه آن    هایکی از حوزه. باشدمیالزامی
وطـورکلی بـه سـت،  توجه ویژه داشـته باشـد حـوزه اخالقیـات ا    

توان اذعان داشـت کـه رعایـت کـردن     مینتایج تحقیقبراساس 
اخالقی در تدریس توسط اعضاي هیأت علمی باعـث  هاي مؤلفه

هـاي  گردد و وجود مؤلفـه میاثربخشی فرایند آموزش و یادگیري
توانند تضمین کننـده افـزایش اثربخشـی و    میاخالقی در اساتید

رسـد موضـوع   مـی نظـر بـه . باشـند کیفیت در نظام آموزش عالی
در آموزش عالی نیازمند کـار و تـالش بیشـتري    اي اخالق حرفه

در سـطح فـردي   14اي در نگـرش راهبـردي  خالق حرفـه ا. است
پذیري فرد است در قبال خود، همکاران و سـازمان کـه   مسئولیت

نقشی اساسی در هدایت فرد براي رسیدن به جایگاه تعیین شـده  
از اي بنابراین رعایت اصـول اخـالق حرفـه   . ردو هدف سازمان دا
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تـر  سوي اعضاي هیأت علمی، آنها را در تربیت افـراد بـا اخـالق   
را به حداقل خواهد رسـاند  اي حرفههاي یاري خواهد نمود، تنش

و روابط شایسته در سازمان برقرار خواهد شد، اعضا هیأت علمـی  
شد و آگاهانـه بـا   خواهند هامتوجه مقررات اخالقی و باید و نباید

که مسئولیت هااعضاي هیأت علمی دانشگاه. کنندمیآن برخورد
تعلیم و تربیت دانشجویان را برعهده دارند باید از اصـول اخـالق   

و مـداوم در تـالش   . آگاهی داشته و به آن پایبند باشـند اي حرفه
اعضـاي  . در دانشـگاه باشـند  اي براي توسعه اصول اخالق حرفه

الگوهاي عملی دانشجویان با رعایت نکات عنوان بههیأت علمی 
و هـا توانند بـر تقکـرات، دیـدگاه   اي میاخالق حرفههاي و مؤلفه

در نتیجه بـا توجـه بـه دیـدگاه     . نگرش دانشجویان اثرگذار باشند
از سـوي  اي دانشجوبان نسبت به رعایـت اصـول اخـالق حرفـه    

انتـوان بیـان کـرد کـه در دانشـجوی     مـی اعضاي هیأت علمـی 
15ساز روند روبه رشد و تغییـر در هویـت اجتمـاعی   تواند زمینهمی

در توانـد دانشـگاه را  مـی و در راستاي تضمین کیفیت. آنان شود
و تقاضاهاي آنانهاو درخواستدانشجویانخدمات به قبال ارائه

همچنـین  . دنـ مثبت دهپاسخآنان و به مطالبات منطقی کند آگاه
دانشـجویان بـا  در تمـاس مسـتقیم  را کـه  اعضاي هیأت علمـی 

احتـرام  آنـان يهـا باشند ملزم و تشویق نمایند که به خواستهمی
آنـان  ي هـا درخواسـت بگذارند و در هر حال آماده پاسخگوئی به

.بپردازندباشند و با عالقه به رفع مشکل آنان

اخالقیهاي مالحظه

ار سرقت ادبی، رضایت آگاهانه، انتش: موضوعات اخالقی همچون
. انددر پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته... چندگانه و 

سپاسگزاري

دانـد کـه از کلیـه مسـئوالن،     مـی گروه پـژوهش بـر خـود الزم   
سینا که صـمیمانه  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوعلی

گروه پژوهش را در انجام این پژوهش یاري دادند، نهایت سپاس 
.و قدردانی را به عمل آورد
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