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 سرآغاز

و كشور ما به و تمـدني گرانبـار رغـم دورنمـاي روشـن تـاريخي

در افـق كنـوني خـود نـسبت بـه  و ديني، ميراث زرين فرهنگي

از  و حتي برخي جوامـع شـرقي پيـشرو، كشورهاي صنعتي غرب

در توسـعة اخـالق حرفـه  1اي وضعيتي مناسب شأن تاريخي خود

____________________________________________________________________________________ 
farmahinifar@yahoo. com:نشاني الكترونيكي:نويسنده مسؤول*

اي آموزش در اعضايهاي اخالق حرفهبررسي ميزان رعايت مؤلفه
 هيأت علمي دانشگاه شاهد

 ليال بهنام جام،*نيدكتر محسن فرمهيني فراها

 گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه شاهد

 چكيده

و از آنجا كه محيط.استميعل هيأت آموزش اعضاياي اخالق حرفههاي پژوهش حاضر به دنبال بررسي ميزان رعايت مؤلفه:زمينه هاي آموزشي

و توسعاي خطير در جهت تربيت افر ها، وظيفه باالخص دانشگاه  و رشد ميةاد  خـاطرهبميعلاي هيأت كنند، ضرورت رعايت اخالق حرفه جامعه ايفا

. گذاري شگرف برروي دانشجويان كه اداره امور كشور را در ابعاد مختلف به دست خواهند گرفت مضاعف استتأثير

ومييان دانشگاه شاهدجامعه آماري شامل كليه دانشجو. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي است:روش كار باشند كه بـا فرمـول كرجـسي

كه. نمونه تحقيق اتنخاب شده اند عنوانبه نفر از آنها 361 نفر تعداد 5758مورگان از تعداد  ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است

و پايايي آزمون با ضريب آلفاي كر  هـاي در تحليـل داده. تعيـين گرديـده اسـت./87ونباخ علمـي اعتبارآن از ديد متخصصان مورد تأييد قرار گرفته

و هاي حاصل از ابزار پژوهش از آزمون من(آمار استنباطيآمار توصيفي . استفاده شده است) آزمون تي تك گروهي،آزمون فريد

هـاي مؤلفـه از ديدگاه دانـشجويان. است در امر آموزش از ديدگاه دانشجويانايي پژوهش حاكي از اهميت رعايت اخالق حرفهها يافته:ها يافته

ازا اخالقي رعايت شده از جانب اعضاي هيأت علمي از بيشترين تا كمترين مؤلفه عبارت  و نزاكت در برابر دانشجويان، حفـظ اسـرار: ند رعايت ادب

ا  و و دانشجويان توسط اساتيد، عدم تأمين منافع مادي در قبال دادن نمره به دانشجويان، جلب اعتماد حتـرام دانـشجويان، داشـتن روحيـه تحمـل

و طنزهـاي  و پوشش مناسب توسط اساتيد، پرهيز از شـوخي و سعه صدر در برخورد با دانشجويان از طرف اساتيد، توجه به آراستگي ظاهر بردباري

ا همچن. ناشايست وعدم استفاده اساتيد از امكانات دانشگاهي جهت امور شخصي   در در هـا بنـدي ايـن مؤلفـه ولويـت ين نتايج حـاكي از تفـاوت در

و هاي دانشكده ازاي پزشكي اخالق حرفههاي در دانشكده از ديد دانشجويان. غير پزشكي است پزشكي مي بيشتر اما اين. شود غير پزشكي رعايت

. تفاوت از نظري آماري معنادار نيست

جه بهترين راهكار براي بهبود اخالق حرفه:گيري نتيجه و تدوين منشور اخالقي در دانشگاه اي، تالش در و كمـك مـس ها بـات تهيه ؤولين امـر

و صاحب .ستها نهادينه كردن اين امر در دانشگاه نظران

 علمي هيأتي اخالقي،ها لفهؤم آموزش، دانشجو، دانشگاه شاهد،اي اخالق حرفه:ها كليد واژه
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ف اين درحالي. برخوردار نيست و ديني ايـن است كه تاريخ رهنگي

در ايـن سرزمين حامل گنج  از ميـراث غنـي خـود هاي گرانباري

هـدف محـوري)ص(مورد است، تا آنجا كه پيامبر مكرم اسـالم 

و رفتـار  و جـان در روح رسالت خود را تكميل سجاياي اخالقـي

مي انسان و گذشـته. داند ها اي كـه اما بـا وجـود چنـين پـشتوانه

در آن محور آموزش  و اخالق و اجتمـاع و اشتغال افـراد و عمل،

و ايراني بـوده اسـت، نقطة جوشان نيروي پويايي جامعه اسالمي

از فقدان يا نقصان دغدغه  حرَف جامعه كنوني ما هاي اخالقي در

).1(برد كاركردي خود رنج مي

. كرد2اخالقي داوري توان انسان مي ارادي عمل هر باب در
است، انسان ارادي فعل گونهبه هر ناظر اخالقي هاي داوري

و به محيط بر مؤثر آنكه دليل اساتيد دانشگاه به ويژه اطراف خود
 به آشنا اخالقي، سواد به مجهز است الزم دانشجويان هستند

 به پرداختن لذا. باشند3اخالقي فضايلبهو آراسته آن اصول

گرودراين امر. است بايستهو شايسته اي امري اخالق حرفه
ورتغيي در مورد اخالق حرفه افزايش نگرش و دانش مهارت اي

 اخالق)2(است اخالقي معضالت با اثربخشو روشمند مواجهة
از آيين اي مجموعه حرفه و مقرراتي است كه عمل نامه اي ها

و خاص تعريف مي و اخالقي را براي آن حرفه مشخص كند
و قضاوت اخالقي يا غير اخالقي هر  حرفه چارچوبي براي عمل

از اي مفهومي بسيار وسيع اخالق حرفه).3(شود محسوب مي تر
در زندگي اخالق حرفه. وكار دارد اخالق كسب اي مفهوما، اخالق

و اخالق سازماني را نيز در برمي-فردي كه. گيرد شغلي هر كس
اخالق: به كار مشغول است، با سه حوزه اخالق مرتبط است

و اخالق5، اخالق شغلي4شخصي هر سه اين6سازماني، ها، كه
).4(هاي مشتركي دارند زمينه

در چند سال اخير، خوشبختانه تحقيقات نسبتاً زيادي در
و اخالق حرفه هاي اي از جنبه زمينه اخالق حرفه شده است

و صاحب نظران مورد بررسي قرار گرفته مختلف توسط محققان
م. است در اين زمينه بهياز جمله تحقيقات انجام شده توان

و: موارد زير اشاره كرد ضرورت تدوين محتواي كدهاي اخالقي
در انجام كار)5(هاي اخالقي مؤلفه اخالق).6(معيارهاي اخالقي

در كارآفريني و وجدان كار و مشكالت ماهيت، روش)7(كار ها
و اخالق كار آسيب)8(اخالق كاربردي رابطه)9(شناسي فرهنگ

و نگرش نسبت به تغيير بين اخالق اسالمي، كار،  تعهد سازماني،

در بين مديران در مباني نظري اخالق حرفه)10(سازماني اي
در روابط بين وكالء اخالق حرفه)11(اسالم  اخالق)12( اي
و اخالق كاري)13(اي رانندگان برون شهري حرفه فرهنگ كار

از منظر جامعه شناختي  ميزان رعايت اخالق).14(در جامعه ايران
» اخالق علمي«)15(اي پرستاران پرستاري در عملكرد حرفه

در تضمين كيفيت آموزش» اي علمي اخالقيات حرفه«وجايگاه
بر آن در ميان).16(»عالي ايران و عوامل مؤثر اخالق كار

مباني اخالق تدريس براساس فلسفه اخالق).17(كاركنان ادارات
).19(ت فراگيراي در مديريت كيفي اخالق حرفه)18( اسالمي

كه پژوهش هاي خارجي نبز نشان دهنده اين موضوع است
به نگراني در عرصه خالق حرفه و ويژه يكي از ابعاد كليدي اي

و يكي از دغدغه اساسي  آن يعني كرامت انسان وجود دارد
كه)20(است از ان است درعرصه آموزش عالي نيز نتايج حاكي

و ختارگروهآموزشي، سا گروه جو همچون عواملي  آموزشي

دانشجويي به طور تنگاتنگ با اخالق پيوند خورده تجربيات
به، اخالق حرفهو لذا برخي محققان)6( است عنوان واحد اي را

ها تدريس شود مورد تأكيد قرار درسي كه بايد در دانشگاه
و كدهاي اخالقي)21(دهند مي و در اين راستا تدوين معيارهاي

آ بهخاص براي مراكز ويژه رفتار آموزشي اعضاي هيأت موزشي
بر))22(كنند علمي را مهم تلقي مي برخي تحقيقات نيز تأكيد

در جريان نقش استاد به و اخالقي كه عنوان يك عامل معنوي
امور كالس به سمت امور صحيح يا غلط نقش اساسي دارد، 

)23(كنند اشاره مي
طودر مجموع بايد گفت، اخالق حرفه و اخالق اي به ر عام

و حرفه اي آموزش به طور خاص در بين اعضاي هيأت علمي
از دانشگاه. دانشجويان منزلتي خاص دارد ها در سطح در بسياري

اي تدوين هايي با عنوان كدهاي اخالق حرفه جهان آيين نامه
در اين بيانيه از ارزش شده است كه هاي اخالقي قابل ها بسياري

اگر خوش بينانه بنگريم توجه به رشد. احترام درج شده است
در اخالق حرفه در آموزش منجر به پرورش محيطي اخالقي اي

اينكه استادي ذاتاً انسان خوبي باشد،. كالس درس خواهد شد
در محيط  در شناسائي اهميت اصول اخالقي به تنهائي او را

و ظرافت و كالس . نمايد هاي موجود تجهيز نمي آموزشي
ري است كه اين استعداد بالقوه به بالفعل تبديل بنابراين ضرو

از مهم. شود و ترين اركان دانشگاه اعضاي هيأت علمي ها هستند
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در دانشگاه در بقاي امر تدريس بر تخصص علمي ها عالوم
و هاي مورد نظر هر دانشگاه، به نحوه رفتار حرفه رشته اي

در مؤسسات آموزشي بستگي دارد . شخصي اساتيد
گويي به سؤاالت راستاي اين پژوهش به دنبال پاسخدر اين

:زير است
اي آموزش توسط هاي اخالق حرفه تا چه اندازه مؤلفه-1

؟شوند اعضاي هيأت علمي رعايت مي
در زمينه-2 و غيرپزشكي  آيا بين ديدگاه دانشجويان پزشكي

اي اعضاي هيأت علمي تفاوت معناداري رعايت اخالق حرفه
 وجود دارد؟

و تدريس ين تحقيق صرفاً اخالق حرفها در حوزه آموزش اي
و به اخالق اعضاي هيأت علمي  را مد نظر قرار داده است

و لذا متغيرهاي اخالق حرفه در حوزه پژوهش نپرداخته است اي
در حوزه پژوهش مدنظر اين پژوهش نبوده است حرفه منظور. اي

است كه يك آموزش مجموعه مالحظات اخالقياز اخالق علمي
و  در جريان اموزش و عضو هيأت علمي بايد به آنها توجه

. تدريس خود انها را لحاظ نمايد

 روش پژوهش

و روش نمونه  گيري جامعه نمونه
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانشجويان دانشگاه

. مشغول به تحصيل هستند89-90شاهد كه در سال تحصيلي 
از 361تعداد نمونه تحقيق  با استفاده از جدول5758نفر

و مورگان به دست آمده است . كرجسي

ها ابزار گردآوري داده
ابزارگردآوري اطالعات شامل پرسشنامة محقق ساخته است كه

از سوي اعضاي براي بررسي ميزان رعايت مؤلفه هاي اخالقي
 ابزار پژوهش با استفاده از7هيأت علمي تهيه شده است روايي

منظور بدين. نظران اين حوزه تأمين شده استنظرصاحب
 نفراز اعضاي هيأت علمي قرار52پرسشنامه اوليه در اختيار 

اي آموزشي هاي اخالق حرفه گرفت وپس از توافق بر روي مولفه
. مولفه مورد تأييد قرار گرفت24 مؤلفه شناسايي شده40نهايتا از

از آزم پرسش نامه8پايايي ون ضريب آلفاي ها نيز با استفاده
اي هاي اخالق حرفه مؤلفه. دست آمده استبه/87كرونباخ 

ها در ابزار پژوهش مورد استفاده قرار عنوان گويه آموزش كه به

و پژوهش و خارجي گرفته است، با مطالعه مقاالت هاي داخلي
و مرتبط با موضوع پژوهش، كتاب هاي موجود در اين زمينه

و  تعدادي از اعضاي محترم هيأت نظرات متخصصين اين حوزه
و تنظيم شده است . علمي تهيه

ها روش تحليل داده
از در تحليل توصيفي داده از ابزارهاي پژوهش، پس هاي حاصل

ارائه فراواني نتايج اظهارات پاسخ دهندگان، ميانگين پاسخ به 
هاي در تحليل استنباطي داده. سؤاالت محاسبه شده است

م از آزمون قياس دادهپژوهش با توجه به و»تي تك متغيره«ها ،
. استفاده شده است» آزمون فريدمن«

 هاي پژوهش يافته
در پژوهش حاضر  نفر237 نفر بود كه تعداد 361جامعه آماري

و%7/65آن را جنسيت زن كه شامل از پاسخ دهندگان بودن
با124تعداد  بيشترين تعداد. بودند%3/34 نفر را جنسيت مرد
 1389دهندگان را دانشجويان ورودي سال تحصيلي پاسخ

و%3/34دادند كه شامل تشكيل مي از كل پاسخ دهندگان بوده
%3 با 1384كمترين پاسخ دهندگان دانشجويان ورودي سال  ./

، دانشجويان%9/44دانشجويان مقطع كارشناسي. بود
ف%4/27كارشناسي ارشد با راوانيو دانشجويان مقطع دكترا با

تعداد دانشجويان مجرد. پاسخ گو به پرسشنامه بودند7/27%
83و%77كه278پاسخ دهنده به پرسشنامه با فراواني 

مي%23دانشجوي متأهل كه بيشترين تعداد. دادند را تشكيل
كه78پاسخ دهندگان از دانشكدة علوم پايه با فراواني  6/21 نفر

كم% در دانشكده پرستاو و19ري با فراواني ترين را%3/5 نفر
هاي غيرپزشكي شامل الزم به ذكر است دانشكده(تشكيل دادند

و دانشكده هاي علوم انساني، فني مهندسي، كشاورزي، علوم پايه
و دانشكده هاي دندانپزشكي، هاي غيرپزشكي شامل دانشكده هنر

و پرستاري است  ). پزشكي

پا:1 جدول شماره و درصد  دهندگانسخ فراواني

 درصد فراواني دانشجويان
2/32 116 دانشجويان پزشكي

8/67 245 دانشجويان غيرپزشكي
 0/100 361 جمع
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به منظور بررسي سؤال اول پژوهش
اي آموزش توسط هاي اخالق حرفه ميزان رعايت مؤلفهمبني بر

از ديدگاه دانشجويان  سؤال در ابزار24، اعضاي هيأت علمي
بيني شده بود كه با استفاده پيش) امه دانشجويانپرسشن(پژوهش

و) توزيع فراواني، درصد، ميانگين(هاي توصيفياز شاخص
آن)اي تك نمونهtآزمون(هاي استنباطي شاخص به تحليل

پرداخته شده است الزم به ذكر است كه در بررسي اين سؤال، 
نمرهو محاسبه)5تا1(ها گذاري گويه با توجه به دامنه نمره

مربوط به اين بخش بر حسب اين دامنه، ميانگين فرضي جامعه 
.در نظر گرفته شده است3

اي مربوط به ميزان نتايج آزمون تي تك نمونه:2جدول شماره

اي آموزش توسط اعضاي هيأت هاي اخالق حرفه رعايت مؤلفه

 علمي از ديدگاه دانشجويان

t ميانگينها مولفه

و نزاكت 05/486/23 در برابر دانشجويانرعايت ادب

99/388/21 حفظ اسرار دانشجويان توسط اساتيد

عدم تأمين منافع مادي در قبال دادن نمـره
 به دانشجويان

98/300/16

و سعه صدر و بردباري داشتن روحيه تحمل
 در برخورد با دانشجويان 

91/305/18

و احترام دانشجويان 91/366/19 جلب اعتماد

و پوشـش مناسـب تو جه به آراستگي ظاهر
 توسط اساتيد

90/347/20

و طنزهاي ناشايست 87/387/13 پرهيز از شوخي

عدم استفاده اساتيد از امكانـات دانـشگاهي
 جهت امور شخصي

84/386/17

و ــيابي ــصاف در ارزش و ان ــدالت ــتن ع داش
 دهي به دانشجويان نمره

82/337/16

در سـر كـالس متعادل بودن رفتـار اسـتاد
 درس

81/333/16

76/395/11پرهيز از داشتن هرگونـه روابـط خـصوصي

 نزديك با دانشجويان

74/367/14 داشتن انگيزه كافي براي تدريس

و مـشاركت اسـاتيد داشتن روحيه همكاري
 با دانشجويان

74/362/14

احترام گذاشتن اساتيد بـه قـوانين آموزشـي
 مؤسسه آموزشي

72/307/16

و انصاف 71/323/16 انجام وظايف خود بر اساس عدل

و پرهيز از تكبر 70/359/14 فروتني اساتيد

عدم استفاده اسـاتيد از دانـشجويان جهـت
 انجام امور شخصي

66/363/10

63/335/10 عدم تحقير دانشجويان توسط اساتيد

ــالي و تع ــس ــذيب نف ــد ته ــه رش ــه ب توج
و دانشجويان  شخصيت در خود

56/341/10

و گفتن نمي دانم در مورد مطالب قبول حق
 علمي از جانب استاد

49/380/9

و سرزنش زيـاد دانـشجويان دوري از توبيخ
 توسط اساتيد

46/313/8

44/393/6 عدم تبعيض بين دانشجويان

و توجه به درخواست هـاي قـانوني دانـشجو
 ترين زمان انجام آن در كم

38/352/7

ي اسـاتيد در قبـال آمـوزش پـذير مسؤوليت
 صحيح به دانشجويان

38/360/8

73/331/26)اي اخالق حرفه(كل

در خصوص هاي ميزان رعايت مؤلفهبراساس جدول فوق
از ديدگاه اخالق حرفه اي آموزش توسط اعضاي هيأت علمي

 گانه تفاوت معنادار بين24هايدر تمام مؤلفهدانشجويان
و ميانگي در سطح معناداري ميانگين نمونه ن فرضي جامعه

01/0≤Pاز آن است از آن است. وجود دارد باشد اين امر حاكي
از ديدگاه دانشجويان ميزان رعايت اخالق حرفه اي توسط كه

در تمام مؤلفه ميها اعضاي هيأت علمي . باشددر حد بااليي
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كه)2(همچنين متناسب با اطالعات جدول شماره ستون آخر
ميها كل مؤلفه  تفاوت دهد نيزي اخالقي را مورد بررسي قرار

در سطح و ميانگين فرضي جامعه معنادار بين ميانگين نمونه
. وجود دارد)sig=000/0؛P)31/26=t≥01/0معناداري 

و نزاكت«متناسب با جدول فوق مؤلفه اخالقي با» رعايت ادب
يها توجه به درخواست«هايو مولفه)05/4( بيشترين ميانگين

در كم و انجام آن و» ترين زمان قانوني دانشجو
در قبال آموزش صحيح به دانشجويان مسؤوليت« » پذيري اساتيد

.اند را به خود اختصاص داده)38/3( ترين ميانگين كم
اي آموزش اعضاي بندي رعايت اخالق حرفه اولويتبه منظور

از شاخصدانشگاه شاهد از ديدگاه دانشجويان هيأت علمي هاي،
) فريدمن(هاي استنباطيو شاخص)اي ميانگين رتبه(توصيفي 

از فهرست مؤلفه. استفاده گرديده است هاي مورد بررسي
ترين مؤلفه اصول اخالقي رعايت شده توسط بيشترين تا كم

در جدول شماره از ديدگاه دانشجويان )3(اعضاي هيأت علمي
 ارائه شده است

اي آموزشي رعايت اخالق حرفها ميانگين رتبه:3جدول شماره

 اعضاي هيأت علمي از ديدگاه دانشجويان

هاي اخالق مؤلفه
اي حرفه

ميانگين
 رتبه اي

هاي اخـالق مؤلفه
اي حرفه

ميانگين
 رتبه اي

عدم تـأمين منـافع
مادي در قبال دادن 
 نمره به دانشجويان

عـــــدم تحقيـــــر32/15
 دانشجويان 

56/12

و ــت ادب رعايــــ
 نزاكت 

ــتن روحيــــه45/14 داشــ
و مـشاركت  همكاري
 اساتيد با دانشجويان

24/12

و پرهيــز از شــوخي
 طنزهاي ناشايست

داشتن انگيـزه كـافي37/14
 براي تدريس

20/12

حفـــــظ اســـــرار
 دانشجويان 

احترام گذاشتن اساتيد10/14
بــه قــوانين آموزشــي 

 مؤسسه آموزشي

14/12

عدم استفاده اساتيد
ــات  از امكانـــــــ
ــت  ــشگاهي جه دان

و72/13 ــاتيد ــي اسـ فروتنـ
 پرهيز از تكبر

10/12

 امور شخصي

داشـــتن روحيـــه
و  و بردباري تحمل
ســــعه صــــدر در 
برخـــــورد بـــــا 
دانشجويان از طرف 

 اساتيد

بر72/13 انجام وظايف خود
و انصاف  اساس عدل

55/11

و ــاد ــب اعتمـ جلـ
 احترام دانشجويان

توجه به رشد تهذيب64/13
و تعــــالي  نفــــس
و  شخــصيت در خــود

 دانشجويان

20/11

پرهيـــز از داشـــتن
ــط  ــه روابـ هرگونـ
خــصوصي نزديــك 

 با دانشجويان

ــين51/13 ــيض ب ــدم تبع ع
 دانشجويان

05/11

و داشــتن عــدالت
انصاف در ارزشيابي 
ــه  ــي ب ــره ده و نم

 دانشجويان

و16/13 ــوبيخ دوري از تـــ
ســـــرزنش زيـــــاد 

ت  دانشجويان

84/10

توجه بـه آراسـتگي
و پوشـــش  ظـــاهر
ــط  ــب توسـ مناسـ

 ساتيدا

و گفــتن15/13 قبــول حــق
نمــي دانــم در مــورد 
ــي از  ــب علمـ مطالـ

 جانب استاد

18/10

متعادل بودن رفتـار
استاد در سر كالس 

 درس

ــه85/12 ــه بـــــ توجـــــ
هاي قانوني درخواست

و انجــام آن  دانــشجو
 در كمترين زمان

73/9

ــتفاده از ــدم اسـ عـ
دانــشجويان جهــت 
 انجام امور شخصي

53/9 مسئوليت پذيري70/12

در جدول از آن است كه حاكي)6(شمارهبررسي نتايج ارائه شده
و چهار گانه اخالق از ديدگاه دانشجويان بين عناصر بيست

تفاوت معناداري در ترتيب اولويت در سطح معنادارياي حرفه
دو=42/496( وجود دارد01/0 )كاي
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 نتايج آزمون فريدمن مربوط به شناسايي:4 جدول شماره

از اي آموزش در كل دانشكده حرفهاخالق هاي دانشگاه شاهد

 ديدگاه دانشجويان

دو تعداد درجه كاي
 آزادي

سطح
 معناداري

ــالق ــايي اخـ شناسـ
در حرفه اي آمـوزش

هــاي كــل دانــشكده
دانـــشگاه شـــاهد از 
 ديدگاه دانشجويان

358 42/496 23000/0

 بررسي سؤال شماره دو پژوهش
يان پزشكي وغير پزشكي در زمينه رعايت آيا بين ديدگاه دانشجو

 اي اعضاي هيات علمي تفاوت معناداري وجود دارد؟ اخالق حرفه

در يان اخالق حرفه. با توجه به جدول فوق از ديد دانشجو اي
مي دانشكده . شود هاي پزشكي بيشتر ازغير پزشكي رعايت

3.70 در مقابل3.80كه در كل ميانگين گروه پزشكي طوري به
از نظري آماري معنادار نيست در. است است اما اين تفاوت

اي توسط اعضاي هيات هاي اخالق حرفه مواردي هم مقوله
به علمي غير پزشكي بيشتر رعايت مي دوري«عنوان مثال شود

و سرزنش زياد دانشجويان توسط اساتيد عدم«،»از توبيخ
از امكانات دانشگاهي جهت امور شخصي عدم«،»استفاده اساتيد
عدم«،»تأمين منافع مادي در قبال دادن نمره به دانشجويان
از دانشجويان جهت انجام امور شخصي عدم«،»استفاده اساتيد

عدم تحقير دانشجويان توسط«،»تبعيض بين دانشجويان
در دانشكده.»اساتيد هاي غيرپزشكي دارد، اما ميانگين باالتري

 باشد دار نمي اين تفاوت معني

ث بح
هـاي اصـول اخالقـي رعايـت شـدهاز ديدگاه دانشجويان مؤلفه

رعايت: انداز توسط اعضاي هيأت علمي به ترتيب اولويت عبارت 

در برابر دانشجويان، حفظ اسرار دانشجويان توسط  و نزاكت ادب

ــه  ــره ب ــال دادن نم در قب ــادي ــافع م ــأمين من ــدم ت ــاتيد، ع اس

و احتـرام دانـشجوي  ان، داشـتن روحيـه دانشجويان، جلب اعتماد

از طـرف  در برخورد با دانشجويان و سعه صدر و بردباري تحمل

و پوشش مناسب توسط اسـاتيد،  اساتيد، توجه به آراستگي ظاهر

از  و طنزهاي ناشايـست، عـدم اسـتفاده اسـاتيد از شوخي پرهيز

و انـصاف  امكانات دانشگاهي جهت امور شخصي، داشتن عدالت

ب و نمره دهي ه دانشجويان، متعادل بودن رفتار استاد در ارزشيابي

از داشتن هرگونـه روابـط خـصوصي سر كالس درس، پرهيز در

نزديك با دانشجويان، داشتن انگيزه كافي براي تدريس، داشـتن 

و مشاركت اساتيد با دانشجويان، احترام گذاشتن  روحيه همكاري

بر   اساتيد به قوانين آموزشي مؤسسه آموزشي، انجام وظايف خود

از تكبـر، عـدم و پرهيـز و انصاف، فروتنـي اسـاتيد اساس عدل

استفاده اساتيد از دانشجويان جهت انجـام امـور شخـصي، عـدم 

و  تحقير دانشجويان توسط اساتيد، توجه به رشـد تهـذيب نفـس

و گفـتن نمـي  و دانشجويان، قبول حـق تعالي شخصيت در خود

ا  از جانـب اسـتاد، دوري در مورد مطالـب علمـي و دانم ز تـوبيخ

سـرزنش زيــاد دانـشجويان توســط اسـاتيد، عــدم تبعـيض بــين

در قبال آموزش صحيح بـه  دانشجويان، مسئوليت پذيري اساتيد

آن دانشجويان، توجه به درخواست  و انجـام هاي قانوني دانـشجو

 حفـظ بسياري از موارد فوق همچـون. باشد در كمترين زمان مي 

و انصاف،داشتن روحيه تحمل اسرار دانشجويان،  داشتن عدالت

دردر ارزشيابي، وعدم تحقير دانـشجويان از مـواردي اسـت كـه

جريان تدريس توسط محققان ديگر نيز به آنها توجه شده اسـت 

مي ،آنان نيز تدريس وآموزش را به مثابه حرفه  كنند كـه اي تلقي

ماهيتي اخالقي دارد ورعايت مواردي اخالقي اشاره شده را الزمه 

ميتدريس وآم )25(و)24(كنند وزش تلقي

از ديددانشجويان بيشترين مؤلفه اخالقي كه توسط اعـضاي

در برابـر«شـود هيأت علمي رعايت مـي  و نزاكـت رعايـت ادب

و اين نشان دهنـده ايـن اسـت كـه اعـضاي» دانشجويان است

در قبال دانشجويان دارنـد  و با نزاكتي . هيأت علمي رفتار مؤدبانه

از حفـ ظ اسرارشـان توسـط اسـاتيد رضـايت بـااليي دانشجويان

ــرين ــم ت از مه ــه ــاتيد را ك ــت رازداري اس ــن نهاي و اي ــتند داش

عـدم«. دارد اي آموزش است،را بيان مـي هاي اخالق حرفه مؤلفه

در قبال نمره به دانشجويان اي سومين مؤلفه» تأمين منافع مادي

از نظر دانشجويان اعضاي هيـأت علمـي آن را رعايـت است كه

آن. كننديم از ديدگاه دانشجويان اساتيد  چهارمين مؤلفه مهم كه
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و نتايج آزمون شاخص:5جدول شماره به گروهtهاي توصيفي هاي اي آموزش در دانشكده رعايت اخالق حرفههاي مستقل مربوط

ا و غير پزشكي دانشگاه شاهد ز ديدگاه دانشجويان پزشكي

 سطح معناداريt ميانگين تعداد دانشكدهها مؤلفه

33/3 245 غير پزشكي 087/0-50/371/1 116 پزشكي مسئوليت پذيري

62/3 245 غير پزشكي و .فروتني اساتيد . 015/0-87/345/2 116 پزشكي.

64/3 245 غير پزشكي 010/0-88/359/2 116 پزشكي احترام به قوانين آموزشي

48/3 245 غير پزشكي و گفتن .قبول حق . 683/0-52/340/0 116 پزشكي.

35/3 245 غير پزشكي 510/0-43/366/0 116 پزشكي هاي قانوني دانشجو توجه به درخواست

73/3 245 غير پزشكي 013/0-00/448/2 116 پزشكي متعادل بودن رفتار استاد

66/3 245 غير پزشكي و مشاركتدا 037/0-89/309/2 116 پزشكي شتن روحيه همكاري

51/3 245 غير پزشكي و و سرزنش .دوري از توبيخ . 37/313/1256/0 116 پزشكي.

87/3 245 غير پزشكي و .پرهيز از شوخي . 966/0-87/304/0 116 پزشكي.

92/3 245يغير پزشك 026/0-13/423/2 116 پزشكي حفظ اسرار دانشجويان

67/3 244 غير پزشكي .داشتن انگيزه كافي . 038/0-89/307/2 116 پزشكي.

81/3 244 غير پزشكي و احترام دانشجويان 001/0-14/439/3 116 پزشكي جلب اعتماد

82/3 245 غير پزشكي و .توجه به آراستگي ظاهر . 009/0-07/464/2 116 پزشكي.

و نزاكت 328/0-02/497/0 244 غير پزشكي رعايت ادب

11/4 116 پزشكي
66/3 244 غير پزشكي و انصاف 81/356/1118/0 116 پزشكي انجام وظايف خود بر اساس عدل

85/3 245 غير پزشكي 82/329/0772/0 116 شكيپز عدم استفاده اساتيد از امكانات دانشگاهي

04/4 144 غير پزشكي 86/336/1174/0 116 پزشكي عدم تأمين منافع مادي در قبال دادن نمره به دانشجويان

67/3 244 غير پزشكي 64/322/0825/0 116 پزشكي عدم استفاده از دانشجويان جهت انجام امور شخصي

55/3 244 غير پزشكي
و .توجه به رشد . 722/0-59/335/0 116 پزشكي.

47/3 245 غير پزشكي .عدم تبعيض بين . 37/371/0476/0 116 پزشكي.

63/3 244 غير پزشكي 62/307/0939/0 116 پزشكي عدم تحقير دانشجويان

73/3 244 غير پزشكي .پرهيز از داشتن هرگونه . 594/0-81/353/0 116 پزشكي.

85/3 244 غير پزشكي 054/0-96/393/1 116 پزشكيو انصاف در ارزشيابيداشتن عدالت

81/3 245 غير پزشكي و .داشتن روحيه تحمل . 006/0-11/476/2 116 پزشكي.

70/3 242 غير پزشكي اي(كل 073/0-80/380/1 116 پزشكي)اخالق حرفه
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و احترام دانشجويان«: كنند را رعايت مي كه» جلب اعتماد است

در اخالق حرفـه  از اعتماد آفريني اساتيد اي شـان اين امر حاكي

در مقاله. است در آمـوزش محققان اي بـاعنوان اصـول اخالقـي

ا عالي به اصول نه گانه  مياي كنند كـه در جريـان آمـوزش شاره

از ايـن اصـول احتـرام بـه. بايد توسط استاد رعايت شـود  يكـي

از صالحيت محتوا، صالحيت. دانشجو است  اصول ديگر عبارتند

و تربيتي،پرداختن به موضوعات مهـم، رشـد دانـشجويان،  تعليم

و اعتمـاد كـردن، ارزيـابي اطمينان. تعامل با دانشجويان  پـذيري

د  كـه تعـدادي از ايـن)26.(انشجويان واحترام به مؤسسه مناسب

اصول همچون اصل ارزيابي مناسب، مد نظـر ايـن تحقيـق نيـز 

. بوده است

در«مؤلفه و سـعه صـدر و بردبـاري داشتن روحيـه تحمـل

و پوشـش مناسـب«و» برخورد با دانـشجويان  آراسـتگي ظـاهر

از منظـ مؤلفه» توسط اساتيد  ر هاي ذكر شـده بعـدي اسـت كـه

شـود كـه مـورد اخيـر رعايت مـي دانشجويان توسط هيأت علمي

در  و آراسـتگي مناسـب آنهـا نشان دهنده پوشش مناسب اساتيد

و«هفتمــين مؤلفــه. محــيط آموزشــي اســت پرهيــز از شــوخي

اسـت كـه نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه» طنزهاي ناشايـست 

در ايـن مؤلفـه رضـايت  از رفتار اعضاي هيأت علمي دانشجويان

از امكانـات دانـشگاهي«مؤلفه هشتم. رنددا عدم استفاده اساتيد

در است كه اين نشانه امانـت» جهت امور شخصي  داري اسـاتيد

از اموال دانشگاه اسـت  و«مؤلفـه نهـم. استفاده داشـتن عـدالت

و نمـره دهـي بـه دانـشجويان  در ارزشيابي اسـت كـه» انصاف

علمـي نـشان رضايت دانشجويان را از ارزشيابي اعـضاي هيـأت 

متعادل بـودن«دهمين مؤلفه مهم از ديدگاه دانشجويان. دهد مي

سر كالس درس  در است كه نشان دهنده رضـايت» رفتار استاد

. دانشجويان از رفتار اعضاي هيأت علمي در محيط آموزشي است

بررسي نتـايج حـاكي از بيـانگر وجـود تفـاوت معنـادار بـين

ج  و ميـانگين فرضـي در سـطح معنـاداري ميانگين نمونـه امعـه

01/0≤P31/26(باشد مي=t000/0؛=sig (به تعبير ديگـر. است

در ميزان رعايت اخالق حرفه  اي توسـط اعـضاي هيـأت علمـي

ميمجموع  . باشد در حد بااليي

از تحليل داده هاي مربـوط بـه مقايـسه بررسي نتايج حاصل

در دانشكده شناسايي اخالق حرفه ميزان  پزشكي هاي اي آموزش

از ديد دانـشجويان نـشان مـي  دهـدو غيرپزشكي دانشگاه شاهد

در دانشكده اخالق حرفه  هاي پزشـكي بيـشتر از غيرپزشـكي اي

. اما اين تفاوت از نظري آمـاري معنـادار نيـست. شود رعايت مي 

از تكبـر«هايدر مؤلفه كه تنها طوري به و پرهيز ،»فروتني اساتيد

قو« ،»انين آموزشـي مؤسـسه آموزشـي احترام گذاشتن اساتيد به

درس« سر كالس در داشتن روحيه«،»متعادل بودن رفتار استاد

و مــشاركت اســاتيد بــا دانــشجويان حفــظ اســرار«،»همكــاري

،»داشتن انگيزه كافي براي تدريس«،»دانشجويان توسط اساتيد 

و پوشـش مناسـب توسـط اسـاتيد« و» توجه به آراستگي ظاهر

و« در برخـورد بـا داشتن روحيه تحمـل و سـعه صـدر  بردبـاري

از طرف اساتيد دو» دانشجويان تفاوت معنـاداري بـين ميـانگين

و غيرپزشـكي در سـطح دانشكدهدانشجويان(گروه  هاي پزشكي

. وجود داردP≥05/0معناداري 

 نتيجه گيري

را اين پژوهش شناسايي مؤلفه در حـوزه آمـوزش هـاي اخالقـي

ا. گيري كرده است هدف هاي ديگر اخالقي نيز ست مؤلفه طبيعي

در حوزه پژوهش قابل تعريف باشد  محـدودكردن. وجود دارد كه

 كه عيني تـرين-هاي اخالقي در جريان آموزش وتدريس مؤلفه

در-اسـت فعاليت اعضاي هيأت علمي  بـه خـاطر تأثيرگـذاريش

از اهميت ويژه مطـرح كـردن. اي برخـوردار اسـت جريات تربيت

به صورت ذكر آدابي كه معلم مؤظف بـه) تادياس(اخالق معلمي 

از گذشته كم وبيش مورد توجه بـوده، بـه  عنـوان رعايت آنهاست

مثال شهيد ثاني در كتاب منيه المريد در قرن دهـم هجـري بـه 

در حيطه تعليم وتربيت بايد رعايت ذكر آدابي مي  پردازد كه معلم

در در ساير نقاط جهـان پـرداختن بـه اخـالق تـدر).27(كند يس

امروزه پرداختن به اصول اخالق. هاي اخير مطرح شده است دهه

. رواج يافتـه اسـت9تدريس، با مفاهيمي جون كـدهاي اخالقـي 

و هر حرفه در از جمله شروط الزم وجود اخالق در انجام وظايف

و محيط كاري مي  و از آنجا كه محيط. باشد شغل هـاي آموزشـي

و رشد اي خطي ها، وظيفه باالخص دانشگاه  در جهت تربيت افراد ر

در ايـنو توسعة جامعه ايفا مي گونـه محافـل كنند، اين ضرورت

هـاي متأسـفانه اكثـر دانـشگاه. گيـرد خود مي اهميت بيشتري به 

و فناوري، منشور اخالقي اي تعريف شـده وزارت علوم، تحقيقات
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و فنّاوري، سال ،فصلنامه اخالق در علوم  1391، بهار1 شماره هفتم

9

و پژوهـشي(در مورد دانشگاه، اعضاي هيـأت علمـي ،)آموزشـي

و بخش اداري ندارند دانشجويان، هاي شناسايي مؤلفه. كاركنان،

ويـژه اعـضايدر بين كنشگران علمـي كـشور بـه اخالق علمي 

در پي آن بود، مي  سـاز زمينـه توانـد هيأت علمي، كه اين تحقيق

مي. تدوين منشور اخالق آموزشي قرار گيرد  تواند كمـك اين امر

و ارتقاء امر شايان توجهي به اساتيد ودانشجويان در جهت بهبود 

در آمـوزش چراكه توجه به رشد اخـالق حرفـه آموزش نمايد اي

در كـالس درس خواهـد شـد  . منجر به پرورش محيطي اخالقي

در ايران، بيـانگر ايـن اسـت كـه بر مطالعات انجام شده مروري

در حـوزة پزشـكي-بيشترين توجه به اخالق پژوهش  - آن هم

در حالي به بوده است، در حـوزه اخالق حرفـه رسدنظر مي كه اي

و تدريس آن  كم)28(آموزش از حوزه پـژوهش اهميت نه تنها تر

و تـسلط نيست بلكه در شرايط خاص دانـشگاه هـاي كـشورمان

و رعايت اخالق حرفـه  در آن، پرداختن اي رويكرد آموزش محور

. آموزش ضروري است

 نامه واژه
 Professional ethic .1اي اخالق حرفه

 Ethics judgment .2ي اخالقيداور

 Moral virtues .3 هاي اخالقي قضيلت

 Personal ethics .4 اخالق شخصي

 Career ethics .5 اخالق شغلي 

 Organizational ethics .6 اخالق سازماني

 Validity .7 اعتبار

 Reliability .8 پايايي

 Code of ethics .9 كدهاي اخالقي

 

 منابع

و سياري سعيده، تحـويلي نگـري مـانع تـرويجق.1 راملكي احدفرامرز

. 184، سال هجدهم، شماره 1386اي، ماهنامه تدبير، اخالق حرفه 

7ص

،)ويـژه اعـضاي هيـأت علمـي(اخالق حرفه اي ابدي مهر، بهجت،.2

و آموزش نيروي انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دفتر مطالعات

1384،3،شيراز، ويرايش اول

ظهور، حسن وخلج، محمد، اركان اخالق مهندسي، فصلنامه آموزش.3

ش،1389مهندسي ايران،  95ص.46سال دوازدهم،

و قراملكي، احدفرامرز وهمكاران، اخالق حرفـه.4 اي در تمـدن ايـران

اسالم، تهران، انتشارات مطالعات فرهنگي واجتماعي وزارت علوم 

6. ،چاپ دوم1388تحقيقات وفناوري 

در البافيــان، معــصومه، تــدوين مفــاهيم كليــدي اخــالق حرفــه.5 اي

هـاي تهـران، مديريت آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه 

و  پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم

، .1388تحقيقات

 ودادهير ابوعلي، فرهود داريوش، قاضي طباطبايي محمـود، توسـلي.6

معيارهاي اخالقي در انجام كار عملي، فصلنامه اخالق غالمعباس،

و فناوري،  4.6و3هاي ،سال سوم، شماره1387در علوم

و وجدان كار در كارآفريني، فصلنامه.7  خاني جزني، جمال، اخالق كار

و فناوري، 4.91و3هاي، سال سوم، شماره1387اخالق در علوم

و چالش ت، روش ماهي: خزائي، زهرا، اخالق كاربردي.8 ها، فصلنامه ها

ــژوهش  ــم، پ ــشگاه ق ــشي دان ــي پژوه ــسفيي علم ــاي فل -ه

 176 سال نهم، شماره اول،1386كالمي،

و اخـالق كـار، تـازه.9 و زندي پور، طيبه، آسيب شناسي فرهنـگ هـا

16.47، شماره4 ،جلد 1388هاي مشاوره، پژوهش

كـار، تعهـد رشيدي، فريبا، بررسي رابطـه بـين اخـالق اسـالمي،.10

و نگرش نسبت به تغيير سازماني در بـين مـديران شـهر  سازماني

،  1383شيراز، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيرا

اي در اسـالم، عاملي، منيژه، بررسي مباني نظـري اخـالق حرفـه. 11

و فلـسفه  پايان نامه كارشناسي ارشد، مؤسسه پژوهـشي حكمـت

،  1381ايران

اي در روابـط بـين وكـالء، ابـراهيم، اخـالق حرفـه يوسفي محله،. 12

و فناوري،  و3، سال دوم، شـماره 1386فصلنامه اخالق در علوم

4.57

هـاي صـنفي در شـكل گيـري، اثـر تـشكل()ابراهيم نيا، مرتضي. 13

اي رانندگان بـرون شـهري، پايـان نامـه كارشناسـي اخالق حرفه 

ان، تهر1375ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، 
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و ليال بهنام جام محسن فرمهيني دكتر  ...اي آموزش در اعضاي هاي اخالق حرفه بررسي ميزان رعايت مؤلفه: فراهاني
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و اخالق كاري در جامعه.14  سلطان زاده، مهدي، مطالعه فرهنگ كار

نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه ايران از منظر جامعه شناختي، پايان

،  1386شهيد باهنر كرمان

در.15  دين محمدي، ناصر، بررسي ميـزان رعايـت اخـالق پرسـتاري

 تهـران، پايان نامه كارشناسي ارشد،"اي پرستاران عملكرد حرفه

 1383دانشگاه علوم پزشكي

 فراستخواه، مقصود، اخـالق علمـي رمـز ارتقـاي آمـوزش عـالي،.16

و فناوري، 1.13، شماره 1385فصلنامه اخالق در علوم

و عوامل مؤثر بر آن در ميـان كاركنـان.17  معيدفر، سعيد، اخالق كار

ال ،س 1385ادارات دولتي، فصنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،

ش 23ششم،

و اصـول اخـالق بيروني.18 و بـاقري خـسرو، مبـاني كاشاني، راضيه

اي در تمدن ايران تدريس در فلسفه اخالق اسالمي، اخالق حرفه 

و اجتمـاعي،   1386و اسالم، تهران، انتشارات مطالعات فرهنگـي

 369.،چاپ اول

اي در مـديريت سرمدي محمد رضا، شالباف عذرا، اخـالق حرفـه.19

و فنـاوري، كي  1386فيت فراگير، تهران، فصلنامه اخالق در علوم

4.99و3،سال دوم، شماره

21. Ubenstein. S(2010), Professional Ethics Report, 
Advancing Science, serving, society 

21. Davis R. and Walton E(2007), College of Commerce 
and Industry, school of Accountancy Clemson 
University, SC, USA 

22. Vontz K, Clerc(2007), Code of ethics, Nebraska 
professional practices commission, state of Nebraska 

23. Campbell. E, Thiessen. D(2010), Perspectives on the 
Ethical Bases of Moral Agency in Teaching, 
university Toronto Canada, Information Eric 

24. Pring,Richard(2001). Education as a moral practice 
,Journal of Moral Education,Vol. 30,No. 2. pp. 101-
112.  

25. Carr, David(2000). Professional and ethics in 
teaching. First publishing, Routledge,London. pp. 30-
45 

26. Murray. E And Et al(2007), Ethical Principles in 
university Teaching. university of Manitoba 

منيـه المريـد فـي آداب) شـهيد ثـاني( زين الدين بن علي العاملي.27

 1368 قم، مكتب االعالم السالمي،. المفيد والمستفيد

اهي ابطحي، سيد ابراهيم، چارچوبي براي آمـوزش دروس دانـشگ.28

و  فنـاوري، اخالق در فناوري اطالعات، فصلنامه اخالق در علـوم

ش1387 4.27و3 ،سال سوم،
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