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سرآغاز

کـه از  باشدمیوخو یعنی رفتار عادي شده اخالق به معناي خلق
اي هم کند اخالق حرفهخوبی و بدي رفتار بحث می،قبح،حسن

اي فـرد از حیـث شـغل    ولیتهاي اخالقی و حرفهؤدربرگیرنده مس

مشـکالت آموزش عالی شرایط مناسبی براي بـروز  ).1باشد(می
ها و فعالیتهاي آموزش عالی ه زمینهاخالق در هماخالقی دارد و
ــاربرد دارد( ــانونی و  )2ک ــایف ق ــؤولیتاز وظ ــهمس اي هاي حرف

توجــه ش برانگیــز چــالرود و بــه مســائلسســات فراتــر مــیؤم
هـاي پــذیرش دانشــجو و  در سـالهاي اخیــر رویــه ).3(کنــدمـی 

اي و اخالقی در آموزش و تدریس بررسی و شناسایی نشانگرهاي حرفه
یک مطالعه کیفی:از نقطه نظر دانشجویان کارشناسی ارشد

3زاده، فرشاد محسن2یمعبدالرحیم نوه ابراهدکتر،1*فردعلیرضا مطلبی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.گروه آینده پژوهشی، 1

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.2

، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.گروه مشاوره3

چکیده

هاي اساس پژوهش پیشرو به بررسی ویژگیشود براینشور میوزش عالی باعث رشد تعالی و بالندگی آموزش عالی کوجود اخالق در آمزمینه:
پردازد. اي از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی میتدریس اخالقی و حرفه

ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده دست آوردن دادهبراي بهاین پژوهش با استفاده از رویکردهاي کیفی صورت گرفته استکار:روش
گیري نفر از طریق روش نمونه32است. جامعه پژوهشی عبارت است از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران که از بین آنها 

ها، کدگذاري باز و وش تحلیل محتواي مصاحبهها از ردست آمده از مصاحبهبراي تحلیل اطالعات بهاند.هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شده
کدگذاري انتخابی استفاده شده است. 

کارآمدي در انداز: باشد که عبارتهشت مؤلفه اساسی میدست آمده نشان داد که تدریس اخالقی از دیدگاه دانشجویان داراينتایج بهها:یافته
به رشد همه جانبه دانشجویان، احترام به همکاران، فضاي بحثی مناسب در کالس، احترام اي، توجهآموزش، کارآمدي در ارائه محتوا، تعامل حرفه
. به کالس و در نهایت ارزشیابی مناسب است

که دست آمده در این پژوهش تا حدود زیادي با نتایج تحقیق موراي و همکاران وي در هفت مؤلفه هماهنگ است درحالینتایج بهگیري:نتیجه
دست آمده توسط اي به نام احترام به کالس به نتایج کار بهحقیق ما مؤلفه احترام به مؤسسه و مؤلفه رازداري مشاهده نشد و مؤلفهدر نتایج ت

موراي اضافه گردید.

اي، اخالق تدریس، پژوهش کیفی، دانشجویان کارشناسی ارشداخالق حرفهها:کلید واژه

____________________________________________________________________________________
@gmail.coma.r.motallebifardنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: *
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اي و اخالقی در آموزش و تدریس...و همکاران: بررسی و شناسایی نشانگرهاي حرفهفردعلیرضا مطلبی

2

حرمتی، عـدم  موضوعات اخالقی پیش آمده مانند دزدي ادبی، بی
یان و مادي شدن بیش از اندازه آمـوزش عـالی،   توجه به دانشجو

باعث شده قوانین تدوین شده نتواند پاسخگوي مشـکالت باشـد   
گشـاي عمـل در   در این حالت راهنماي اخالقـی در دانشـگاه راه  

).  2گیرد(برابر این تنشها قرار می
اخالق در تدریس شامل در نظر گرفتن موضوعات مربوط به 

فرایندهاي مربوط به نظم، آزادي اخالقی، تنبیه و مدیریت رفتار، 
ل فکــري و قابلیــت اعتمــاد   ها، اســتقالمســؤولیتحقــوقی و 

اخالق و تدریس به طور ذاتی همسو و درهم تنیـده  ).1(باشدمی
است و محققان و فیلسوفان مختلفی به بررسی ماهیت اخالق در 

ارگیري اصـول  کـ بهبراي ).4تدریس و تدریس اخالقی پرداختند(
قی توسط مدرسـان و اسـتادان، الزم اسـت ایـن اصـول در      اخال

عه علمـی آنهـا مـد نظـر قـرار      آموزش مدرسان، استادان و توسـ 
ویـژه  بـه ). بنابراین توجه به رشد و توسعه همه جانبـه و 5(بگیرد

توانــد منجــر بــه بهبــود عملکــرد کالســی اخالقــی اســتاد مــی
گـرفتن  اي استادان شامل در نظـر  . اخالق حرفهشوددانشجویان 

موضوعات مربوط به تنبیه و مدیریت رفتار، فرایندهاي مربوط به 
ها، اسـتقالل فکـري و   مسـؤولیت نظم، آزادي اخالقی، حقـوقی و  

کـارگیري  ه). براین اساس هدف از بـ 6-9باشد(قابلیت اعتماد می
اي است که اي در تدریس ترسیم اصول اخالقی پایهاخالق حرفه

).3(سازددانشگاه را مشخص میستاداناي اهاي حرفهمسؤولیت
ورد موضوع اخالق در آموزش و تدریس در بسیاري موارد مـ 

اي در ایـن حـوزه   هاي گسـترده غفلت قرار گرفته است و پژوهش
صورت نگرفته است. از معدود تحقیقات انجام شده در این حوزه 

رعایت اخالق آموزشی توسط اعضاي توان به بررسی وضعیت می
و ) 10(اي در تــدریسجایگــاه اخــالق حرفــه)1(علمــیهیــأت

هـاي  و بررسی مؤلفـه ) 11-13(ضرورت توجه به مسائل اخالقی
کلی اخـالق در تـدریس   طـور ) اشاره کرد. به14اخالقی تدریس(

اي از اخالق در آموزش عالی اسـت کـه مشـخص کننـده     شاخه
اي یک استاد در تـدریس و آمـوزش اسـت، و    هاي حرفهمسؤولیت

گذار در نهادینه کردن رویکردهـاي اخالقـی در   تأثیریکی از ابعاد
اي دانشجویان و خود استادان است. این پـژوهش بـا   رفتار حرفه

هاي اخالقی در تدریس صورت گرفته اسـت بررسی مؤلفههدف 
االت ؤاما از آنجایی که در پژوهش کیفی مشخص کردن دقیق س

طـرح  ال کلـی م ؤپذیر نیست بنابراین تنها یک سـ پژوهش امکان
اخالقـی آموزشـی و   هـاي مؤلفـه و هاویژگیبود و تالش شد که

تدریس شناسایی گردد. 

روش بررسی
ي کیفـی در شناسـایی   هاروشـ مثبـت  تـأثیر  با توجه به توانایی و

مربوط به تحقیق، ایـن پـژوهش بـا الهـام از رویکـرد      هايمؤلفه
بــه 1نگــاه دروننــوعیکیفــی صــورت گرفتــه. در روش کیفــی 

وجود دارد. در این حالـت مقـوالت فکـري گـروه مـورد      ها پدیده
ییـد قـرار   أتحقیق براي توصیف نگـرش و رفتارهایشـان مـورد ت   

هاي مورد نیـاز بـا اسـتفاده از    ). در این پژوهش داده15گیرد (می
هـاي  اند. مصاحبهآوري شدهجمع2یافتهساختارهاي نیمهمصاحبه

هــا در ي دادهآوري اصــلی جمــعهاروشــنیمــه ســاختار یافتــه از 
ــات تنهــا روش   ــوده و در برخــی از تحقیق پژوهشــهاي کیفــی ب

). فرآیند تحلیل در پژوهش حاضـر بـه   16هاست (آوري دادهجمع
.شرح ذیل و با استفاده از روش کدگذاري صورت گرفته است

انجام مصاحبه با دانشجویان -
ها روي کاغذکردن اولیه مصاحبهپیاده -
) 3کدگذاري باز (-
) 4کدگذاري محوري یا انتخابی (-

نداز کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد اجامعه پژوهش عبارت
ایـن پـژوهش در   گیـري در تربیت معلم تهـران. نمونـه  دانشگاه

صـورت  گیري در روش پدیدارشناسی و بـه چارچوب منطق نمونه
هدفمند انجام شد. حجم نمونه در پژوهشهاي کمی با توجـه بـه   

طورکلی در انجـام ایـن   ، بهشودآمده تعیین میدست بهاطالعات
گیـري هدفمنـد و   گیـري از دو روش نمونـه  تحقیق براي نمونـه 

اسـتفاده گردیـد حجـم نمونـه     6گیري گلوله برفیو نمونه5آسان
نفر از دانشجویان  کارشناسی ارشد کـه از آنهـا   32عبارت بود از 

هـا و  ر دادهمصاحبه به عمل آمد براي حصول اطمینـان از اعتبـا  
سـازي  نتایج، سه اقدام اساسی صورت گرفت در مرحله اول، پیاده

هاي موجـود  ها توسط دو نفر مختلف انجام گردید و اختالفداده
ها رفـع شـد. در مرحلـه دوم    در آن با بازنگري مجدد در مصاحبه

هـا و مقـوالت تشـکیل    جهت کسب اطمینان از اعتبار کدگذاري
ــام ــده و ن ــده توش ــذاري ش ــیله  گ ــه وس ــگر اول ب ــط پژوهش س
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پژوهشگران دوم و سوم مورد بازبینی قرارگرفتنـد. در نهایـت بـا    
اعمال برخی از نظرات افـراد دخیـل و کسـب اجمـاع، مقـوالت      
نهایی شکل گرفتند. در مرحله سوم مقـوالت اسـتخراج شـده در    
مرحله قبـل بـا برخـی از افـراد مصـاحبه شـد کـه در دسـترس         

ن گذاشته شده و نظرات این افراد مورد پژوهشگران بودند در میا
بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که مقوالت شکل گرفتـه و  

هـاي آنهـا   صحیح از دیـدگاه نتایج استخراج شده انعکاسی نسبتاً
هـاي موجـود رفـع، و    باشد و در مواقع وجود تناقض اخـتالف می
الت نهایی استخراج گردید و بـا همکـاري آنهـا و بـا بحـث      ومق

هـا  هـا مؤلفـه  رسـان بین محققان و چنـد نفـر از اطـالع   گروهی
بندي گردید.گذاري و مقولهنام

هاي پژوهشیافته
نشان داد که بـر اسـاس   ها مصاحبهآمده ازدست بهبررسی نتایج

تـوان در  اخالقـی تـدریس را مـی   هـاي مؤلفهدیدگاه دانشجویان 
ج با نتـایج  بندي کرد. این نتایزیر مقوله گروه22مقوله اصلی و 8

تحقیق موراي در هفت مؤلفه کارآمـدي آموزشـی، کارآمـدي در    
ارائه محتوا، برقراري رابطه مناسب با دانشجویان، کمک به رشـد  
فردي دانشـجویان، احتـرام بـه همکـاران، ارزشـیابی مناسـب و       
برخورد مناسب با مباحث هماهنگ است اما دو مؤلفـه رازداري و  

وراي مورد توجه قرار داده بود در احترام به موسسه آموزشی که م
نتایج این پژوهش مشاهده نشد به عالوه نتایج این پژوهش یک 

مـده توسـط   آدسـت  بهمؤلفه به نام احترام به کالس را به نتایج
موراي اضافه کرد.

آموزشی اهـداف  یک معلم کارآمد در زمینهکارآمدي آموزشی:
راهکارهاي و ها شروکند، ازدرس را براي دانشجویان تشریح می

یی را انتخـاب  هاروشـ آموزشی آگاه است، و براي تـدریس خـود   
کند که طبق مدارك تحقیقاتی در کمک به دانشجویان براي می

براساس نتایج ). 18و17(باشندرسیدن به اهداف درسی مؤثر می
اگـر مدرسـان از دیـدگاه اخالقـی بخواهنـد بـه       این تحقیق نیز 
تـدریس  يهاروشپاسخ دهند باید از دانشجویانتفاوتهاي فردي

بـراي  ها و افراد گوناگون استفاده کند.مؤثر و کارآمد براي موقعیت
کنـد (کـه   ویی ترم پـنجم فیزیـک اتمـی بیـان مـی     مثال دانشج

استادان نباید در تدریس همه دروس فقط از یک روش اسـتفاده  

نـوین تـدریس را   روشـهاي  ویـژه ها بـه روشـ کنند آنها باید انواع
ي هـر درس از روش تـدریس   هـا ویژگیاسند و بـا توجـه بـه    بشن

آید این موضوعی دست بهمناسب استفاده کنند که نتیجه بهتري
اي و هـم موضـوعی   له حرفـه أاست که از نظر من هم یک مسـ 

19و 14و4(این مؤلفه توسـط محققـان مختلفـی    اخالقی است).
هاي ؤلفهاین مؤلفه داراي زیر ممورد توجه قرار گرفته است. )0و

.باشدمیذیل 
براساس ایـن زیـر مقولـه اسـتاد بـراي      شناسی مناسب:روش.1

ي مختلف تدریس را هاروشداشتن یک تدریس اخالقی باید اوالً 
بشناسد از مزایا و معایب هرکدام آگاه باشد و با توجه بـه اهـداف   
درس از روش مناسب با آن استفاده کنـد تـا بـراي دانشـجویان     

انشجویان اسـتادي  را داشته باشد زیرا از دیدگاه دحداکثر کارآیی 
توانـد چنـدان   هاي علمی خود را ارائه دهـد نمـی  که نتواند داشته

مطلوب باشد.
: براساس این زیرمقوله، در داشتن طرح و برنامه براي تدریس. 2

تدریس اخالقی روشن بودن مسیر حرکت بسـیار اهمیـت دارد و   
براي طول ترم و هر هفته خود استاد است که اوالًمسؤولیتاین 

برنامه داشته باشد و ثانیاً این برنامه را در اختیار دانشجویان قـرار  
بدهد تا آنها در جریان فعالیتهاي کـه در طـول تـرم قـرار اسـت      
اتفاق بیفتـد قـرار بگیرنـد روشـن بـودن هـدف باعـث افـزایش         

شود.اثربخشی تدریس و فعالیت دانشجویان در طول ترم می
بر اساس این زیـر مقولـه اسـتاد    پذیري در تدریس:ؤولیتمس. 3

تـدریس خـود را   مسـؤولیت باید براي داشـتن تـدریس اخالقـی    
بپذیرد به طـور مثـال اسـتاد نبایـد درس را سرسـري بگیـرد یـا        

تدریس را از طریق کنفرانس یا کار کالسـی کـالً بـه    مسؤولیت
ــتاد و    ــی اس ــدریس اخالق ــک ت ــد در ی ــذار کن ــجویان واگ دانش

مشترك اما بـا هـدایت اسـتاد در    مسؤولیتانشجویان باهم و با د
دارند.جهت رسیدن به اهداف گام برمی

براساس این مؤلفه کالسی که در آن :کارآمدي در ارائه محتوا
گیرد از حیث ارائه محتـوا نیـز   مسائل اخالقی مورد توجه قرار می

رد باشد این مطلب توسط افراد مختلفـی مـو  در سطح مطلوب می
. بـراي مثـال دانشـجوي    )20، 14، 4(قـرار گرفتـه اسـت    تأکید

کند که (از نظـر مـن   شناسی بیان میکارشناسی ارشد رشته اقلیم
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گري را داشـته  ايیک استاد خوب و استاد اخالقی باید این حرفه
گویی به نیازهـاي آن را  ه اوالً در سطحی که توانایی جوابباشد ک

زه مربوط به تدریس منابع را بشناسد دارد تدریس کند ثانیاً در حو
ي خاصی تدریس کنـد  هاکتاباین طور نباشد که فقط با اتکا به 

حداقل باید دانشجویان را با منابع مختلف موجود در یـک حـوزه   
. زیر استمؤلفه در برگیرنده زیر مقوالتی آشنا نماید). این

جویان بسیاري از دانشاستفاده از مطالب به روز براي تدریس:.1
از این مطلب گله دارند که بسیاري از استادان از جزوات قـدیمی  

کننـد کـه   بدون هیچ تغییري در قالب و محتوایی آن استفاده می
براي آنها هیچ سودي ندارد براساس این زیر مقولـه در تـدریس   

کننـد،  اخالقی استاد از مطالب به روز براي تدریس اسـتفاده مـی  
شناسـند و آنهـا را بـه دانشـجویان     یمنابع موجود در رشته را مـ 

نمایند.معرفی می
بر اساس این جنبه از اخالق آموزشی، کار در حوزه تخصصی:. 2

اي که تخصص الزم را در آن ندارد کار کنـد  استاد نباید در حوزه
یا در مواقعی که توانایی تدریس در سطوح تحصیالت تکمیلی را 

. الزمه این مطلب ایـن  ندارد اصرار به تدریس در این سطوح کند
است که استادان حوزه فعالیتی خود را چه در زمینه تدریس و چه 

هاي علمی به در زمینه پژوهش مشخص نماید و در انتقال داشته
کاري نکند.دانشجویان کم

کند که در تدریس : این زیر مقوله بیان میروحیه جستجوگري. 3
از طریـق بـه   اخالقی استاد داراي روحیه جستجو گـري اسـت و  

چالش کشیدن ذهن دانشجویان و طرح سؤال بـه دنبـال ایجـاد    
باشـد بـه عـالوه ایـن     دانش جدید یا سازماندهی دانش قبلی می

دهد به طوري که روحیه جستجوگري را به دانشجویان انتقال می
اي براي پیگیري دانشـجویان در آن  کالس درس زمینه و مقدمه

شود.حوزه حتی بعد از پایان ترم می

تعامالت استاد و دانشجو در تدریس مهمتـرین  اي:تعامل حرفه
بخش تدریس است بسیاري از یادگیریهـا و آموزشـها در جریـان    

جریـان  بنـابراین در ).21-26گیـرد ( همین تعامالت شـکل مـی  
گیرد اي انجام میتدریس اخالقی همه تعامالت به صورت حرفه

ف درس متمرکـز اسـت.   و رابطه استادان و دانشجویان بـر اهـدا  
براي مثال دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسـی تربیتـی بیـان    

هاي که در دانشـگاه باعـث   کند که (از نظر من یکی از زمینهمی
شود موضوع رابطه استاد با دانشجویان است میبروز بی اخالقی

به نظر من یک استاد اخالقی در یک محیط علمی نباید نسـبت  
ابزاري داشته باشد یا مثالً از دیدگاه جنسـیتی  به دانشجویان دید

به مسائل توجه کند من معتقدم که استاد اخالقی کسی است که 
داراي زیـر  بتواند در ابعاد مختلف متعادل رفتار کند). ایـن مؤلفـه   

گردد.هاي است که در ادامه بیان میوعهمجم
در بر اساس ایـن زیـر مقولـه    عدم دید ابزاري به دانشجویان:.1

یک دانشگاه و در تدریس و آموزش، به دانشجویان دیـد ابـزاري   
و جستجو گر دانش وجود ندارد. دانشجویان داراي شخصیت آزاد 

شود که باید زمینه رشد و تعالی آن فراهم شود. در نظر گرفته می
اي اي براي ارتقاع استادان و رشـد حرفـه  و نباید به عنوان وسیله

قرار گیرند.آنها
: بر اساس این زیر مقوله رابطه اسـتاد بـا   تعادل در رابطهحفظ. 2

اي متعادل و مناسب باشد صمیمیت بسـیار  دانشجویان باید رابطه
-زیاد باعث آسیب دیدن آموزش و تدریس و لوس شدن آن مـی 

اي خشک و انعطاف ناپذیر باعث برخورد گردد و در مقابل روحیه
گردد بر ایـن اسـاس   ترس آلود دانشجویان با کالس و استاد می

استاد باید تالش کنـده در تـدریس و در رابطـه بـا دانشـجویان      
اي برقرار کند که در کنار محفوظ ماندن احترامـات باعـث   رابطه

افزایش اثربخشی آموزش و تدریس نیز گردد.
ایـن زیـر مقولـه در    اي با دانشجویان:اي حرفهبرقراري رابطه. 3

ی و بیان کننده این مطلب است واقع تکمیل کننده زیر مقوله قبل
اي و متمرکز اي حرفهکه رابطه استادان با دانشجویان باید رابطه

بر اهداف درس باشـد. براسـاس ایـن مؤلفـه اسـتاد نبایـد بـین        
دانشجویان دختر و پسر تفاوت قائل شود و به ویژهبهدانشجویان 

ز اي و نیز غیره جنسی داشته باشـد و ا آنها دیدي یکسان و حرفه
برقراري روابط نامشروع دوري کند.

هايمسـؤولیت یکـی از  اي دانشـجویان: کمک به رشد حرفه
در ویـژه بـه دانشـجویان،  فـردي کمک به رشد استاد بسیار مهم

و خودداري از انجام اعمالی مانند استثمار و ی خود زمینه تخصص
. گـردد باشد که منجر به کاستن از رشد دانشـجو مـی  تبعیض می

ال در ایـن ارتبـاط دانشـجوي کارشناسـی ارشـد رشـته       براي مث
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استاد براي تدریس مناسـب و  «کند که مدیریت ورزشی بیان می
اي باید دانشجویان را نسـبت بـه یـادگیري عالقمنـد کنـد      حرفه

اعتماد به نفس آنها را بـاال ببـرد بـه عـالوه بـراي دانشـجویان       
ار داریـم  اهمیت قائل شود براي مثال استاد ما هر وقت باهاش ک

یا جلسه است یا وقت ندارد یا ما باید تـو سـلف یـا راهـرو بـا او      
دارد پس وقت و مسؤولیتصحبت کنیم تقصیر ما چیست که او 

رود چی اینجاسـت کـه مسـائل اخالقـی     انرژي که از ما هدر می
-29آمـده توسـط (  دسـت  به. این مؤلفه با نتایج»شودمطرح می

ت زیر است.و در برگیرنده مقوال) هماهنگ 27
ایـن زیـر مقولـه    اسـاس بر ایجاد عالقه و جذب دانشجویان:. 1

استاد باید در دانشجویان نسبت به درس و یادگیري ایجاد عالقه 
و انگیزه کند به دانشجویان امید بدهد آنها را در مسائل مختلـف  

سردرگم ننماید.
کند کـه  این زیر مقوله بیان میمستقل بار آوردن دانشجویان:. 2

استاد باید از تحمیل دیدگاه خود به دانشجویان خودداري کند به 
هـاي  کمک نماید و به عالیق و زمینهآنهارشد تفکر انتقادي در 

در زمینـه کارهـاي   ویـژه بـه دانشجویان توجه کند این موضـوع  
پژوهشی کالسی بیشتر صادق است.

کنـد  این مطلب بیان میپذیري در قبال دانشجویان:مسؤولیت. 3
که استاد در تـدریس اخالقـی بایـد در قبـال رشـد دانشـجویان       

کند به طوري کـه همـواره در دسـترس آنهـا     مسؤولیتاحساس 
باشد به رشد خالقیت در آنها کمک کند، روحیـه پژوهشـگري را   
در آنها تقویت کند، از آنها در مواقع الزم به حق حمایـت کنـد و   

ل دهد.مطالب و تجربیات مفید خود را به آنها انتقا

براساس این اصل یک استاد در تدریس و احترام به همکاران:
کنـد و رشـد و   آموزش دانشجویان با استادان دیگر همکاري مـی 

توسعه دانشجویان را به خـاطر اخـتالف بـا همکـاران خـود فـدا       
کننـد. بـراي مثـال دانشـجوي کارشناسـی ارشـد مـدیریت        نمی

تاد از همـه نظـر   کند که (من دوسـت دارم اسـ  آموزشی بیان می
وي اخالقی و غیره.... من وقتی الگوي من باشد الگوي علمی الگ

بینم که برخی استادان در کالس پشـت سـر اسـتادان دیگـر     می
زنند یا سعی دارند آنها را حذف کنند واقعاً دیدم نسـبت  حرف می

کنم بتوان این را رفتـار اخالقـی   شود فکر نمیبه آنها عوض می

هماهنـگ و در برگیرنـده   ) 14، 1(بـا نتـایج  ه دانست). این مؤلفـ 
مقوالت زیر است.

بر اساس این اصـل اسـتاد   شناخت متخصصان در رشته خود:.1
هـاي مختلـف   باید براي تدریس و آموزش دانشجویان در حـوزه 

متخصصــان موجــود را بشناســد و در مواقــع کــه خــود توانــایی 
اد متخصص تخصصی کمک به دانشجویان را نداند  آنها را به افر

موجود ارجاع دهند.
براساس این زیر مؤلفه استادان بـا هـدف   احترام به همکاران:. 2

نماینـد. و از  کمک به دانشجویان با همکاران خود همکاري مـی 
تحقیر همکاران، دادن القاب نامناسب و یا حذف استادان دیگر و 

ـ بهرقابتهاي ناسالم با آنها دوري نمایند. اهمیت این موضوع  ژهوی
شود کـه اسـتادان را بـه عنـوان الگـوي      زمانی پر اهمیت تر می

رفتاري دانشجویان در نظر بگیریم.

آمـده در ایـن   دسـت  بـه براساس نتـایج فضاي بحث مناسب:
تحقیق دانشجویان معتقد هستند که در تـدریس اخالقـی اسـتاد    
باید توانایی مدیریت مباحث در کالس را داشـته باشـد و بتوانـد    

هاي کالسـی مـورد توجـه    ل و الگوهاي اخالقی را در بحثمسائ
قرار دهد و مباحث را در جهـت اثربخشـی بیشـتر و بـه صـورت      
موثري مدیریت کند و به همه دانشجویان در مباحث توجه داشته 
باشد، براي مثال دانشـجوي کارشناسـی ارشـد رشـته مشـاوره و      

سـها و در  کنـد که(متاسـفانه در برخـی از کال   راهنمایی  بیان می
کنند حـاال یـک   گیرد استادان جانبداري میمباحثی که شکل می

دانشجویی که کمی فعال تر بوده یا قدرت بیان خوبی دارد مـورد  
گیرد و همیشه در مباحث شرکت دارد این توجه استادان قرار می

شـارکت بـه همـه دانشـجویان داده     در حالی اسـت کـه اجـازه م   
و در هماهنـگ  )14،27، 1،4(ایـن مؤلفـه بـا نتـایج    شود). نمی

برگیرنده مقوالت زیر است.
: بر اساس این زیـر مؤلفـه   باز بودن فضاي ارتباطی در کالس.1

در تدریس اخالقی استاد اجازه مطرح شـدن مباحـث مختلـف در    
دهد بـه  هاي مختلف از طرف دانشجویان را میکالس با دیدگاه

کـالس بـه   عالوه از نظر اخالقی فضاي بحث و پرسشـگري در 
ــف    ــا مباحــث مختل ــاط ب ــراهم اســت. در ارتب شــکلی روشــن ف
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بنـدي مناسـبی از   شود و استاد جمعدیدگاههاي مختلف بیان می
دهد.این مباحث ارائه می

: براسـاس ایـن بعـد از اخـالق تـدریس و در      توجه به تفاوتها. 2
ارتباط با برخورد اخالقی با مباحث کالسی  باید در هنگـام بـروز   

هـاي  رهنگی افراد توجـه شـود. از دیـدگاه   تفاوتهاي فمباحث به
دانشجویان مختلف و با تفاوتهاي فردي و فرهنگی استقبال شود 
و جوي فراهم شود که همه دانشجویان با هرسطح رشدي و هـر  

هاي خود بدون ترس از تمسـخر  میزان توان علمی بتواند دیدگاه
یا برخورد نامناسب بیان کند.

آمده در ایـن تحقیـق   دست بهبراساس نتایجاحترام به کالس:
در تدریس و آموزش اخالقی باید شان و جایگـاه کـالس حفـظ    
گردد استادان و دانشجویان باید به کالس به عنوان جایگاه علـم  
آموزش احترام بگذارند و کالس به عنوان محملی براي یادگیري 
و آموزش تبدیل گردد. براي مثال دانشـجوي کارشناسـی ارشـد    

کند که(استادان در اکثر مواقع بـه عنـوان   مین شناسی بیان میز
آینـد و عمومـاً در کـالس از فتوحـات     رفع تکلیف به کالس می
کنند و عموماً وقـت کالسـهاي مـا بـا     خود(خاطرات) صحبت می

گردد و کالسی نمایشی بیان این خاطرات به جاي درس تلف می
ایـن مؤلفـه در   . شـود) و بدون برنامه و بازده خاصی برگـزار مـی  

.هاي زیر استبرگیرنده زیر مؤلفه
براسـاس ایـن زیـر مؤلفـه در تـدریس      ایجاد کالس مطلوب:.1

اخالقی استاد باید بتواند کالسی بانشاط و پر انگیزه ایجاد کنـد و  
از خمودگی و خستگی در کالس بکاهد. به عالوه استاد بایـد در  

شد و کالس را به کالس دیدي محقرانه به دانشجویان نداشته با
فضایی براي یادگیري متقابل تبدیل کند.

این اصل بیانگر این مطلب است کـه  احترام به شان کالسی:. 2
در تدریس اخالقی باید از زمان کالس حداکثر استفاده به عمـل  
آید و استاد بیشترین استفاده را از زمان کالس داشـته باشـد بـه    

یشی و تصنعی گـردد بـه   عالوه نباید کالس تبدیل به فضاي نما
طوري که به عنوان رفـع تکلیـف بـه آن نگـاه شـود و بـا بیـان        

خاطرات و داستان وقت کالس تلف گردد.
با توجه بـه  جدا کردن فضاي کالس از فضاي بیرون کالس: . 3

این اصل در تـدریس اخالقـی اسـتاد بایـد مسـائل و مشـکالت       

ایـن  شخصی خـود را در فراینـدهاي آموزشـی دخیـل ننمایـد و      
مشکالت را وارد جریان آموزش نکند همچنین اختالف نظرها و 

هاي خود را در ارتباط با یک کالس یا یک نفر در آموزش دیدگاه
آن کالس  یا فرد دخیل نگرداند.

از دیدگاه دانشجویان استادان باید ارزشیابی مناسب و درست:
ـ      هاروشاز  ر ي گونـاگون ارزیـابی از دانشـجویان اگـاه باشـد و ب

اساس اهداف درس از روش مناسب بـراي ارزیـابی دانشـجویان    
استفاده کند. دانشجوي کارشناسی ارشـد روابـط بـین الملـل در     

کند که(به نظر من اگر اسـتاد بتوانـد   ارتباط با این مؤلفه بیان می
استرس دانشجویان را نسبت به امتحان کـم کنـد کـار اخالقـی     

ق میسر باشد اول روشـن  کنم این کار از دو طریکرده و فکر می
بودن نحوه امتحان و ارزشیابی است یعنی باید استاد نحوه نمـره  
دادن و ارزشیابی را از اول ترم براي دانشجویان مشخص کنـد و  
دوم  کم کردن بار و سنگینی نمره پایان ترم است که براي ایـن  
کار استاد باید از چندین روش براي ارزشیابی استفاده کند)، ایـن  

هماهنگ و در برگیرنده مقـوالت زیـر   )14، 17، 4(با نتایجه مؤلف
است. 

کنـد  این اصل بیان مـی ارزشیابی بر اساس مطالب ارائه شده:. 1
که ارزشیابی از دانشجویان باید برگرفته از مطالبی باشـد کـه در   

شود همچنین باید چگونگی و نحوه ارزیابی از کالس تدریس می
یلی مشخص گردد و دانشجویان در دانشجویان در آغاز ترم تحص

جریان چگونگی ارزیابی قرار بگیرند. 
در تدریس اخالقی استاد باید توجه به ابعاد روانی در ارزشیابی:. 2

تالش کند که استرس دانشجویان را نسبت به امتحان کم کند و 
به آمادگی ذهنی آنها براي امتحان دادن توجه نماید و از طریـق  

رم و پایـان تـرم بـه صـورت همزمـان حجـم       ارزیابی در طول ت
سنگین نمره پایان ترم و در نتیجه استرس ناشی از آن را کاهش 

دهد.
براسـاس ایـن بعـد از تـدریس     عدم سوءگیري در ارزشـیابی:  . 3

اخالقی استاد باید از توجه به ظاهر افراد در نمره دادن و اعمـال  
م کـار  نظر شخصی خوداري کند و نمره دانشـجویان را بـه انجـا   

خاصی منوط نکند و در ارزشـیابی عوامـل و مسـائل مختلـف را     
دخیل بدارد و از تفاوتهاي فردي دانشجویان را مورد توجـه قـرار   
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در بین دانشـجویان دختـر و پسـر    ویژهبهدهد و بین دانشجویان 
تفاوت قائل نگردد.

گیرينتیجه

آمده از تحقیق نشـان داد کـه بـر اسـاس دیـدگاه      دست بهنتایج
8دانشجویان استادن براي انجام یک تدریس اخالقـی بایـد بـه    

کارآمــدي در ارائــه محتــوا، کارآمــدي آموزشــی، تعامــل  مؤلفــه 
اي دانشـجویان، فضـاي بحـث    اي، کمک بـه رشـد حرفـه   حرفه

مناسب، احتـرام بـه همکـاران، احتـرام بـه کـالس و در نهایـت        
دسـت  بهجنتایزیر مقوله آن توجه نمایند. 22و ارزشیابی مناسب 

زمینه با نتایج کار مـوراي و همکـارانش   7آمده در تحقیق ما در 
احتـرام بـه   ما دو مؤلفـه نتایجدر حالی کههماهنگ بوده است 

را مؤلفه احترام به کالسو موسسه و اصل رازداري را تایید نکرد
که موراي به ایـن مؤلفـه اشـاره    به نتایج کار موراي اضافه نمود

اید بتوان آن را با شرایط خاص حاکم بر آموزش نکرده بود که ش
دانشگاهی ایران هماهنگ دانست که در آن و در بیشـتر اوقـات   

گردد. کالس به صورت مصنوعی برگزار می
توان ادعا کرد کـه  به طور کلی و براساس نتایج تحقیق می

اخالقی در تدریس توسط استادان باعث هايمؤلفهرعایت کردن 
هـاي مؤلفهوجود وگردد. د آموزش و یادگیري میاثربخشی فراین

توانند تضمین کننـده افـزایش اثربخشـی    اخالقی در تدریس می
رسد موضـوع اخـالق در آمـوزش عـالی     تدریس باشد به نظر می

نیازمند کار و تالش بیشتري است نگرانیهاي روز افزون در مورد 
عـث  آموزش عالی بامؤسساتاز بین رفتن حریمهاي اخالقی در 

قـرار گـرفتن بسـیاري از    تـأثیر  به چالش کشیده شدن و تحـت 
گردد. در این زمینه به نظر توجـه بـه   فعالیتهاي آموزش عالی می

ارزیابی فعالیتهاي آموزش عالی از حیث توجه به مسائل اخالقـی  
رسد و شـاید بتـوان از طریـق تـدوین     مفید و مطلوب به نظر می

انشجویان، مـدیران و همـه   کدهاي اخالقی و ارزیابی استادان، د
وسیله این کدها، جلوي بسیاري از هافراد درگیر در آموزش عالی ب
له مهـم در ایـن   أاي را گرفـت. مسـ  مسائل مغایر با اخالق حرفه

بهبود رفتار اخالقی دانشجویان و اسـتادان  عبارت است از ارتباط 
.باشدبا استفاده از الزامات درونی میدر کالس و خارج از کالس 

هـاي بـروز رفتـار    یابی به این موضوع باید زمینـه لذا براي دست
اخالقی در دانشگاه و جامعه فراهم گردد و این رفتارها به عنـوان  
ارزش در جامعه و دانشگاه ترویج گردنند تا از این طریق در افراد 
درونی شده، مورد احترام قرار بگیرند و بـه عنـوان رفتارهـاي بـا     

ارزش رعایت گردند.
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