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  سرآغاز

 در. اسـت  ... و سجیه رویه، عادت، معناي در لغت، به  » 1اخالق«
 کـه بـا     شـود  یمـ صفات مثبت اطـالق      از دسته آن به اصطالح،

اخالق اشـاره بـه قـضاوت       ). 1(هنجارهاي جامعه همخوانی دارند   
 سه). 2(اخالقی یک فرد درباره درست و نادرست بودن رفتار دارد      

 اخـالق  المعارف بریتانیکا شامل    ایرهد دیدگاه از اخالق علم شاخه
 5 یـا فـرا اخـالق      4 و اخـالق نظـري     3کاربردي اخالق ،2هنجاري

 اسـت  کـاربردي  اخالق از اي  شاخه 6اي  حرفه اخالق). 3(باشد  می
 و تحلیـل  بـه  هـا   در سـازمان   و ها  حرفه در اخالقی مباحث به که

مقـصود از   ). 4(پـردازد   مـی  اخالقی معضالت و مشکالت بررسی

اي مجموعه قواعدي است که باید افراد، داوطلبانه و       حرفهاخالق  
اي   براساس نداي وجدان و فطرت خـویش در انجـام کـار حرفـه             

رعایت کنند، بدون آنکه الزام خارجی داشته باشند یـا در صـورت         
 اخـالق  حقیقت، در). 5(هاي قانونی دچار شوند     تخلف به مجازات  

آن، محقـق    فهـد  کـه  اسـت  عقالنی تفکر فرآیند یک اي  حرفه
 چـه  را هایی ارزش چه سازمان بایستی در  که است امر این کردن
  ).6(نمود اشاعه و حفظ موقعی

امروزه در کنار مسائلی ماننـد کمبـود سـرمایه انـسانی و رقابـت               
هـاي آتـی    اي به عنوان یکی از چالش جهانی، بحث اخالق حرفه 

 قاخـال  رشد عدم). 7(ها برشمرده شده است     براي برتري سازمان  

  )مقالۀ پژوهشی(
  اي اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان وضعیت اخالق حرفه

 2اهی، دکتر جبار باباش1، غزاله طاهري∗1دکتر رسول عباسی
  )س( دانشگاه حضرت معصومه ، دانشکده علوم انسانی، مدیریت بازرگانیگروه.1

  گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداري، پردیس فارابی، دانشگاه تهران.2
  

  ) 14/12/95 :، تاریخ پذیرش20/10/95: تاریخ دریافت(
  

  دهیچک
هاي چنـدانی در راسـتاي        ها و اهمیت رعایت اخالق از سوي آنها پژوهش          فرایند تعلیم و تربیت در دانشگاه     بدیل اساتید در      علیرغم نقش بی  : زمینه

 از دیـدگاه    هـا  دانشگاهي اساتید   ا حرفه اخالق به بررسی وضعیت     حاضر پژوهش. اي اساتید انجام نشده است      هاي مفهومی اخالق حرفه     ساخت مدل 
   .است رداختهدانشجویان پ

سازي مجدد، جزء مطالعات پیمایشی  ها، تحلیل منطقی متن و در بخش تأیید اعتبار و مفهوم  در بخش شناسایی شاخصپژوهش امانج شیوه: روش
به عنوان نمونـه   نفر 373 هاي دولتی غیرپزشکی استان قم است که از بین آنها  جامعه مورد بررسی در این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه      .است

 بـراي   .هاي مفهـومی مـدل بـوده اسـت          ساخته مبتنی بر شاخص      و ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق     تصادفی اي طبقه،  گیري ونهنم روش. انتخاب شد 
  .اي فریدمن استفاده شده است  و آزمون رتبهtتحلیل اطالعات از ضریب آلفاي کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون 

مـداري، اعتـدال، بردبـاري،     عـدالت، ضـابطه  «اي اساتید شامل سـه بعـد و هـشت شـاخص               حرفهها، مفهوم اخالق      با تحلیل عاملی داده   : ها  یافته
اي   درصد از واریانس متغیـر اخـالق حرفـه   62عامل استخراج شده، . به دست آمد» گري علمی بخشی، تدریس اثربخش و هدایت  جوانمردي، انگیزه 
 وضعیت باالتر از متوسط قرار دارد و بردباري اساتید، باالترین رتبه را از نظر دانشجویان ها در امتیاز اساتید در تمامی شاخص. کند اساتید را تبیین می

  . دارد
اي بـا وضـعیت      این بررسی نشان داد که از نگاه دانشجویان، اساتید دانشگاهی در رعایت هشت شاخص اسـتخراجی اخـالق حرفـه                   : گیري نتیجه

هـاي اخـالق    ها و نهادهاي باالدستی آن هنوز نیازمند اقدامات مـؤثرتري در ارتقـاي شـاخص    شگاهتوان اذعان نمود دان  لذا می . مطلوب فاصله دارند  
  . اي اساتید دانشگاهی هستند حرفه

  
  اي، اساتید دانشگاهی هاي اخالق حرفه اخالق، شاخص: کلیدواژگان

 

________________________________________________________________________________________  
  r.abbasi @ hmu.ac.ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول •

  .انجام شده است) س(باشد که با حمایت مالی دانشگاه حضرت معصومه  ها می اي اساتید دانشگاه اخالق حرفهسازي   مقاله برگرفته از طرح پژوهشی باعنوان مفهوماین
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 اي اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان  ق حرفهوضعیت اخال: و همکاران دکتر رسول عباسی
  

 2

 عنـوان  بـه  آن نیافتگی و توسعه  ها  سازمان و مشاغل در اي حرفه
در  کـاري  کـم  هـا   آن از یکـی  که دارد فراوانی عوامل دانش، یک

 خـاص  طور به اي حرفه اخالق و عام طور به پژوهی حوزه اخالق 
   .)8(است

هـاي    در این زمینـه یکـی از بـسترهاي مهـم سـازمانی، محـیط              
 و پـرورش در      کـه آمـوزش     نجاییاز آ . آموزشی دانشگاهی هستند  

ــت ارزش  ــدمت تقوی ــاربرد     خ ــه ک ــشویق ب ــود و ت ــاي موج ه
ترین مسائل آموزشی و      ، تربیت اخالقی یکی از مهم     )9(هاست  آن

در محیط دانشگاه، توسعه اخالقی نه با پند        ). 10(باشد  تربیتی می 
هـاي   سازي بیرونی، بلکه از طریق کـنش       و اندرز و نه با فرهنگ     

ان جامعه علمی دانشگاهی و بـه صـورت شـیوع و            ارتباطی ذینفع 
 همچنین به برداشـتن     7آموزش). 11(شود زا میسر می   انتشار درون 

اي  هاي اخالقـی و حرفـه    هایی براي تجهیز معلمان با مهارت      گام
اي در   هـاي اخالقـی و حرفـه       براي بستن شکاف کمبود مهـارت     

ــسیار نیازمنــد اســت  اعــضاي ). 12(میــان اســتادان و معلمــان ب
هـا هـستند و بقـاي امـر           ترین ارکان دانشگاه    علمی از مهم    هیئت

هـاي    ها عالوه بر تخـصص علمـی در رشـته           تدریس در دانشگاه  
اي و شخصی اسـاتید       مورد نظر هر دانشگاه، به نحوه رفتار حرفه       
بایـست بـراي القـاي      در مؤسسات آموزشـی بـستگی دارد و مـی         

 اخالقـی   اي عالوه بـر دانـش، عامـل بـه حـسنات             اخالق حرفه 
 خاطر به علمی  هیئت اي  حرفه اخالق تیرعا ضرورت). 13(باشند
در ). 14(اسـت  مـضاعف  انیدانشجو يرو بر شگرف يرگذاریتأث

اي   اي به طور عام و اخالق حرفه        مجموع باید گفت، اخالق حرفه    
علمی و دانـشجویان      آموزش به طور خاص در بین اعضاي هیئت       

ـ    . منزلتی خاص دارد   هـا در سـطح جهـان،         شگاهدر بسیاري از دان
 تـدوین شـده     8اي  هایی با عنوان کدهاي اخـالق حرفـه         نامه  آیین

هـاي اخالقـی قابـل     هـا بـسیاري از ارزش      است که در این بیانیه    
اي در آموزش،     توجه به رشد اخالق حرفه    . احترام درج شده است   

منجــر بــه پــرورش محیطــی اخالقــی در کــالس درس خواهــد 
  ). 15(شد

اساسی دانشگاه شامل آموزش و تربیت نیـروي        رسالت و کارکرد    
انسانی متخصص مورد نیاز جامعه و فراهم نمودن زمینه مـساعد           

علمـی   براي رشد و توسعه پایدار کـشور اسـت و اعـضاي هیئـت            
ترین عامل تأثیرگذار در دستیابی به این هدف مهـم             مهم مثابه  به

معلمــان و اســاتید در توســعه بیــنش، ). 16(شــوند محــسوب مــی
هـا، مـسئولیت شخـصی و توسـعه اخالقـی دانـشجویان              ارتمه

و تأثیر اساسی بر روي جو اخالقـی        ) 17(مسئولیت خطیري دارند  
طور صریح باعث    اخالق اساتید به  ). 18(کل محیط دانشگاه دارند   

تغییرات رفتاري دانشجویان شده و در بهبود اخـالق آنـان مـؤثر             
 در جریان تعلیم    اي تأثیرگذار  رضایت از تحصیل، سازه   ). 19(است

و تربیت است که شامل ادراك دانـشجویان از برنامـه آموزشـی،             
  ).20(شرایط مطالعه و همچنین رفتار و راهنمایی معلم است

رغم این اهمیت، بررسی تحقیقات پیشین در موضوع اخالق           علی
هـاي   دهد که توجه چندانی بـه طراحـی مـدل         اي نشان می    حرفه

 سـنجش و ارزیـابی اخـالق        مفهومی مناسب و گونـاگون بـراي      
ها بیانگر آن است که یـا         این بررسی . اي اساتید نشده است     حرفه

اي اساتید پرداختـه شـده    به صورت کلی به سنجش اخالق حرفه    
هـاي اخـالق      هـایی کوچـک بـه عنـوان مؤلفـه           است یا شاخص  

گیري از منابع اسالمی در انجام این  بهره. اند  شده اي معرفی   حرفه
ها نیز به صـورت جـدي مـورد غفلـت             حی سنجه مطالعات و طرا  

 با توجه به ایـن کـه در ایـران مطالعـه             رو   نیا از. شده است   واقع
 در سطح آموزش    ژهیو  بهاي    علمی و جامعی در مورد اخالق حرفه      

، و مدلی برگرفته از جـستجوي عمیـق در          )4(عالی انجام نگرفته  
ایـن  منابع نظري موجود حتی منابع اسالمی معرفی نشده اسـت           

هـاي اخـالق      پژوهش به تدوین، اعتباریابی و سـنجش شـاخص        
سـؤال  . پـردازد  ها از نگاه دانشجویان مـی  اي اساتید دانشگاه  حرفه

هـایی،    اساسی این پژوهش نیز این است که چه ابعاد و شـاخص           
دهنـد و اسـاتید       عناصر مفهومی اخـالق اسـاتید را تـشکیل مـی          
اي   اخـالق حرفـه   دانشگاه از منظر دانـشجویان از چـه وضـعیت           

  .برخوردارند
 با گرید عبارت بهیا  موجود ينظر اتیادب لیتحل وعمیق  یبررسبا 

 دیاسـات  اي  حرفـه  اخـالق  هـاي  شـاخص تحلیل منطقـی متـون،      
ها به  که در جدول شماره یک، فهرست این شاخص  شد استخراج

  . کننده از آنها آمده است همراه منابع حمایت
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  اي اساتید هاي اخالق حرفه شاخصاستخراج ابعاد و : 1جدول 
هاي نظري  کننده از سازه منابع حمایت  ها شاخص  ابعاد  ردیف

  تحقیق
  )21(، )143: بقره(  9اعتدال
  )22(  مداري ارزش

  )23(  10صداقت
  )24(   11پذیري مسئولیت

  )14(  مداري قانون

صه  1
خصی

 
دي

ي فر
ها

  )25(  سعه صدر  
  )26(  ادب و احترامرعایت 

  )27(؛ )62: اعراف(  خیرخواهی
  )25(  تعامل مؤثر

  )28(؛ )15: شوري(  12انصاف و عدالت
  )21(  وفاي به عهد 

  )29(  داري امانت
  )30(  13بخشش

  )14(  14انتقادپذیري
  )21(؛ )37: اسراء(  15فروتنی

  )31(  القاي اعتماد به نفس

صه  2
خصی

 
ملی

 تعا
اي

ه
  

  )32(  عالقه ایجاد انگیزه و 
  )31(  تسلط و مهارت در تدریس 
  )25(  مدیریت و رهبري کالس

صه  3  )13(  ارائه مطالب جدید و روزآمد
خصی

 
اي

ه
کار   

ت 
کیفی رفه
ح

  اي 
  )28(  تالش پژوهشی

  
  روش

گیري پژوهش، یک پـژوهش       جهتهدف و   از حیث   این پژوهش   
وري از لحـاظ نحـوه گـردآ       ،شیوه انجام پـژوهش   . است کاربردي

ي هـا   شـاخص  شناسایی   . است ها توصیفی و از نوع پیمایشی       داده
گیري از روش تحلیل منطقی متن        اي اساتید با بهره     اخالق حرفه 

صورت گرفت که نتایج آن در بخش آغـازین مقالـه ارائـه شـده               
همچنین روش انجام این بخش از پژوهش از نظر ماهیت          . است

نـست کـه بـا مراحـل       دا  اقتباسـی از روش فراترکیـب      توان یمرا  
مراحـل روش تحقیـق فراترکیــب   . گانـه آن مطابقـت دارد   هفـت 

منـد     مـرور نظـام    -2 تنظیم سـؤال پـژوهش       -1: عبارت است از  
 -5استخراج اطالعات متون     -4انتخاب متون مناسب    -3ادبیات  

 ارائـه   -7 کنتـرل کیفیـت      -6هاي کیفـی      تحلیل و ترکیب یافته   
  ). 33(ها یافته

  

اسـتان قـم   ) غیرپزشـکی (هـاي دولتـی    انشگاهکلیه دانشجویان د 
، قم، صنعتی قـم و   )س(هاي حضرت معصومه    مشتمل بر دانشگاه  

 نفر به عنوان جامعه     13800پردیس فارابی دانشگاه تهران شامل      
با توجه بـه    . آماري براي اجراي این پرسشنامه در نظر گرفته شد        

خطاي  با میزان    اي  جامعهچنین   براي   گیري کوکران   فرمول نمونه 
بـراي تعیـین    . تمورد نیاز اس   نفر   373اي بالغ بر      نمونه  درصد، 5

اي   بقـه ط یـري گ   نمونه حجم نمونه الزم در هر دانشگاه، از روش       
 400 با توجـه بـه حجـم نمونـه الزم، تعـداد           . است استفاده شده 

 پرسـشنامه   373دانشجو در این تحقیـق مـشارکت نمودنـد کـه            
مـاري و نمونـه آمـاري بـه          فراوانی جامعـه آ    .کامل به دست آمد   

  . آورده شده است2تفکیک دانشگاه در جدول 
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  اطالعات مربوط به فراوانی جامعه و نمونه آماري: 2جدول 
  دانشگاه صنعتی قم   دانشگاه قم   )س(دانشگاه حضرت معصومه   پردیس فارابی دانشگاه تهران  

  2100  8000  700  3000  جامعه آماري
  57  216  20  80  نمونه آماري

  
شناختی نمونه تحقیـق مـشتمل بـر متغیرهـاي       اطالعات جمعیت 

 3جنسیت، سن، مقطـع تحـصیلی و رشـته تحـصیلی در جـدول          
  .نمایش داده شده است

  
  شناختی نمونه آماري تحقیق هاي جمعیت ویژگی: 3جدول 

  
  متغیر

  
  طبقات متغیر

  بی پردیس فارا  )س(دانشگاه حضرت معصومه  دانشگاه قم  دانشگاه صنعتی قم
  دانشگاه تهران

  درصد   درصد   درصد   درصد     
6/38  مرد  9/51  -  5/62    

4/61  زن  جنسیت  1/48  100  5/37  

22-18  9/71  9/62  100  8/43  

26-23  8/22  30 -  3/41  

30-27  8/1  2/5  - 15 

  
  سن

40-31  5/3  9/1  -  - 

7/66  کارشناسی  9/62  100 5/47  

8/29  کارشناسی ارشد  1/37  -  3/46  
  

  مقطع تحصیلی
5/3  دکترا  - -  3/6  

1/67  -  علوم انسانی  100 75 

5/96  فنی و مهندسی  2/15  0  25 
  

  گروه تحصیلی
5/3  علوم پایه  6/17  -  - 

  
هـاي    سـاخته مبتنـی بـر شـاخص         ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق   

ها  منظور تأیید روایی صوري شاخص  به .مفهومی مدل بوده است   
بـا  . اسـاتید رشـته مـدیریت اسـتفاده شـد        از نظرات پـنج نفـر از        

هاي اولیه مبتنی بر تحلیل متن، سؤاالتی براي          شناسایی شاخص 
 43سـاخته حـاوي       نامـه محقـق    پرسش. هر شاخص طراحی شد   

هاي مدل مفهومی مبتنی بـر طیـف          سؤال براي سنجش شاخص   
ابزار تحقیق متناسب با حجـم نمونـه        . گانه لیکرت تنظیم شد     پنج

منظور سنجش    به. نشگاه بین دانشجویان توزیع شد    الزم در هر دا   
پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شـده اسـت            

با توجه به اینکه مقدار .  به دست آمد956/0که پایایی آن برابر با 
 نشانگر پایـایی مناسـب اسـت    7/0ضریب آلفاي کرونباخ  باالي     

. یی باالیی برخوردار اسـت    بنابراین پرسشنامه مورد استفاده از پایا     
از تحلیـل   ) یکی از انواع روایـی سـازه      (براي بررسی روایی واگرا     

عاملی اکتشافی و روش چـرخش واریمـاکس و بـراي مـشخص             

 تک  tهاي    نمودن وضعیت متغیر در جامعه مورد بررسی از آزمون        
اي فریـدمن اسـتفاده شـده اسـت کـه در              اي و آزمون رتبه     نمونه

  .ح آن آمده استها، توضی بخش یافته
  

  ها یافته
هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، کشف الگو یا شناسـایی سـاختار    

ایـن سـاختار زیربنـایی در واقـع همـان           . هـا اسـت     زیربنایی داده 
ها هستند که با انجام تحلیـل عـاملی اکتـشافی، شناسـایی          عامل
ها قرار  ها در آن عامل شده یا شاخص متغیرهاي مشاهده . شوند می
بـراي انجـام تحلیـل اکتـشافی جهـت شناسـایی            ). 34(دگیرن می

 اسـتفاده  SPSS21افزار  هاي نظري مکنون از نرم متغیرها یا سازه 
در انجام تحلیل عاملی اکتـشافی، ابتـدا بایـد از ایـن             . شده است 

هاي موجود را براي     توان داده  مسئله اطمینان حاصل شود که می     
 KMOه از آزمـون     بـا اسـتفاد   . تحلیل، مـورد اسـتفاده قـرار داد       
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مقـدار  . گیـري اطمینـان حاصـل نمـود         توان از کفایت نمونـه     می
در ایـن   ). 35(باشـد   مـی  7/0 بزرگتـر از     KMOمناسب شاخص   
 به دست آمـد کـه نـشانگر         935/0برابر   KMOپژوهش، مقدار   

هـا بـراي تحلیـل     گیري و مناسب بـودن داده   کفایت باالي نمونه  
 آورده 4در جـدول   KMOنتایج آزمـون بارتلـت و       . عاملی است 

 000/0 آزمون بارتلت نیز برابر با       sigهمچنین مقدار   . شده است 
دهد ماتریس واحد نیـست و         است که نشان می    05/0کوچکتر از   

  .توان از تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار استفاده نمود می
هـا در    منظور تمایز شـاخص     تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول به     

 بار گردش در نه 15ها با   صورت گرفت و گویههاي مختلف طبقه
هر چه مقادیر اشتراك اسـتخراجی،      . طبقه یا عامل خالصه شدند    

شـده، متغیرهـا را بهتـر نمـایش           هاي استخراج   بزرگتر باشد عامل  
دهنـده میـزان      ضرایب تعیین یا اشتراك که نـشان      ). 36(دهند می

امی مقـادیر   تم). 50( باشند 5/0تبیین واریانس هستند باید باالي      
 است و فقط بـا      5/0مربوط به ضرایب اشتراك استخراجی باالي       

 بـود ایـن   5/0 کمتـر از  32توجه به این که مقدار اشتراك سؤال        
همچنین این نه   . سؤال حذف و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد       

 درصـد واریـانس نمـرات مفهـوم اخـالق           520/63عامل حـدود    
 نیز به دلیـل     22سؤال  . کنند  یاي اسالمی اساتید را تبیین م      حرفه

  .مقیاس منفرد حذف شد قرار گرفتن در یک خرده
  
  

  
  
  

هـاي    گذاري مؤلفه   یافته و نام    با تحلیل ماتریس همبستگی دوران    
استخراجی، ارتباط هر گویه با توجه به نسبت بیشترین مقدار بـار           
. عاملی یـا همبـستگی بـا سـازه نظـري خـود مـشخص گردیـد                

ر مطرح شد یکی از اهـداف تحلیـل عـاملی        ت گونه که پیش    همان
زمانی روایی واگرا وجـود دارد   . اکتشافی بررسی روایی واگرا است    

که هر سـؤالی بـا عـاملی کـه در آن قـرار گرفتـه، داراي مقـدار                
این مقـدار   ). 35(ها باشد  بیشتري همبستگی نسبت به بقیه عامل     

ار،  و به اعتقاد بعـضی از متخصـصان علـم آمـ            3/0باید بیشتر از    
  ).36( باشد4/0بیشتر از 

هـاي باقیمانـده و بـه         تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم با گویـه       
هاي مفهوم اخالق     بندي نهایی مؤلفه   منظور مشخص شدن طبقه   

 گیري   مقدار شاخص کفایت نمونه   . اي اساتید صورت گرفت    حرفه
)KMO (    و معناداري آزمون بارتلت در تحلیل عـاملی اکتـشافی

نتـایج تحلیـل    . باشـد   مـی  000/0 و   918/0ه ترتیب   مرتبه دوم ب  
دهد که ضرایب      نشان می  4عاملی اکتشافی مرتبه دوم در جدول       

 است و هشت مؤلفه در یـک طبقـه          5/0ها باالي    اشتراك مؤلفه 
هاي ابزار پژوهش     دهد که مؤلفه    این امر نشان می   . گیرند  قرار می 

ي اسـاتید   ا در نهایت، نشانگر متغیر اصـلی یعنـی اخـالق حرفـه           
 درصـد از    139/62همچنـین عامـل اسـتخراج شـده         . باشـند   می

  .دهد اي اساتید را توضیح می واریانس متغیر اخالق حرفه
  

  اي اساتید  ماتریس همبستگی مرتبه دوم در تحلیل عاملی اکتشافی مفهوم اخالق حرفه: 4جدول 
نسبت اشتراکات   ها مؤلفه  

  استخراجی
 ها با همبستگی هر یک از شاخص

  مفهوم اصلی

702/0 مداري ضابطه 1  838/0  

595/0 گري علمی هدایت 2  771/0  

641/0 بردباري 3  801/0  

664/0 جوانمردي 4  815/0  

739/0 اعتدال  5  860/0  

618/0 بخشی انگیزه 6  786/0  

502/0 عدالت 7  709/0  

510/0 تدریس اثربخش 8  714/0  
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اي اسـاتید را   حرفههاي اخالق    سازي شاخص   نتیجه نهایی مفهوم  
با بررسی مفهـومی  . دهد که دستاورد این پژوهش است نشان می   

  هـاي فـردي، تعـاملی و         ها، در سـه طبقـه خصیـصه         این شاخص 
  

، نتیجـه   5جـدول شـماره     . بندي شدند   اي دسته   کیفیت کار حرفه  
ها به همراه مصادیق یا شواهد رفتاري آنها که  بندي شاخص طبقه

  .کند باشد را ارائه می تی هر شاخص میبه عبارتی تعریف عملیا
  

  ها اي اساتید برآمده از نتایج تحلیل عاملی داده مدل مفهومی اخالق حرفه: 5جدول 
  رفتاري) شواهد(مصادیق   )ها سازه(ها  شاخص  ابعاد  

براي نـشان دادن    اي و تالش      حرفه ، قوانین و مقررات   هنجارها ،ها  پایبندي به نظم، ارزش     مداري ضابطه
  پذیر یک الگوي شایسته و مسئولیت

  هاي فردي خصیصه  1

پرهیـز از افـراط و تفـریط و برخـورداري از یـک         و منطق و روي  توازن، میانه  حفظ تعادل،   اعتدال
  ثبات شخصیتی

  صدر، مدارا و مالیمت با دیگران و رعایت ادب و احترام در برخورد با دیگران داشتن سعه  بردباري
  وي و رعایت مساوات و پرهیز از تبعیض به هر کس اعطاي حق  عدالت

  هاي تعاملی خصیصه  2

  خیرخواهی، ایثار، تالش دلسوزانه و گذشت از خطاهاي دیگران  جوانمردي
  نفس اعتنایی، تشویق و القاي اعتمادبه تعامل مؤثر و مشارکت، پرهیز از بی  بخشی انگیزه

  تواي دروس، به روز بودن محتوا و مهارت در انتقال مفاهیمتسلط بر مح  تدریس اثربخش
  اي کیفیت کار حرفه  3

مشاوره و راهبري دانشجویان، ارزشیابی کارآمـد، ارائـه بـازخورد، ارائـه مطالـب روزآمـد و                    گري علمی هدایت
  ها ها براي ارتقاي دانش و توان پژوهش آن استفاده از فرصت

  
هـاي مفهـومی اخـالق        پس از مشخص شدن عنـاوین شـاخص       

شده به هر شاخص یـا بـه      اي اساتید، میانگین امتیازات داده      فهحر
اي اساتید از نگاه      هاي اخالق حرفه    عبارتی میزان رعایت شاخص   

 مـشخص  6همان گونه کـه در جـدول       . دانشجویان محاسبه شد  
ها در وضعیت بین متوسط تا خوب قرار دارنـد            است همه شاخص  

ین و شــاخص  بیــشتر5 از 77/3و شــاخص بردبــاري بــا امتیــاز 
هـا     کمترین امتیاز را در بین شـاخص       31/3گري علمی با      هدایت
هـاي اخـالق      به منظور بررسی وضـعیت رعایـت شـاخص        . دارند
  اي  تک نمونهtاي اساتید در جامعه آماري مورد نظر، آزمون       حرفه

 نـشان   t در آزمـون     000/0داري    مقـدار سـطح معنـی     . انجام شد 

بـا  .  برابر نیست  3ورد نظر یعنی    دهد که مقدار متغیر با عدد م       می
توجه به این کـه حـد بـاال و پـایین بـه دسـت آمـده در تمـامی             

تـوان     درصد می  95ها بزرگتر از صفر است لذا با احتمال           شاخص
گفت که میزان متغیرها در جامعه آمـاري بیـشتر از حـد متوسـط         

 البتـه بـا مقـدار     tتمامی حدهاي بـاال و پـایین در آزمـون           . است
هـا    دهد میزان شـاخص      منفی شد که این امر نشان می       ،4آزمون  

 کـه معـادل خـوب و مطلـوب بـودن            4در جامعه آماري از عـدد       
اي از نگـاه دانـشجویان اسـت، کمتـر      هاي اخالق حرفـه    شاخص
 .  است

  

  اي اساتید هاي اخالق حرفه آمار توصیفی و استنباطی میزان رعایت شاخص: 6جدول 
انحراف   میانگین  شاخص 

  ارداستاند
انحراف استاندارد 

  میانگین
  tمقدار آماره 

  )3= آزمون مقدار(
سطح 
  داري معنی

  حد پایین  حد باال

  4369/0  5768/0  000/0  24/14  03/0  68/0  50/3  مداري ضابطه
  2789/0  4867/0  000/0  24/7  05/0  01/1  38/3  عدالت
  3616/0  5022/0  000/0  08/12  03/0  68/0  43/3  اعتدال
  6950/0  8500/0  000/0  59/19  04/0  75/0  77/3  بردباري

  3957/0  5351/0  000/0  13/13  03/0  68/0  46/3  جوانمردي
  5648/0  7038/0  000/0  94/17  03/0  67/0  63/3  بخشی انگیزه

  3642/0  5650/0  000/0  10/9  05/0  97/0  46/3  تدریس اثربخش
  2355/0  3875/0  000/0  06/8  03/0  74/0  31/3  گري علمی هدایت
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هـا نـسبت بـه       منظور مشخص ساختن رتبـه واقعـی شـاخص        به  
هاي آماري ایـن   فرض. اي فریدمن انجام شد    یکدیگر آزمون رتبه  

  :آزمون به شرح زیر است
H0 :ها یکسان است اولویت شاخص.  
H1 :حداقل، اولویت دو شاخص با هم متفاوت است .  

 و 564/179دو برابر بـا   دهد که آماره کاي نتیجه آزمون نشان می 
بنابراین فرض صفر رد .  می باشد000/0 برابر با  p-valueمقدار  

هـا در      درصد، وجود تفاوت بـین میـزان شـاخص         95و با احتمال    
با توجه به میـزان میـانگین       . شود  سطح جامعه آماري پذیرفته می    

بخشی،   ها عبارت است از بردباري، انگیزه اي، ترتیب شاخص رتبه
مداري، عـدالت، جـوانمردي، اعتـدال و          تدریس اثربخش، ضابطه  

  .گري علمی هدایت
 

  اي فریدمن نتایج آزمون رتبه: 7جدول 
  رتبه  اي میانگین رتبه  شاخص 

  4  42/4  مداري ضابطه
  5  31/4  عدالت
  7  13/4  اعتدال
  1  68/5  بردباري

  6  22/4  جوانمردي
  2  13/5  بخشی انگیزه

  3  49/4  تدریس اثربخش
  8  62/3  گري علمی هدایت

  
  بحث 

اي اساتید در هشت شـاخص و سـه           در این تحقیق، اخالق حرفه    
بررسی . اي مقوله بندي شد  بعد فردي، تعاملی و کیفیت کار حرفه      

دهـد نتیجـه ایـن تحقیـق بـا دیگـر              تحقیقات دیگر نـشان مـی     
تحقیقات، غیرهمسو نیست بلکه مهمترین تفاوت یـا بـه عبـارت            

هـاي    یاز آن، توجه به منابع اسالمی در استخراج شاخص        بهتر امت 
تالش محققان در این تحقیـق بـر        . اي اساتید است    اخالق حرفه 

اي در حـوزه آمـوزش    هاي جامع اخـالق حرفـه      استخراج شاخص 
اي   به طور مثال، محققی براي سنجش اخالق حرفـه        . بوده است 

 و یانانـس  روابـط  منش، پژوهش، آموزش،کلی   بعد اساتید از پنج  
هـا در ایـن       تجزیه ابعاد به شاخص   . ی استفاده نموده است   سازمان

شـود و تنهـا طراحـی پرسـشنامه براسـاس آن              تحقیق دیده نمی  
در پژوهــشی از دیــدگاه دانــشجویان، ). 4(صــورت گرفتــه اســت

علمـی    شده از جانـب اعـضاي هیئـت           هاي اخالقی رعایت    مؤلفه
ایـت ادب و    رع: هـا عبـارت اسـت از        سؤال شده است کـه پاسـخ      

نزاکت در برابر دانشجویان، حفظ اسرار دانشجویان، عـدم تـأمین     
منافع مادي در قبال دادن نمره به دانـشجویان، جلـب اعتمـاد و              
احترام دانشجویان، داشتن روحیه تحمـل و بردبـاري، توجـه بـه             
آراستگی ظاهر و پوشش مناسـب، پرهیـز از شـوخی و طنزهـاي       

نـات دانـشگاهی جهـت امـور     ناشایـست و عـدم اسـتفاده از امکا   
هـاي    تـوان اسـتنباط نمـود شـاخص         لذا می ). 15(شخصی اساتید 

اخالقی در امر آموزش و پـژوهش در آن تحقیـق، مـورد غفلـت               
 مـورد  درس در اسـتاد  در پژوهشی دیگر، تـسلط    . واقع شده است  

 و درسـی  مطالـب  جـذاب  ارائه گفتار، رفتار و  در صداقت تدریس،
دروس را بــه عنــوان  ارائــه هــتج مــنظم ریــزي برنامــه داشــتن
هـاي یـک اسـتاد خـوب از نگـاه دانـشجویان شناسـایی                 ویژگی
همان طور که مشخص است صفات اخالقی در این         ). 24(نمودند

بنـدي    نتیجه رتبه . تحقیق نیز چندان مورد توجه واقع نشده است       
ها در مقاله حاضر بـا تحقیـق دیگـري در داخـل کـشور                 شاخص

هـاي رفتـاري       اساتید از نظر شاخص    در آن تحقیق،  . همسو است 
باالترین نمره و در زمینه کیفیت تدریس، کمتـرین امتیـاز را بـه              

در مجموع، مقایسه این تحقیقات با نتـایج بـه          ). 37(دست آوردند 
دست آمده در این پژوهش نه تنها حاکی از سازگاري و همسویی       

دهنده جامعیت بیـشتر مـدل اسـتخراجی          بین آنهاست بلکه نشان   
بدیل   بر این اساس با توجه به نقش ویژه و بی         . ن تحقیق است  ای

اساتید در تربیت دانشجویان و با توجـه بـه نتـایج ایـن تحقیـق                
هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالی            دانـشگاه  -الف: شود  پیشنهاد می 

کشور با توجه به نتایج این تحقیق بـه سـنجش مـستمر و ارائـه              
االدستی مانند شـوراي   نهادهاي ب-ب. بازخورد به اساتید بپردازند  

عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري بـه              
اي و ابــالغ بــه  تــدوین منــشور و اســتانداردهاي اخــالق حرفــه

هـاي    معاونـت -ج. ها و مؤسسات آموزشی اقـدام نماینـد       دانشگاه
ها یا دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در          فرهنگی دانشگاه 

اي را مد     عه منابع انسانی در شاخص اخالق حرفه      ها، توس   دانشگاه
هـاي آمـوزش اخـالق        نظر قرار داده و به صورت مستمر، کارگاه       

 کـارگروه یـا کمیتـه       -د. اي را براي اساتید برگـزار نماینـد         حرفه
  . ها تشکیل شود اي اساتید در دانشگاه اخالق حرفه
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  گیري نتیجه
 صورت گرفت   اي که در منابع نظري موجود       با جستجوي گسترده  

مشخص شد که با توجه به ماهیت پیچیده تدریس که نـه فقـط              
باشـد در     یک موضوع شناختی بلکه یک فرایند تربیتـی نیـز مـی           

هـاي متعـددي      اي آموزش بایستی به شاخص      حوزه اخالق حرفه  
هـاي   هـاي اخالقـی در زمینـه     نه تنها رعایت شاخص   . توجه شود 

ت دارد بلکـه رعایـت      اي براي اسـاتید ضـرور       تعاملی و کار حرفه   
برخی صفات فردي نیز جزء مقوالت سـنجش وضـعیت اخـالق            

هـاي اولیـه ایـن        بر اسـاس یافتـه    . رود  اي آنها به شمار می      حرفه
 شـاخص اخـالق   21پژوهش، مبتنی بر تحلیـل منطقـی متـون،         

اي اساتید استخراج شد که با انجام پیمایش و سپس تحلیل     حرفه
مـداري،    الت، ضـابطه  عـد «عاملی اکتـشافی در هـشت شـاخص         

بخشی، تـدریس اثـربخش و        اعتدال، بردباري، جوانمردي، انگیزه   
دیگر نتـایج توصـیفی و      . سازي شدند   مفهوم» گري علمی   هدایت

استنباطی نیز  نشان داد که اساتید دانشگاهی از نگاه دانشجویان، 
اي در وضـعیت   در رعایت هشت شاخص استخراجی اخالق حرفه 

متر از خوب قرار دارند و مشخص است کـه          باالتر از متوسط و ک    
هـاي اخالقـی بـا وضـعیت      اساتید دانشگاهی در رعایت شـاخص   

هـا،    بنـدي شـاخص     بر اساس رتبـه   . خوب و مطلوب فاصله دارند    
اساتید در رعایت شاخص بردباري، بهترین وضعیت و در شاخص          

بنـابراین  . ترین وضعیت را دارنـد      گري دانشجویان، ضعیف    هدایت
ها و نهادهـاي باالدسـتی آن هنـوز           ذعان نمود دانشگاه  توان ا   می

اي   هاي اخالق حرفه    نیازمند اقدامات مؤثرتري در ارتقاي شاخص     
  .ها هستند اساتید دانشگاه

  
  هاي اخالقی مالحظه

در این تحقیق با ذکر ارجاعات مورد استفاده و همچنـین کـسب             
و هاي اخالقـی   ها، شاخص مجوزهاي الزم براي توزیع پرسشنامه 

  .قانونی در تدوین تحقیق رعایت شده است
  

  سپاسگزاري

هــاي سراســري اســتان قــم و  از مــدیریت و کارکنــان دانــشگاه
همچنین کلیه دانشجویانی که با پاسخگویی به سؤاالت، امکـان          

  .گردد انجام این تحقیق را فراهم نمودند، تشکر و قدردانی می
  

  نامه واژه

   Ethics .1  اخالق
  Normative ethics .2            هنجارياخالق 
 Applied ethics .3      کاربردياخالق 
 Theoretical ethics .4   نظرياخالق 

  Meta ethics .5  فرا اخالق
 Professional ethics .6          اي حرفهاخالق 
 Education .7        آموزش

8. Codes of Professional ethics 
   اي حرفهاخالق  کدهاي

 Moderation .9  اعتدال
 Truthfulness .10  صداقت          

 Conscientiousness .11  پذیري        مسئولیت
 Justice .12  عدالت         

 Forgiveness .13       بخشش
 Exceptionable .14  انتقادپذیري 

Humility .15           فروتنی    
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