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  علمی هیأت اعضای  در ای حرفه اخالق سازی نهادینه پارادایمی مدل ارائه

 ورزشی  علوم و بدنی تربیت  رشته
 

 3ینیحسن حس دی، دکترس2*یسلیم ی، دکترمهد1یبیحب دیسع

 . واحد اصفهان )خوراسگان( ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یبدن ت ی گروه مديريت ورزشی، دانشکده ترب .1
 . دانشگاه اصفهان ،یعلوم ورزش مديريت ورزشی، دانشکده گروه .2

 . )ع(  یامام عل یدانشگاه افسر ت،يريمد گروه .3
 ( 03/12/98، تاریخ پذیرش:98/ 10/ 02تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

معتبری است کهه د   1به عنوان یکی از مؤسسات آموزش عالی  دانشگاه،
ایران  شهد و ووسهعه پیهدا   و بعد از پیروزی انقالب اسالمی داخل کشو

وهالش هها و   لمی کشو  مرهوناست و بخش اعظمی از ووسعه ع  کرده
شهوویان دانشهگاه ههای محققان، اسهاوید و داناقدامات خستگی ناپذیر  

د و ووسعه همه جانبه جامعه، کی از عوامل  شی  لذا  (.  1)کشو  می باشد  
دانشگاه به عنوان یک سازمان سهال  و پویاسهت. سهازمان سهال ، وجود  

اسهت کهه از روی انسانی خالق، سازنده و متعههد سازمانی متشکل از نی
و سازمان  ا قاد  مهی سهازد  می باشدبرخو دا   مناسبی وحیه و عملکرد 

 شد و شکوفایی جامعه  ا نیز ه موجبات  بلک  ،نه ونها به اهداف خود برسد
 به  دانشگاه ها اساوید و است حرفه ای عالی، نظامی  آموزش فراه  آو د.

 
 
 

 
عهده دا نهد بر     ا  دانشوویان  و وربیت  وعلی   مسئولیت  هک  عنوان افرادی

 باشندپایبند  آن به و داشته آگاهی معلمی 2حرفه ای اخالق  اصول  از  باید
اساویدی که د  دانشگاه ود یس می کنند باید دا ای به همین دلیل    .(2)

مهدیریت و وخصهد د  حرفهه ت هایی مانند  وابط اجتماعی قوی، قابلی
بی بهرای آموزش عالی شهرایط مناسهمی ووان گفت که    (.3خود باشند )

اخالق د  همه زمینه ها و فعالیت های   دا د، لذا  3بروز مشکالت اخالقی
محسهوب مهی  سهی و حیهاویمسائل اسا آموزش عالی به عنوان یکی از

  .(4)شود 
است که می کوشد وا  وشن سهازد کهه   4اخالق شاخه ای از عل  فلسفه

 به خوشی و سعادت دست هایی  ا  عایت کند وا یدباانسان چه بایدها و ن
 
 

 چکیده

 و زشهی علهو  و بدنی وربیت  شته علمی هیأت اعضای د  ای حرفه اخالق  سازی  ادینهنه  پا ادایمی  مدل  ا ائه  حاضر  پژوهش  از  هدفزمینه:  
 .بود

 آمها ی جامعهه. باشهد مهی کو بین و اشتراوس بنیاد داده نظریه مند نظا   ویکرد از استفاده با و کیفی حاضر، پژوهش د  وحقیق   وش  :روش
 ایبر. باشهد مهی  برفهی گلولهه نوع از هدفمند  وش به پژوهش گیری نمونه که بودند ای حرفه اخالق  حوزه د  دانشگاهی خبرگان و اساوید
 استفاده شد. یزمان فاصله دو د  ها یکدگذا  نیب بازآزمون ییایپا شاخد  نیهمچن و گوبا و لینکلن وش   دوها از  مصاحبه اعتبا  وعیین
 عوامهل و( دانشهی) علمی عوامل فردی، عوامل شخصیتی، لعوام) علی شرایط. 1 یشده د  قالب شش مقوله اصل ییشناسا اهی مف :ها یافته
 عوامل. 4 ؛(جذب فرآیند و بهینه، کنترل و نظا ت ا وقاء، سازی کیفی)  اهبردها. 3 ؛(ای حرفه اخالق سازی نهادینه) مرکزی مقوله. 2 ؛(اخالقی
 و فرهنگهی سیاسهی، عوامهل) گهر مداخلهه عوامهل .5 ؛(عادالنهه ا زشهیابی و  گرایهی،  وخصد   انگیزشی،  های  ویژگی  موثر،  ا وباط)  ای  زمینه

و از ا وبهاط آنهها مهدل  یدسته بند (مثبت  قابت فرهنگ ایواد و بهینه، عملکرد اخالق، وسری احترا ، و اعتماد جلب) پیامدها.  6  و  ؛(اقتصادی
 شد.  ایوادپژوهش   پا ادایمی

 علمهی، هیهأت اعضهای بهینه عملکرد جمله از مثبتی پیامدهای موجب دووان می آنها سازی پیاده و شده ا ائه مضامین به ووجه  :گیری  نتیجه
 و مثبهت فضهایی د   قابهت فرهنگ ایواد نهایتا و اساوید، و دانشوویان بین متقابل  اعتماد  جلب  و زشی،  علو   های  دانشکده  د   اخالق  وسری
 .گردد اخالقی

 
 نی، آموزش عالی.وربیت بد سازی، نهادینه ای، حرفه  اخالقپا ادای ،  : واژگانلیدک

 m.salimi@spr.ui.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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(. هه  5و بدین وسیله هنر خوب زندگی کردن  ا به وی می آموزد )  یابد
اخالق موموعه ای از صفات   ه کهاینگونه بیان شدد  منابع دیگر  چنین  

ی که از خلقیات د ونهی انسهان ناشهی انسان هاست که به صو ت  فتا 
بر این اساس اخالقیات د  حال حاضر مهه     .(6)  می شود بروز می یابد

و بهه وهو  کلهی ردی ورین شهاخه عله  فلسهفه مهی باشهد کا بورین و 
وعا یف بیهان شهده   با ووجه به  (.7)اخالقیات همان فلسفه معنوی است  

متناسب  6هر موموعه سازمانی دا ای کدهای اخالقی  می ووان گفت که
نا  دا د و ه  چنهین ای    حرفهساختا  حرفه ای خود است که اخالق  با  

می باشند که سازمان ها بها   7صیل اخالقیکدهای اخالقی ا زش های ا
وبیین آنها خط مشی اخالقی خود  ا وعیهین مهی نماینهد. اسهتاندا دهای 

از  کهدهای( اخالقهی بنها شهده انهد کههاخالقی به وو  کلی بر قوانین )
وء  فتها  حرفهه حداقل استاندا دها و اعمال اجرائی، اشتقاق هایی که سه

های ایهده آل، دیک سری از استاندا  ا وشکیل داده اند و ه  چنین   8ای
(. 8شکل گرفته اند که جمعا عناصر موفقیهت حرفهه ای  ا مهی سهازند )

الز  است بیان شود که کهدهای اخالقهی موموعهه ای از دسهتو العمل 
و مهدیران خهود مهی کنان شده ووسط سازمان به کا   های مکتوب صاد 

اسهتاندا دهای بهه آن د   اسهتای ا زش هها و  شد وا از وریهق عمهل  با
نقهش اخهالق د  عملکهرد،  فتها ، (.  9سازمان عمهل نماینهد )  9اخالقی

وصمی  گیری ها، انتخاب ها، برخو دها و ا وباوات، مه  و وعیین کننهده 
است، و به همین دلیل است کهه امهروزه بهه یکهی از مباحه  مهه  د  

فرهنهگ جهذب، پهذیرش و  (.10دل شهده اسهت )بسیا ی از مقوالت به
د  سازمان هها، نهه   10ول و موازین زیر بنایی اخالق حرفه ای عایت اص 

 . (11ونها یک وظیفه، بلکه ضامن بقاء و پویایی آن سازمان خواهد بود )

 و دانشگاه ها هسهتند  ا کان  مهمترین  از  اساوید  و  11علمی  هیأت  اعضای
  شته ههای وخصد علمی د  عالوه بر  د  دانشگاه ها  ود یس  امر  بقای
 اسهاوید د  حرفهه ای و شخصهی   فتها   نحهوه  به  دانشگاه،  هر  نظر  مو د

می ووان چنین بیان نمهود کهه اعضهای   دا د.  بستگی  آموزشی  موسسات
هیأت علمی دانشگاه ها نقش اصلی  ا د  ادا ه و هدایت دانشگاه ها بهه 

ق حرفه ای  ا  عایت کننهد عهده دا ند، بنابراین باید به نحو احسن اخال
مقاله محققان ایرانی از  58مربوط به حذف   یر گزا شد  موله نیچ  (.12)

هفت نشریه معتبر علمی چاپ شده منتشر شد که ایهن مقهاالت حهاوی 
یها  14 وند داو ی د   13یا دستکا ی  12علمی  وادبی  نشانه هایی از سرقت  

ت نشانه هایی از سرقت د صد این مقاال 70نا  نویسندگان بوده اند و د  
د  بسهیا ی از مهوا د بهه سهبب اینکهه (. 13ادبی و علمی دیده می شد )

ایهن لقهی مهی گهردد، امتیهاز و ،نوشتن مقاالت و انوا  وحقیقات بیشهتر
بهه  اعضای هیهات علمهیموضوع وبدیل به عاملی شده که از وریق آن 

ای ولهه بهربهتری د  زمینه وخصد خود دست یابند که این ع  موقعیت
بعضا باع  برخی  فتا های غیر اخالقهی مهی یابی به موقعیت بهتر  دست

مهه  وهرین  سهالت دانشهگاه د   شود و د  آموزش و پرو ش به عنهوان
معاصر، د  وربیت موثر دانشوویان و وولید دانش وبلهو  مهی یابهد جهان  

داشته است کهه مراجهع صیصهالل علمهی بهه   لذا هموا ه ضرو ت.  (14)
و اسهاوید از  محققهانستمر با بر سهی پهژوهش ههای صو ت مداو  و م 

صحت و سالمت پژوهش ها د  دانشگاه ها و مراکز علمی و وحقیقهاوی 
  اومینان حاصل نمایند.کشو  

هموا ه یکی از دغدغه های نظا  عالی   16و پژوهش  15اخالق د  آموزش
همهوا ه دسهتو العمل هها و کشو  بوده که د  جهت بهبهود وضهعیت آن 

ورفی این مقوله از دیدگاه پژوهشگران  زدیدی صاد  می شود؛ اقوانین ج
اخهالق د  بسهیا ی از جای خهالی وهد یس    آنهانیز پنهان نمانده است.  

هه  چنهین شهکاف بهین وضهعیت  برنامه های آموزشی و دانشهگاهی و
 بهرنهد. ه ا ا هشهدا  داد د   عایت استاندا های اخالقیمطلوب موجود و 

هیأت علمی اندا دهای اخالق حرفه ای اعضای تسهمین  استا ووجه به ا
می وواند یکی از  اهبردهای اساسی جهت بهبود وضمین کیفیت د  نظا  

ینه کردن این فرهنهگ، با ووجه به نهاد  .(16،  15،  7)  آموزش عالی باشد
حاکمیت اخالق حرفه ای وأثیر چش  گیر و منافع زیادی برای سازمان از 

هبهود  وابهط، ا وقها جهو وفهاه  و کهاهش بعد داخلی و از جنبهه ههای ب
ولیت پهذیری بیشهتر کا کنهان و کهاهش ئوعا ضات، افزایش وعهد و مس

ت سازمان و هزینه های ناشی از کنترل دا د و نیز از  اه افزایش مشروعی
اقدامات آن سودآو ی و بهبود مزیت  قابتی و ووفیق سهازمانی  ا وحهت 

 د  اخهالق نهادینهه سهازی بهراینیهز دانشگاه    (.16دهد )وأثیر قرا  می  
 همه   د   اخهالق  اثربخش  و  مستمر  محتاج ورویج  خود  سازمانی  فرهنگ
 (.17)سازمان است  ا کان

اعضای هیأت علمی  شته وربیهت د  میان  شته های مختلف وحصیلی،  
نیز به عنوان بخشی از نظا  آموزشی دانشگاه ها به وربیت نیروی   17بدنی

  و زشهی مهی پردازنهد و از ایهن مقولهه انسانی متخصد د  حیطه علو
وعداد زیهادی از مستثنی نیستند. استادان این  شته از یک سو با آموزش  

سهمی و  وانهی و اسهتفاده نیازهای متفاوت جدانشوویان دختر و پسر با  
صحیح و جهت دا  از استعدادها و ووانایی های آنها و از سوی دیگهر بها 

کهه   زه و زش  وبهه  و هسهتند،وغییرات و پیشرفت های سهریع د  حهو
 نهادینهه نیازمندشان  وغییرات و انوا  هرچه بهتر وظایفهماهنگی با این  

 عملکهرد  بهر  وأثیرگهذا   عوامل  به  ووجه  ،معلمی  81ای  حرفه  اخالق  شدن
 می مه  این بیشتر هرچه بهبود برای مناسب شرایط ایواد و آنها شغلی
ههداف د وس ی بهه الذا به نظر می  سهد جههت دسهت یهاب  (.18)  باشد

د  دانشهگاه هها، یکهی از اثهربخش وهرین   وخصصی  شته وربیت بهدنی
ا کان، کا ایی اساویدی باشد که این د وس  ا برای دانشوویان وهد یس 

 سهازی نهادینههاینکهه می نمایند، و این موضوع وحقق نمی یابهد مگهر 
 (.19)اخالق حرفه ای از جانب این اساوید به خوبی مو د ووجه قرا  گیرد 

. اسهت 91شناسهی جامعهه عله  اصهطالحات از یکی  سازی،  نهادینه  واژه
 آن کردن ای  یشه و ای پایه معنای  به  اجتماعی،  امر  یک  کردن  نهادینه

 (.20) است جامعه عمق و  متن د 
  سال های اخیر  ویه های پذیرش دانشوو و موضوعات اخالقی پیش د

دی شهدن بهیش از انهدازه آمده، از جمله عد  ووجه به دانشهوویان و مها
شده نتوانهد پاسهخگوی  ودوینقوانین است که  آموزش عالی باع  شده  

که د  این حالت  اهنمای اخالقی د  دانشگاه می ووانهد مشکالت باشد،  
متأسهفانه د  حهال  (.21) اه گشای عمل د  برابر ایهن وهنش هها باشهد 

ای ق حرفههکمتر به اخال  دانشگاه هاد   ه  چنین  حاضر، د  جامعه ما و  
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ها، د  بیشهتر کشهو د  حالی که د    .شودووجه می  اعضای هیأت علمی  
ای وجود دا د، ولهی د  با عنوان اخالق حرفه  د وس آموزشیها  هدانشگا

، به اخالق ووجه کهافی ها ، آموزش عالی و دانشگاهجامعه ما د  مدیریت
ی مهدل علمه و نشده است که با ووجه به اهمیت موضهوع و نبهود الگهو

مهدل   کهه  است  این  پژوهش حاضر د  صددد  این خصوص،    20اخالقی
 شته وربیت بدنی نهاینه سازی اخالق حرفه ای د  اعضای هیأت علمی  

 .شود احصاء و وراحیعلو  و زشی و 

 

 روش 
ا  منهد نظ، کیفی و با استفاده از  ویکرد  د  پژوهش حاضر   وش وحقیق

دینهه وندگان د  مهو د نهاکه نظرات مصهاحبه شه  استنظریه داده بنیاد  
علمی علو  و زشی وحلیل شد. هیأت سازی اخالق حرفه ای د  اعضای  

اخالق  دانشگاهی د  حوزهحاضر اساوید و خبرگان پژوهش جامعه آما ی  
)اساوید  شته مدیریت، مدیریت و زشی و جامعه شناسهی آشهنا   حرفه ای

هدفمنهد   نمونه گیری پژوهش، به  وش  که  به حوزه پژوهش( می باشند
صو ت گرفت. این  وند نمونه گیهری و مصهاحبه وها و شیوه گلوله برفی  

 20)وعهداد   بهه اشهباع نظهری برسهد  زمانی که فرایند ووزیهه و وحلیهل
نفر(، مهدیریت و زشهی   2مدیریت )علمی  شته  ت  أهیاعضای  )  مصاحبه

 تیهجمع یههایژگیو. داشهت، ادامهه ((نفر 4نفر( و جامعه شناسی )  14)
 .است شده ا ائه( 1) جدول د  قیوحق  یآما  هوننم یشناخت

اشهتراوس نظا  مند بر اساس  ویکرد   ،ها  داده  وحلیلد  فرایند ووزیه و  
کهد  د  نهایتابتدا کد گذا ی باز، سپس کد گذا ی محو ی و  کو بین،و  

 شهد هاسازی و بهبود مقولههیکپا چهفرایند ایواد موجب  گذا ی انتخابی  
(22).  

 گوبا استفاده شده استو  از  وش لینکلننیز یایی و  وایی برای وعیین پا
 ، قابلیت انتقال، قابلیت31چها  عنصر قابلیت اعتبا از این مفهو   کههههههه
( بیهانگر مراحهل 2(. جهدول )23)می گیرد    شکلقابلیت وائید  و  اعتماد،  

 می باشد. گوباو   وش لینکلنیید  وایی و اعتبا  بر اساس أو
 دو د  پژوهشگر کدگذا ی های بین بازآزمون پایایی شاخدهمچنین 

 د  پژوهشگر( ا ائه شده است. بر این اساس 3د  جدول ) زمانی فاصله

 سهه مصهاحبه هها، کدگهذا ی جریهان د  و پهژوهش این انوا  حین

 کدگهذا ی مهو د  وزه 20 فاصهله یهک د  نمونه عنوان به  ا مصاحبه

 داد. قرا  مودد
مصهاحبه  بهازآزمون پایهایی ضریب (3) جدول حاصل ازبر اساس نتایج 

و  اعتمهاد وواند قابلیهتکه می  می باشد، 84/0برابر  این پژوهش های

د  ایهن پهژوهش  .وائیهد قهرا  دههد مو د ثبات کدگذا ی مصاحبه ها  ا
انوها   2018 نسهخه کیهوداافهزا  مهاکسداده ها نیز با کمک نر   وحلیل

 آمهدهد   شیبه نمها  حاضر  شپژوهد     اجرا  ندی( فرا1)  نگا ه  د پذیرفت.  
 .(24) است

 

 تحقیق  نمونه شناختی جمعیت های  ویژگی: 1 جدول

 

 گوبا و   روش لینکلنروایی و اعتبار بر اساس  :2جدول 
 فرآیند شاخص

 مصاحبه ووسط مصاحبه شونده یید دادههایأو و صرف زمان کافی برای پژوهش اعتبا 

 که د  پژوهش شرکت نداشتند اخذ نظرات خبرگانی پذیریانتقال

 ستندات د  فرآیند پژوهشمی گا های پژوهش و ممستندسازی و حفظ وما واییدپذیری

 ثبت و ضبط ومامی جزئیات پژوهش و یادداشت بردا ی د  وما  وول انوا  مصاحبه و  وند پژوهش قابلیت اعتماد

 

 بازآزمون پایایی درصد میزان  :3جدول 
 پایایی باز آزمون )درصد( تعداد توافقات تعداد کل کدها مصاحبهعنوان  ردیف

 86/0 39 45 ه سو مصاحب 1

 83/0 25 30 مصاحبه ده   2

 83/0 20 24 مصاحبه چها ده   3

 84/0 84 99 کل

 
 

 

 شاخص

 )سال( یعلم أتیه سابقه یعلم مرتبه (سال)  سن

 30 الی   21 20 الی   11 10  الی  1 تمام استاد دانشیار  استادیار  60 الی   51 50 الی   41 40 الی   30

 4 7 9 2 6 12 3 11 6 فراوانی

 20 35 45 10 30 60 15 55 30 انیفراو د صد
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 ( 24) پژوهشانجام  فرآیند : 1 نگاره

 

 يافته ها
داده   ویکرد نظا  منهدحاصل از مصاحبه ها و های ر مبنای وحلیل دادهب

د  قالب شهرایط علیهی، ش مقوله اصلی بنیاد مفاهی  شناسایی شده د  ش
ای، عوامل مداخله گهر، و پیامهدها ،  اهبردها، عوامل زمینهمحو یمقوله  

د  ا وبهاط بها  قهوالتاین م از وریق مدل پا ادایمی به ه  مروبط شدند. 
قابهل ( 2) نگها هکهه د    نمودندپژوهش  ا ایواد  فهومی  م   یکدیگر، مدل

 .استمشاهده 

 
 هادینه سازی اخالق حرفه ای ادایمی نمدل پار : 2 نگاره
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 معلولی و علی  وابط همانطو  که د  مدل پا ادیمی قابل مشاهده است،

بهر اسهاس . اسهت د ک قابهل یکهدیگر بر آنها واثیرات وها مقوله بین 
د  جهدول همانطو  که  ،  د  مصاحبه ها  کد احصا شده  463از  (،  2)  نگا ه

 و کد باز متمرکز شده  65د بر سی،  مقوله مو   5د   می شود    مشاهده(  4)
 .گردید کد محو ی استخراج 17

 

 کدهای باز، مفاهیم و مقوله ها )انتخابی(    :4جدول 

 مقوله+ کد محوری )مفاهیم( کدهای باز متمرکز شده
 بهها ا وبهاط و آمهوزش د  صهد  سهعه و بردبها ی و وحمهل  وحیهه اشهتند

 و عملهی) د وس ح صهحی آمهوزش قبهال د   پهذیری  مسئولیت  دانشوویان،
 و  مناسب  مها وی  های  آزمون  و  ومرینات  از  استفاده  دانشوویان،  به(  وئو ی

 د  شخصیت وعالی و نفس  وذهیب   شد  به  ووجه  عملی،  د وس  د   استاندا د
 بهه نسهبت علمهی  هیات  عضو  پذیری  مسئولیت  و  وعهد  دانشوویان،  و  خود

 بهه  حضهو   علمهی،  هیات  عضو  بودن  شناس  وظیفه  دانشگاه،  و  دانشوویان
، محولهه  د وس  صحیح   آموزش  د   پذیری  مسئولیت  ،کالس  د   استاد  موقع

 پرهیز دانشوویان، اسرا   حفظ  دانشوویان،  با  برخو د د   نزاکت  و  ادب   عایت
  بروربینی خود و وکبر از پرهیز و وواضع ناشایست، ونزهای و شوخی از

 

 
 و  شخصیتی  های  ویژگی
 فردی

 شرایط علی

به  وز بودن دانش و زشی(، مطالعهه پیوسهته و زشی )  داشتن اوالعات  وز
 کتب، مقاالت و سایر منابع علمی و زشی

 دانشی(عوامل علمی )

پرهیز و جلوگیری از سرقت علمی ادبی د  پژوهش، عهد  سهوء اسهتفاده از 
 عایت اصول اخالقهی د  وهالیف و جایگاه علمی د  چاپ کتاب و مقاالت،  

 پژوهش

 علمی اخالق عوامل

واد امکان ا وباط با استاد د  مواقع لزو  د  خا ج از کالس، پرهیز از ووبیخ یا
 داده آموزش های وکنیک انوا جهت عد  ووانایی د    و سرزنش دانشوو به

منطقهی و معقهول ههای   ، پیشهنهادات و د خواسهتووجه به نظهرات  ،شده
ا بهه دانشوویان، جلوگیری از دل زدگی دانشوویان و عالقه مند نمودن آنه

 و زش

 
 ا وباط موثر

 

 

 

 

 

 عوامل 

 زمینه ای

 داشتن انگیزه کافی برای حضو  د  کالس و آموزش د وس، داشتن  وحیه و 
انگیزه الز  جهت همکا ی د  فرآینهد یهادگیری دانشهوویان، انگیهزه الز  

 جهت ود یس د وس محوله، 

 ویژگی های انگیزشی

و عملهی بهر د وس  رینظهوعهد به ود یس برابر سرفصل د وس، اشهراف  
محوله و آموزش صحیح  و کامل آنها، همخوانی محتوای د س با وخصد 

سهطح میهزان وضعیت جسمانی دانشوویان و  د ک الز  از استاد، آگاهی و
، ا ائه ومرینات و آزمون ها با ووجه بهه سهطح د  د وس عملی  وحمل فشا 

 ووانایی و وحمل فشا  دانشوویان د  د وس عملی  

 
 راییوخصد گ

استفاده از ا زشیابی نسبی د  مو د عملکرد دانشوو، استفاده از شهیوه ههای 
د  برخو د، ا زشیابی   دانشوویان با محو یت اخالق، عدالتمناسب ا زشیابی  

 عادالنه به دانشوویان و نمره دهی

 ا زشیابی عادالنه

 ، پرهیهز از سهوگیری هها ووبعیض قومیتی، نژادی و یها جنسهیتیپرهیز از  
 گرایش های سیاسی

  عوامل سیاسی

شرررررررایط 

اخالقهی آمهوزش و وطابق سیاست های اجرایی بها اصهول و ا زش ههای   مداخله گر
پژوهشی، به  وز بودن منشو  و آئین نامه های اخالقی دانشگاه هها، ووجهه 

 وجود عد ،  سانه ها به ووسعه مبح  اخالق د  سیست  آموزش عالی کشو 
 علمی هیأت شغل به مادی نگرش

 عوامل فرهنگی

مان و انرژی به د یافت عادالنه حقوق و مزایا متناسب با فعالیت و صرف ز
 نسبت سایر مشاغل

 عوامل اقتصادی

انوا  پژوهش های نیاز محو  و نوآو انه، دو ی از همایش هها و نشهریات 
وکیهه نکهردن  جعلی و پولی، وسهیل نمودن ا وقاء اعضای هیهات علمهی و

، ازی سنوش عملکرد اعضای هیأت علمیقاالت، کیفی سصرف به چاپ م
آموزش اصول اخالق حرفه ای به عضو هیأت علمی د  دو ه های پیوسهته 

 
 کیفی سازی ا وقاء
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براساس نیازسنوی های دقیق، آموزش اصول و قواعد نگا ش برون دادهای 
 کوواه مدت ضمن خدمت  پژوهشی، ا ائه کا گاه های آموزشی

 راهبردها

 
آموزش و پژوهش، یت د  نظا ت و مبا زه با فسادهای اخالقی د  حوزه دج 

صدو  دستو العمل های کا آمد جهت ورویج اخالق حرفه ای، وجود سیست  
 کا آمد و اثربخش بر اساوید کنترل نظا ت و

 نظا ت و کنترل بهینه

جذب هیأت علمی شایسته، بهره گیری از افراد متخصد و متعهد د  فرآیند 
 اعضای هیأت علمی جذب

 فرآیند جذب

اعتماد و احترا  متقابل اساوید و دانشهوویان، وهرویج جهو احتهرا  بهه جلب  
 جایگاه اعضای هیأت علمی

  جلب اعتماد و احترا 

 

 

 

 پیامدها

 

، انشکده های وربیت بدنی و متعاقبها بهه دانشهگاهوسری اخالق به محیط د
 وسری اخالق به کل جامعه و زشی کشو 

 اخالقوسری 

افزایش کا ایی و اثربخشی اعضای افزایش بهره و ی اعضای هیأت علمی، 
هیأت علمی، مقید بودن به آموزش اصولی، وقویت کمال گرایی و انتقال آن 

 به دیگر اعضا و دانشوویان

 عملکرد بهینه 

ایواد فرهنگ مشوق اخالق و اخالق حرفه ای د  اعضهای هیهأت علمهی، 
 ثبت با محو یت اخالق حرفه ایایواد فرهنگ  قابت م

 سازی فرهنگ

 

 بحث
نهادینه سازی اخهالق حرفهه ای د   مدل ودوینحاضر  پژوهش ازهدف 

 اهی مفهلهذا  .بود ایرانأت علمی وربیت بدنی و علو  و زشی اعضای هی
 علهی شهرایط. 1اصهلی و مقولهه مضمون  شششناسایی شده د  قالب 

 اخالقدانشی( و عوامل  )  می، عوامل علیفرد  و  یتیشخص  یها  یژگیو)
  اهبردهها. 3 ؛)نهادینه سازی اخالق حرفه ای( مرکزی مقوله. 2 ؛(یعلم

عوامهل . 4 ؛و فرآیند جهذب(  ،کنترل بهینه)کیفی سازی ا وقاء، نظا ت و  
و  ،وخصهد گرایهی، ویژگهی ههای انگیزشهی،  مهوثر)ا وبهاط    زمینه ای
گهی و اسهی، فرهن)عوامهل سی  عوامل مداخله گهر.  5  ؛(عادالنه  ا زشیابی
، عملکهرد و احترا ، وسری اخهالق)جلب اعتماد   ها. پیامد6و    ؛اقتصادی(

 بها د  ا وبهاط  مفهاهی . ایهن نددسته بندی شهد  (یساز  فرهنگو    بهینه،
 . مودندنپژوهش  ا ایواد   فهومیم  یکدیگر، مدل

 یعلی شرایط
ی، عوامهل فهرد و یتیشخصه یهها یژگهیوخروجی،  مدل به استناد با

 محو ی مقوله بر موثر از عوامل یعلم اخالقنشی( و عوامل علمی )دا

 عامل یعلم أتیه عضو کی یفرد و یتیشخصویژگی های باشند.  می
 و  ادب  تیه عا  بهه  وهوان  یمه  آنها  جمله  از  که  هستند  یو  کننده  زیمتما

 گهرید و انیدانشهوو برابهر د  وواضهع ان،یدانشهوو اسهرا   حفظ  نزاکت،
 ،ینیب برور خود  و  وکبر  ،ستیناشا  یها  یخشو  از  زیرهپ  دانشگاه،  یاعضا
و  ان،ید  خود و دانشهوو تیشخص ینفس و وعال  بیبه  شد و وهذ  ووجه

نسهبت بهه  یعلمه أتیهعضهو ه یریپهذ تیوعههد و مسهئول  نیه  چنه
 شاخد های مه  ورین یپژوهش د  .نمود اشا هدانشگاه و  انیدانشوو

 از اسهتفاده ،بهدنی و علهو  و زشهی وربیت اساوید د  ایحرفه  اخالق

 دل از جلهوگیری اسهتاندا د، و مناسب مها وی هایآزمون  و ومرینات

 شهوخی از و زش، پرهیز به آنها نمودن عالقه مند و دانشوویان زدگی
 عملکهرد مهو د د  نسهبی ا زشهیابی از استفاده ناشایست، ونزهای و

 شهدبینی، بیان خود برور  و وکبر از پرهیز و فروونی دانشوو، و مها وی

مهی نیهز پژوهش حاضر د  برگیرنده این شاخد ها که یافته های   (19)
مسئولیت پذیری اجتماعی، وعلق های مولفه نیز  گرید یپژوهش د باشند.  

لمی،  عایت انصاف و عهدالت، به اجتماع علمی، خودکا ائی، مسئولیت ع
بروری جویی و  قابت ولبی، و پایبنهدی بهه ا زش هها و   حقوقی،اخالق  

موسسات ای د  د  وبیین اخالق حرفه نظا  آموزش عالی،  ا    هنوا های
د  یافته ههای  گرید محققانی نیهمچن .(25)  آموزش عالی مؤثر دانستند

آمهوزش صهحیح بهه اسهاوید د  قبهال  یت پهذیریئولمسهخهود پژوهش  
 یاخهالق حرفهه ای آموزشه ا از مهمتهرین شهاخد ههای    دانشوویان
لذا ووجه به یافته های وحقیق  .(26) معرفی نمودند، علمیت  آهیاعضای  
و جامعیت الز   ا داشته شان می دهد که کدهای شناسایی شده حاضر ن

 .باشد یم  عالوه بر نتایج جدید، همسو و د  برگیرنده یافته های پیشین
  اهبرد ها

نهادینه سازی اخالق حرفهه ای  کا شناسانه، نظرات اساس بر و موکدا 
 ویژه  یمفاهنیازمند   و زشیدنی و علو  ضای هیأت علمی وربیت بد  اع

 شود می آن اشا ه به  اهبرد عنوان وحت پژوهش این د  که است ای

 بیرون اصلی مقوله یا پدیده از که دنریگ می لقب ای ویژه وعامالت و

فرآینهد و  ،بهینه آید و عبا وند از کیفی سازی ا وقاء، نظا ت و کنترل می
بهه وعهداد کتهاب و   یمتکه  امی صهرفجذب. اگر ا وقاء اعضای هیأت عل

مقاالت چاپ شده نباشد، شاهد انوا  پژوهش های نیاز محو  و نوآو انه، 
پهولی و اصهالل برونهدادهای دو ی از همایش هها و نشهریات جعلهی و 

د  دانشکده های وربیت بدنی و علو  و زشی خهواهی  بهود. د    پژوهشی
 خالقهی د  حهوزهاین میان جهدیت د  نظها ت و مبها زه بها فسهادهای ا

آموزش و پژوهش و صدو  دستو العمل های کا آمد جهت ورویج اخالق 
حرفه ای می وواند چراغ  اهی باشد کهه افهراد متخصهد و مسهئول د  

و منوهر بهه  کنهدفرآیند جذب هیأت علمی  ا به سمت صحیح ههدایت  
جذب هیأت علمی شایسته برای دانشهکده ههای وربیهت بهدنی و علهو  

شهو  اخالقهی، بهه  وز سههانی آن و وههدوین منچنهین هم و زشهی شهود.
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ا ی کا گاه ها و کالس های آموزشی کوواه مدت می وواند موجهب زبرگ
ضهای یادگیری مضامین اخالق حرفه ای و پیاده سهازی آنهها ووسهط اع

نیهز اشها ه شهده   گهرید  یپژوهش د د   اعلمی شود، که به این موهیآت  
وواند اخالقهی باشهد زمانی می  سازمانی، فتا ها و وصمیمات    .(27)  است

قهی د  عرصهه سهازمان و که شناخت کافی د با ه اصول و کدهای اخال
های داشته باشد. بدین منظهو  الزامهی اسهت کهه برنامههمدیریت وجود  

 آموزش اخالق برای اساوید و اعضای هیأت علمی ودا ک دیده شود.
حرفه ای که د  شکل گیری و ایواد اخالق   ی بیان شده استپژوهش  د 
. عوامهل هسهتنددسته عوامل فردی، سازمانی و فراسهازمانی دخیهل   سه

زمینهه  بنیانفردی شامل اخالق شخصی، خودشناسی و خود کنترلی که 
شهغل هسهتند؛ عوامهل کل گیری مدیریت اخالقهی د  حرفهه و  های ش

سازمانی شامل ضوابط و مقر ات سازمانی، فرهنهگ سهازمانی و سهاختا  
نهادینه می نمایند؛ و عوامل فراسهازمانی ت اخالقی  ا زمانی که مدیریسا

ی و محیط های بهین المللهی شامل دولت، شرایط اقتصادی، محیط کا 
شده و نهایتا مهدیریت  سببکه جهت گیری مدیریت اخالق  ا می باشد  

 .(28) نمایهدد  سازمان پهی  یهزی و کها بردی مهی  اخالق حرفه ای  ا
 دانشگاه د  اخالق اثربخش ورویج که دنمو انیب  نیچننیز   گرید یمحقق

 دانش اینکه اول است. عمده  گرو سه گا  د  سازمان دیگری هر مانند

 دو ، باشهد؛ سازمان وخصصی زمینه های به حرفه ای معطوف  اخالق

د   انسهانی آن منابع و مدیران سازمان، خودانگیختگی و گرایش د ونی
 سهو ،و  باشهد؛ نسازما د  اخالقی ا زش های و اخالق وحقق جهت

 گها  د  .دبهردا  قد  و مها ت داشته اخالقی اصول اجرای د  سازمان

ماننهد  سازمانی فرهنگ د  اخالق ورویج فنون و  وش ها سو  فرایند،
مسهائل  حهل وشهخید و و مهها ت ههای ا وباوی  فتا  مها ت های

مو د ووجه  اخالقی وعا ض های با شدن مواجه ووانایی ویژه به اخالقی
  .(29) باشد  یم 

 عوامل زمینه ای
عوامل زمینه ای بیان می دا نهد کهه ا وبهاط، ویژگهی ههای انگیزشهی، 
وخصد گرایی و ا زشیابی اعضای هیأت علمی بر  اهبردهها وهأثیر مهی 
گذا ند. نحوه برقرا ی ا وباط عضو هیأت علمهی بها دانشهوویان، دیگهر 

ئز اهمیت است اعضای هیأت علمی، کا مندان دانشکده و دانشگاه نیز حا
اعضهای  .دینما کمکاعضا  نیابه  امو پیشبرد بسیا ی از و می وواند د   

هیأت علمی می بایسهت از انگیهزه الز  جههت وهد یس د وس محولهه 
و د  قبال  سهالت اصهلی خهود کهه ووجهه بهه آمهوزش و   بودهبرخو دا   

 وابهط بهین  لیبهدل پژوهش است مسئولیت پذیر باشند. د  برخی مهوا د
د سی مغایر با وخصهد عضهو   ،ده هاد و یا کمبود استاد د  دانشکاساوی

هیأت علمی از ورف گروه علمی به وی واگذا  می گردد و معموال باع  
عد  اشرافیت و حتی عد  همخوانی محتوای آموزشی با سرفصل د وس 
ا ائه شده می شود که به ا زشیابی آن عضو هیهأت علمهی، و ا زشهیابی 

بسیا ی از صاحب نظهران نیز لطمه وا د می کند. دانشوویان ووسط وی  
عل  اخالق بیان می دا ند که با ووجه به اصول اخالقی، د  عمل هموا ه 
یک  اهکا  صحیح وجود دا د، اما برخی دیگر معتقدند که  اهکا  صحیح 
بستگی به موقعیت و شرایط دا د و نهایتا عملکرد فرد بسته به وشخید 

ا باید ووجهه داشهت کهه لذ  (.25یدگاه خود است ) اهکا  بهتر از نظر و د
د  بروز اخالق  شغلمو د نظر، شرایط زمینه ای خاص آن   شغلبسته به  

 حرفه ای فراه  شود.
 عوامل مداخله گر

عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جزء عوامهل مداخلهه گهر د  مهدل 
 یمهودوین شده می باشند که د   اهبردها واثیر گذا نهد و ایفهای نقهش 

که وجود شرایط اجتمهاعی و اقتصهادی مناسهب د  بدیهی است  .  ندینما
د  هر حوزه ای ووسعه اخالق  ا وسهیل می بخشهد، همچنهین   و  جامعه

عد  وجود این شرایط و د  ونگنا قرا  گرفتن افراد، به بروز بهی اخالقهی 
علمی نیز از این قاعهده مسهتثنی هیآت که اعضای    ،ها منور خواهد شد

علمهی بایهد از هرگونهه سهوگیری  هیهأتاعضهای  . از ورفی  نمی باشند
د. به  وز بودن نسیاسی، وبعیض قومیتی، نژادی و جنسیتی خوددا ی نمای

های اخالقی د  دانشگاه ها و دانشکده های آن و ه  نامه منشو  و آئین 
چنین ووجه  سانه ها به ووسعه مبح  اخالق د  سیست  آمهوزش عهالی 

مهوثر د  نهادینهه سهازی اخهالق عوامل فرهنگی    کشو  نیز می وواند از
حرفه ای د  این محیط ها باشد. فردی که به عنوان عضو هیأت علمهی 
د  دانشگاه انوا  مسئولیت می کند باید نگاه مادی گرایانه به این شهغل 
 ا کنا  گذاشته و وما  ومرکز خهود  ا بهه  شهد و اعهتالی علمهی خهود، 

به برخی   صاص دهد.محل خدمتش اخت  دانشوویان، دانشکده و دانشگاه
، 31، 30) نیز اشها ه شهده اسهت یدیگر یها پژوهشاز این مفاهی  د  

32.) 

 

 گیرینتیجه
 د  ای پیامدهای ویهژه بنیاد، داده مدل از برآمده  اهبردهای اجرای با

اخالقی د  دانشکده های وربیت بدنی و علو  و زشی به با  خواهد  حوزه
 یزی و پیاده سازی موا د مهذکو  د  مقهوالت پهنج  برنامه با  لذانشست.  

گانه، به وضول می ووان شاهد جلب اعتماد و احترا  متقابل بین اساوید و 
دانشگاه بهود متعاقبا و    ی علو  و زشیدانشوویان د  محیط دانشکده ها

و ایواد این جو احترا  و اعتماد به  شد علمی دانشهکده و وعامهل بهتهر 
 بها یسهاز فرهنهگنمهود. أت علمی کمک خواهد  عضای هیدانشوو و ا

محو یت اخالق حرفه ای د  دانشکده های وربیت بدنی و علو  و زشهی 
به دو  از  صائل اخالقی آموزشی و پژوهشی و پرهیز از وأکیهد بهر کمهی 
نگری د  چاپ مقاالت جهت پیشرفت این اعضا مهی ووانهد زمینهه سهاز 

ان، دانشهوویان و اعضهای و زشهکا وحول د  جو اخالقی جامعه شود و 
د. وبیعی است که الگویی برای کل جامعه وبدیل نمایهیأت علمی  ا به  

 عایت اصول اخالقی د  نهایت موجب بهبهود عملکهرد اعضهای هیهات 
 خواهد شد.نیز علمی 

، از علهو  و زشهی به بح  اخالق حرفه ای اعضای هیأت علمینگاه  با  
ه خصوص ویژگی های شخصیتی دانشوویان ومامی ابعاد بنظر اساوید و  

و اخالقی، وریقه برقرا ی ا وباط با دانشهوویان و بهه  وز بهودن دانهش 
از  لگوهایی موثر د  دانشگاه و جامعههبه عنوان ا  ،یک عضو هیأت علمی

یت نگرش دانشوویان فزیرا بر وربیت و کی، اهمیت باالیی برخو دا  است
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اعضهای هیهأت  دلیهل . به همهینمی گذا دوأثیر  و دیگر اعضای جامعه  
وربیت بدنی باید اصول اخالقی  ا د  وظایف حرفهه دانشکده های علمی  

وها ایهن موضهوع باعه   ای خود، نظیر آموزش و پژوهش نهادینه کننهد
و د  شهده  دانشگاه ها    و  حرفه ای د  محیط دانشکده هاافزایش اخالق  

اهش نمود پیدا کرده و باع  کهنهایت وسری آن د  و زش و جامعه نیز  
 .بین وضع موجود و مطلوب شود شکاف 

 کمهی، یهها پژوهش خالف  بر یفیک  یپژوهش ها  د   نکهیاووجه به    با
 این و ندا د وجود هایافته قد ت و کیفیت ا زیابی  برای   وشنی  معیا های

 شهواهد و کنهد مشهخد  ا مسهیر   وشنی  به  که  است  پژوهشگر  وظیفه
وجهود داشهت  ریمس نیا د  ییها تیمحدود نماید؛ ا ائه خود  کا   از  غنی

عهد   ،یبودن مفهو  اخالق حرفه ا یانتزاعووان به  یم  آنهاکه از جمله 
 یریپهذ رییهوغ ،یعلمه تیهاه ریهغ یبه اعضا  یمفاه نیا یریپذ   یوعم
 د  یاخالقه یبر ا زش ها  یگذا   ریو واث  یو فرهنگ  یاجتماع  یرهایمتغ
 .نمود اشا ه ،رییوغ حال

 

                 خالقیا  یالحظههام
 امانت دا ی علمی اخالق استفاده، مو د منابع معرفی با پژوهش این د 

 شده است. همچنهین، شمرده محتر  آثا  مؤلفین معنوی حق و  عایت

با  و داشته کامل آگاهی وحقیق هدف  )مصاحبه شونده ها( از نمونه گروه
 .نمودند شرکت پژوهش د  کامل  ضایت
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