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Abstract: TThis study sought to
identify and prioritize the educational
component of professional ethics from
the perspective of the faculty. The
research
is
survey
descriptive.
Statistical community consists of
faculty
members
of
“Shahed
University". Half of them are selected
through random sampling method as
study samples. The data collection tool
is questionnaire that has been validated
by experts. Reliability has been
determined by Cronbach's alpha
coefficient, /87. In analyzing the data,
SPSS software was used to provide
descriptive and analytical statistics.
Finally, twenty-four components of
educational professional ethics were
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The priorities in order include teacher’s
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مقدمه
دانشگاه از مهمترين ارکان پیشرفت هر کشوری است که توجه شاياني را ميطلبد و
اين در گروِ داشتن اعضای هیأت علمي متخصص در رشتههای مورد تدريس و نحوة
آموزش مناسب با هزارة سوم است .تعمیق و گسترش ارزشهای حاکم بر رفتار علمي
و حرفهای در همة سطوح دانشگاهي ،ميتواند موجب افزايش التزام اجتماعي استادان
و دانشجويان و اعتماد بیشتر جامعه به دانشگاهیان و سالمت ارتباطات علمي و
فعالیتهای پژوهشي شود .همچنین ،موضوعاتي از قبیل اخالق علمي و
مسؤولیتهای اجتماعي و حرفهای دانشمندان ،بخشي از آموزش و پژوهشهای علمي
تلقي ميشود .در مراکز آموزش عالي ميتوان در کنارآموزشهای فني ،تکنیکي و
مهارتي در کار ،اخالق حرفهای را نیز در برنامه آموزش آنان گنجاند و بهترين راه
برای انتخاب اين مهم ،نمود اين ارزشها در رفتار و گفتار اعضای هیأت علمي
دانشگاههاست؛ زيرا قشر جوان با ديدن اين خصوصیات مطلوب ارزشي و رعايت آنها
از جانب اساتید ،تشويق به يادگیری آنها شده و در نهايت اين ارزشها در وجود
ايشان دروني ميشود .به نظر ميرسد فعالیتهايي که در سالهای اخیر با عنوان
اخالق در کار و اخالق حرفهای انجام گرفته ،گامهای نخستین بوده و به نتايج قابل
قبولي دست يافته است .گسترش فعالیتهای انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوری،
تأسیس گروه پژوهش «اخالق حرفهای» در دانشگاه تهران ،برگزاری همايش اخالق
کسب و کار در بهمن  ،5871و نگارش کتابهايي در اين زمینه با عناوين «اخالق
حرفهای»" ،موانع رشد اخالق حرفهای در سازمانها" و «سازمانهای اخالقي» همگي
نشان از رشد چشمگیر اين فعالیت دارد.
هدف نخست اديان الهي نیز آموزش و ارتقای اخالق و پاگیری معنويت در جامعه
انساني بوده است؛ تا آنجا که پیامبر مکرم اسالم (ص) هدف محوری رسالت خود را
تکمیل سجايای اخالقي در روح و جان و رفتار انسانها ميداند .در اين معنا اخالق
شالودة اصلي زندگي معنوی و بنیاد تعالي و تکاپوی زندگي انساني بهشمار ميآيد؛ اما
با وجود چنین پشتوانه و گذشتهای که اخالق در آن محور آموزش و عمل ،و اشتغال
افراد و اجتماع و نقطة جوشان نیروی پويايي جامعه اسالمي و ايراني بوده است،
جامعة کنوني ما از فقدان يا نقصان دغدغههای اخالقي در حِرَف کارکردی خود رنج
ميبرد (قراملکي و همکاران .)8 :5871 ،ايرانیان عهد باستان نیز بر پاية آموزههای
فرهنگي و آيیني خود ،يادماني چشمنواز از مقوله کار و اخالق حرفهای در ذهن بشر
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بر جای نهادهاند (فتحالهزاده .)508 :5871 ،پایبندی به مسؤولیتهای اخالقي در همة
مشاغل و سازمانها منوط به شناخت دقیق و متمايز حقوق طبیعي افراد و عناصر
محیط است و ممیزی اخالقي در سازمانها بويژه در مؤسسههای آموزشي و پژوهشي
و فرآيند تولید علم ،نیز محتاج مطالعه نظاممند است .اخالقيسازی سازمان در گرو
تغییر نگرش ،افزايش دانش و مهارت مواجهة روشمند و اثربخش با معضالت اخالقي
در سازمان است (ابدی مهر .)8 :5872 ،دروني شدن ارزشهای فرهنگي يک کشور
در معلمان و اساتید ميتواند راهگشای ايجاد عالقه در معلم و متعلم شود و رعايت
اصول اخالق حرفهای را جزء ارزشهای پذيرفتني از سوی آنان درآورد (لئو پل و
سولومونو.)4050،
اخالق حرفهای ،مجموعهای از آيیننامهها و مقرراتي است که عمل اخالقي را
برای آن حرفة مشخص و خاص تعريف ميکند و چارچوبي برای عمل و قضاوت
اخالقي يا غیراخالقي هر حرفه محسوب ميشود .مسؤولیت اخالقي فرد در زندگي
شغلي و محیط شغلي ،مناسبات جديدی را به میان ميآورد که شامل ارتباط با مديران
باال دست ،همکاران هم سطح ،مديران و ديگر منابع انساني زيردست ،محیط زيست،
جامعه و ساير افراد و نهادها و مستلزم مناسبات گوناگوني است که آن را اخالق کار
مينامیم .اخالق حرفهای ،مفهومي بسیار وسیعتر از اخالق کسب و کار دارد .اخالق
حرفهای مفهوماً ،اخالق در زندگي فردی -شغلي و اخالق سازماني را نیز در بر
ميگیرد .هر کس که به کار مشغول است ،با سه حوزة اخالق مرتبط است :اخالق
شخصي ،اخالق شغلي ،و اخالق سازمان ،که هر سه اينها زمینههای مشترکي دارند
(قراملکي.)5871 ،
بسیاری از افراد معتقدند که اخالق حرفهای با عنايت به توجهای که به انجام کار
درست دارد ،صرفاً بديهیات (خوب باش ،دروغ نگو و  )...را مطرح ميکند و از اين
رو ،اخالق کسب و کار را جدی نميگیرد؛ در حالي که اخالق حرفهای ميتواند يک
عامل بازدارندة قوی باشد (عبدالهي آراني و ايماني )444 :5871 ،و (فرهود.)5871 ،
امروزه دانشمندان اخالق حرفهای ،به جای تعبیر خلق و خوی يا ملکه از تعبیر روان
شناختي «الگوی رفتار ارتباطي» استفاده ميکنند (ماهیني.)587 :5871 ،
ودادهیر و همکارن ( ،)5878در پژوهشي با عنوان معیارهای اخالقي در انجام کار
عملي به اين نتیجه رسیدهاند که :رعايت اخالق حرفهای ،ضمن آنکه بر کارکرد علم
تأثیر مثبتي دارد ،اعتماد اجتماعي نسبت به علم و اصحاب علمي را نیز افزايش
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ميدهد ،بلکه فراتر از از آن ،اخالق را برای کارکرد علم و توسعة آن اساسي ميدانند.
به عقیده آنان در شرايط ناهنجار و بياخالقي ،علم قادر به تحقق اهداف خود نیست و
با ناکاميهای نهادی و حرفهای بیشتری روبرو ميشود.
خاني جزني ( ،)5878در پژوهش اخالق کار و وجدان کار در کارآفريني به اين
نکته دست پیدا کرده است که ارزشهايي چون اخالق ،وجدان ،تعهد،
مسؤولیتپذيری و ...در تبديل انديشه نو به محصول و ارائه آن به بازار چون واکنشگر
در معادالت شیمیايي عمل مينمايد و سبب ميشود تا فرايند کارآفريني تحت تأثیر
اين عوامل در مدتي کوتاه به نتیجه برسد.
ملیسا اندرسن و همکارانش در مؤسسه پژوهشي آکاديا ،دانشگاه مینهسوتا،
پژوهشي را با عنوان "بررسي ارزشهای حرفهای و مسائل اخالقي در تحصیالت
تکمیلي دانشمندان و مهندسان" با مشارکت  4000نفر از دانشجويان دورة دکتری
دانشگاههای امريکا انجام دادند .جامعهپذيری دانشگاهي در دورههای تحصیالت
تکمیلي با زمینة گروه علمي ،يعني با عواملي همچون جوّ گروه آموزشي ،ساختار
گروه آموزشي و تجربیات دانشجويي مرتبط است ،از اين نظر ،دانشجويان در يک
بافت يا زمینة گروه آموزشي است که به طوررسمي يا غیررسمي ،هنجارها ،رفتارهای
منجر به پاداش در پژوهشهای دانشگاهي و رفتارهايي را که انحراف از هنجارهای
مشترك علمي و دانشگاهي تلقي ميشود ميآموزند (ودادهیر و همکاران.)5878 ،
عاملي ( ،)5875در پايان نامه خود با عنوان «بررسي مباني نظری اخالق حرفهای
در اسالم» نتیجه ميگیرد که اخالق حرفهای به عنوان شاخهای از دانش اخالق به
بررسي تکالیف اخالقي در يک حرفه و مسائل اخالقي آن ميپردازد و در تعريف
حرفه ،آن را فعالیت معیني ميدانند که موجب هدايت فرد به موقعیت تعیین شده
همراه با اخالق خاص است .فراستخواه ( ،)5871در مقاله پژوهشي خود با عنوان
«اخالق علمي ،رمز ارتقای آموزش عالي ،جايگاه و ساز و کارهای اخالقیات حرفهای
علمي در تضمین کیفیت آموزش عالي ايران» بیان ميکند که وضعیت مسألهانگیز
اخالق علمي ما با رويکردهای ارادهگرايانه و خطا انگارانه ،قابل توضیح نیست ،بلکه
بايد اوالً منطق محیطي ،زمینهای و ساختاری فهمیده شود و ثانیاً بسترهای تعاملي برای
دست به کار شدن خود دانشگاهها و انجمنهای علمي و تخصصي و نهادهای
حرفهای فراهم شود؛ چرا که توسعة اخالق حرفهای ،نه با پندها و اندرزها و با
فرهنگسازیهای بیروني (بويژه از نوع روشي آن) بلکه از طريق کنشهای ارتباطي
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خود ياران و ذی نفعان اجتماع علمي و دانشگاهي ،و به صورت شیوع و انتشار
درونزا ،میسر ميشود (فراستخواه.)58 :5871 ،
بیروني کاشاني ( ،)5872در پاياننامة خود با عنوان "تبیین مباني اخالق تدريس بر
اساس فلسفة اخالق اسالمي" به راهبردهايي اساسي در اخالق تدريس دست يافته
است که عبارتند از :مبتني بودن اخالق بر حرکت انسان به سوی خدا مطابق با
ويژگيهای فطری انسان؛ تأکید بر پرورش بعد عقالني از جهت تأکید بر حکمت
اعتبارها؛ لزوم تکريم انسانها مبتني بر کرامت ذاتي انسان؛ شناسايي نیازهای شاگردان
و هماهنگي برنامة تدريس با سطح رشد اخالقي آنان مبتني بر نقش نیاز و خواستههای
انسان در فرآيند اعتبارسازی؛ اهمیت آزادی و انتخاب شاگردان مبتني بر مالزمت
اخالق با آزادی و عدالت؛ و لزوم عمل مبتني بر استوار بودن اخالق بر عاملیت انسان.
تابعي و محموديان ( ،)5871در مقالة پژوهشي خود با عنوان "اخالق در
پژوهشگری" مراحل تقويت روحي و رواني را در داشتن صفاتي مانند شناخت و
معرفت ،عزم و اراده ،انديشه و تفکر ،جرأت و شهامت ،صبر و مشورت ميشمارند و
صفاتي مانند يأس و غرور را باعث آسیب ديدگي و شکست در کار ميدانند.
سرمدی و شالباف ( ،)5871در مقالة پژوهشي خود با عنوان "اخالق حرفهای در
مديريت کیفیت فراگیر به اين نتیجه رسیدهاند که سازمانها ،در عین توجه به اهداف
خاص سازماني" نسبت به وظايف اخالقي خود نیز در سازمان متعهد هستند و به
عنوان نمونه ميتوان از میان آنها صداقت ،صراحت ،حفظ حريم شخصي ،رازداری،
امانتداری ،پایبندی به قراردادها و وفای به عهد را نام برد .اخالق حرفهای رابطهای
مستقیم با مسؤولیتپذيری دارد و هر عنصری که با انسانیت انسان مرتبط باشد ،از
ارزشهای اخالقي در سازمان محسوب ميشود.
رابین سون ،)4050( 5در مقالة پژوهشي خود با عنوان "گزارش اخالق حرفهای"
نتیجه ميگیرد که آخرين نگراني اساسي در اين زمینه ،عرصه کرامت انسان است که
به نظر ميرسد دست نیافتني است.
در مورد رعايت اصول اخالق آموزشي در دانشگاه در مقالهای با عنوان "اصول
اخالقي در آموزش عالي" موری 4و همکاران ( )4008به بیان اصول نهگانهای
پرداختهاند که مهمترين آنها عبارتند از :اصل صالحیت محتوا ،اصل رشد دانشجويان،
1. Robinson
2. Murry
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اصل ارزيابي مناسب دانشجويان و اصل احترام به همکاران و مؤسسه .ديويس 5و
والتون ،)4008( 4در پژوهشي در حوزة اخالق حرفهای به اين نتايج دست يافته است
که اخالق حرفهای ،موضوع گفتوگوی معاصر در میان کسب و کار حرفهای است.
در ايالت نبراسکا 8استانداردهای خاصي را برای مراکز آموزشي قائلند که رفتار
آموزشي اعضای هیأت علمي را که شامل شرايط اخالقي بودن ،داشتن عملکرد
حرفهای ،مهارت و خدمات حرفهای ،و قراردادی برای تعهدات آنهاست نیز در بر
ميگیرد توسط آموزش و پرورش اين ايالت ،اصول ذيل را به تصويب رساندهاند:
تعهد به عنوان يک مربي حرفهای؛ تعهد به دانشجويان؛ تعهد به عموم؛ تعهد به حرفه؛
تعهد به تمرين حرفهای و استخدام .هدف کمیسیون آموزش و پرورش از تدوين اين
اصول ،ترويج و اجرای استانداردهای حرفهای برای مربیان آموزشي نبراسکا است
(ونتز .)4008 ،2تکیه و تأکید اصلي کمپل 1و تیسن ،)4005( 1در مقالة پژوهشي خود
با عنوان "بررسي ديدگاههايي در مورد پايههای اخالقي نفوذ اخالقیات در تدريس" بر
نقش استاد به عنوان يک عامل معنوی و جهتگیری است که در جريان امور کالس به
سمت امور صحیح يا غلط هدايت ميشود و اين امور صحیح توسط استادان و
محققان شناسايي ميشود.
اخالق حرفهای به طور عام و اخالق حرفهای آموزش به طور خاص در بین
اعضای هیأت علمي و دانشجويان منزلتي خاص دارد .در بسیاری از دانشگاهها در
سطح جهان آيیننامههايي با عنوان کدهای اخالق حرفهای تدوين شده است و در اين
بیانیهها بسیاری از ارزشهای اخالقي قابل احترام درج شده است؛ به عنوان مثال،
ونتز ( )4001در اثر خود تحت عنوان "کدهای اخالقي" براين باور است که استاد در
جهت ايفای مسؤولیتهای حرفهای خود:
 نبايد بر اساس نژاد ،مذهب ،رنگ ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،ريشههای ملي و
قومي و شرايط معلولیت جسمي تبعیض قائل شود.

1. Davis
2. Wallton
3. Nebraska
4. Vontz
5. Campbell
6. Thessen

مؤلفههای اخالق حرفهای آموزشي اعضای هیأت علمي و اولويتبندی آن

24

 نبايد از ابزارهای اجبار استفاده کند و به دانشآموزان ،همکاران ،اولیاء و
اعضای هیأت مديرة مدرسه تعهدی خاص بدهد و يا رفتاری خاص در مقابل آنان از
خود بروز دهد.
 نبايد از رابطة شغلي خود با دانشجويان در جهت اهداف و منافع شخصي و
خصوصي سوء استفاده نمايد.
 نبايد از لحاظ جنسي به دانشجويان تعرضي نمايد.
 نبايد رفتارهای نادرست ،رياکارانه و دغل بازانه از او سر بزند و تصويری غلط
از وظايف حرفهای خود ارائه دهد.
 نبايد آگاهانه و تعمداً موضوعات درسي را پنهان يا به گونهای ديگر جلوه دهد.
 نبايد به دانشجويان کالس خود به منظور کسب درآمد ،تدريس خصوصي
نمايد؛ مگر اينکه اين مسأله توسط شورای آموزش تأيید شود.
 نبايد از امتیازات سازماني در جهت منافع شخصي يا جهتگیریهای سیاسي و
يا فعالیتهای حزبي سیاسي بهرهبرداری کند.
 نبايد هیچ هديه يا پیشکشي را که در قضاوت حرفهای او اخالل ايجاد ميکند،
بپذيرد.
 نبايد از سازماني که به عضويت آن در آمده است (در آن استخدام شده است)
تصوير غلطي ارائه دهد ،و همواره محتاط باشد که بین ديدگاههای شخصي و سازماني
مرزی را قائل شود.
 نبايد از امتیازات سازماني در جهت منافع شخصي يا جهتگیریهای سیاسي و
يا فعالیتهای حزبي سیاسي بهرهبرداری کند.
اعضای هیأت علمي از مهمترين ارکان دانشگاهها هستند و بقای امر تدريس در
دانشگاهها عالوه بر تخصص علمي در رشتههای مورد نظر هر دانشگاه ،به نحوة رفتار
حرفهای و شخصي اساتید در مؤسسات آموزشي بستگي دارد .اخالقي بودن و داشتن
عملکرد حرفهای ،از نکات مهمي است که توجه اساتید را به خود جلب ميکند
در اين راستا ،اين پژوهش ،به دنبال پاسخگويي به سؤاالت زير است:
 .5مؤلفههای اخالق حرفهای آموزش اعضای هیأت علمي کدامند؟
 .2اولويتبندی اخالق حرفهای آموزش از نظر اعضای هیأت علمي چگونه
است؟
اين پژوهش صرفاً به شناسايي مؤلفههای اخالق حرفهای آموزش ميپردازد و
مؤلفههای اخالق پژوهشي را مد نظر قرار نميدهد.
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روش انجام پژوهش
نوع پژوهش
پژوهش حاضر براساس نحوه جمعآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است و
نظرات اعضای هیأت علمی را در زمینه مؤلفههای اخالق حرفهای ،در قالب
پرسشنامه به تصویر کشیده شده است.
جامعة نمونه و روش نمونهگیری
جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیه اعضای هیأت علمي دانشگاه شاهد که در
دانشکدههای اين دانشگاه تدريس ميکنند ،ميشود .تعداد نمونة تحقیق ،شامل 10
درصد از اعضای هیأت علمي ميشود ،به شکل نمونهگیری تصادفي طبقهای در مورد
اين اعضا انجام شده است (از  475نفر هیأت علمي دانشگاه شاهد 521 ،هیأت علمي
به عنوان نمونة تحقیق انتخاب گرديد .از آنجا که تعدادی از هیأت علمي پاسخ ندادند
و يا برخي از پرسشنامهها ناقص بود ،نهايتاً تحلیل روی  548نفر از اعضای هیأت
علمي صورت گرفت).
درصد شرکتکنندگان در پاسخدهي به پرسشنامهها ،اعضای هیأت علمي دانشکده
مامايي و پرستاری  ،%1پزشکي ،%48/81دندانپزشکي  ،%54علوم انساني  ،%40/8علوم
پايه  ،%9/1فني مهندسي  ،%55/81کشاورزی  %18و هنر .%1
ابزار گردآوری دادهها
ابزارگردآوری اطالعات (پرسشنامه) شامل پرسشنامه اعضای هیأت علمي است و
پرسشنامه در اين پژوهش ،پرسشنامة محقق ساخته است و به منظور بررسي مؤلفههای
اخالق حرفهای آموزشي اعضای هیأت علمي از منابع داخلي و خارجي احصاء شده
است روايي 5ابزارهای پژوهش نیز با استفاده از نظر صاحبنظران اين حوزه تأمین
4
شده است ،بدين منظور از  81مؤلفه شناسايي شده  42مؤلفه تأيید شده و پايايي
پرسشنامهها نیز با استفاده از آزمون ضريب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اعضای
هیأت علمي  0/78به دست آمده است .مؤلفههای اخالق حرفهای آموزش که به عنوان
1. Validity
2. Reliability
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گويهها در ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته ،با مطالعة مقاالت و پژوهشهای
داخلي و خارجي مرتبط با موضوع پژوهش ،کتابهای موجود در اين زمینه و نظرات
متخصصان اين حوزه و تعدادی از اعضای محترم هیأت علمي تهیه و تنظیم شده
است.
شیوة اجرا و مراحل انجام پژوهش
 -5مطالعة سوابق نظری و پژوهشي پیشین و جمعبندی يافتههای حاصل از مطالعه
سوابق نظری و پژوهشي .در پژوهش حاضر ،مؤلفههای اخالق حرفهای آموزشي از
منابع مختلف داخلي و خارجي مرتبط با موضوع تحقیق احصا شده است؛ به عنوان
مثال ،مؤلفة مسؤولیتپذيری از (ماهیني( ،)587 :5871 ،خاني جزني )94 :5878 ،و
(فراستخواه .)5871 ،مؤلفة داشتن روحیة تحمل و بردباری از (خاني جزني:5878 ،
( ،)98ونتز )4001 ،و (کمپل و تیسن ( )4005و مؤلفة انجام وظايف خود بر اساس
عدل و انصاف از (ونتز( ،)4001 ،رابین سون ( )4050و (بیروني کاشاني ( )5872و
مؤلفة حفظ اسرار (ونتز )4001 ،و (تقيزاده )5877 ،گرفته شده است ،به عنوان مثال
از منظر فراستخواه )5871( ،احساس مسؤولیت ،حس پاسخگويي ،انتقادپذيری،
شفافیت ،انصاف در قضاوت ،پرهیز از جانبداری ،امانتداری ،احترام به قضاوت
ديگران ،صداقت حرفهای ،هنجارگرايي و ...از مؤلفههای اخالق حرفهای علمي است.
جدول زير ،منابع استخراج مؤلفههای تحقیق را که از مطالعه منابع داخلي و خارجي
استخراج شدهاست ،نشان ميدهد.
جدول ( )1منابع استخراج مؤلفههای تحقیق
منابع استخراج شده مؤلفهها
مؤلفهها
ردیف
مسؤولیتپذيری اساتید در قبال آموزش صحیح به سرمدی و شالباف ( ،)5871خاني جزني (،)5878
5
(ماهیني( )587 :5871 ،فراستخواه)5871 ،
دانشجويان
قراملکي ( ،)5871سرمدی و شالباف (،)5871
 4فروتني اساتید و پرهیز از تکبر
هووارد ( ،)4050کدهای اخالق حرفهای ايالت
احترام گذاشتن اساتید به قوانین آموزشي مؤسسة
نبراسکا ،شالبافیان ( ،)5877ودادهیر و همکاران
8
آموزشي
( ،)5878کمپل و تیسن ()4005
قبول حق و گفتن "نميدانم" در مورد مطالب علمي
شالبافیان ( ،)5877کمپل و تیسن ()4005
2
از جانب استاد
توجه به درخواستهای قانوني دانشجو و انجام آن
موری و همکاران ()4008
1
در کمترين زمان
فرهود)5879( ،
 1متعادل بودن رفتار استاد در سر کالس درس
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ردیف
8
7
9
50
55
54
58
52
51
51
58
57
59
40
45
44
48
42

مؤلفهها
داشتن روحیه همکاری و مشارکت اساتید با
دانشجويان
دوری از توبیخ و سرزنش زياد دانشجويان توسط
اساتید
پرهیز از شوخي و طنزهای ناشايست
حفظ اسرار دانشجويان توسط اساتید
داشتن انگیزه کافي برای تدريس
جلب اعتماد و احترام دانشجويان
توجه به آراستگي ظاهر و پوشش مناسب توسط
اساتید

منابع استخراج شده مؤلفهها
موری و همکاران ( )4008ساکي (،)5890
رنسینک ()5997
شالبافیان ( ،)5877رشیدی ( ،)5878ودادهیر و
همکاران ()5878
موری وهمکاران ( )4008ساکي ()5890
(ونتز )4001و (تقي زاده)5877 ،
موری و همکاران ( ،( 4008رنسینک ()5997
موری و همکاران ( ،)4008رابین سون ()4050
موری و همکاران ( )4008ساکي ()5890

سرمدی و شالباف ( )5871ساکي ()5890
رعايت ادب و نزاکت در برابر دانشجويان
قراملکي ()5871
ديويس و والتون ( ،)4008ونتز ( ،)4008قراملکي
انجام وظايف خود بر اساس عدل و انصاف
()5871
عدم استفاده اساتید از امکانات دانشگاهي برای امور موری و همکاران ( )4008ودادهیر وديگران
()5878
شخصي
موری و همکاران ( )4008فرهود ،داريوش
عدم تأمین منافع مادی در قبال دادن نمره به
()5879
دانشجويان
عدم استفاده اساتید از دانشجويان برای انجام امور ونتز ( )4001موری ( )4008ودادهیر وديگران
()5878
شخصي
توجه به رشد تهذيب نفس و تعالي شخصیت در
سرمدی و شالباف ( )5871فرهود ()5879
خود و دانشجويان
ونتز ( )4001فراستخواه ( )5871ودادهیر وديگران
عدم تبعیض بین دانشجويان
()5878
سرمدی و شالباف ( )5871فرهود)5879( ،
عدم تحقیر دانشجويان توسط اساتید
پرهیز از داشتن هرگونه روابط خصوصي نزديک با سرمدی و شالباف ( ،)5871ونتز ( )4001موری
()4008
دانشجويان
داشتن عدالت و انصاف در ارزشیابي و نمره دهي به ونتز ،)4001رابین سون ( ،)4050بیروني کاشاني
( ،)5872فراستخواه)5871( ،
دانشجويان
خاني جزني ،)5878( ،ونتز ( ،)4001کمپل و
داشتن روحیة تحمل ،بردباری و سعة صدر در
تیسن ( )4005قراملکي ()5871
برخورد با دانشجويان از طرف اساتید

 -4تهیه ابزارهای مقدماتي برای پاسخگويان و انعکاس ابزارها به صاحبنظران و
کسب توافق در خصوص مؤلفههای مناسب (روايي) و همچنین اجرای آزمايشي
ابزارهای مقدماتي تهیه شده تا کسب اعتبار الزم و تدوين نهايي ابزارها (پايايي).
 -8برآورد آماری تعداد نمونة مورد نیاز و نمونهگیری از جامعه مورد بررسي در
دانشکدههای دانشگاه شاهد.
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 -2استخراج دادهها از ابزارها و تحلیل دادههای حاصل در بررسي سؤالهای
اصلي پژوهش از ديد اعضای هیأت علمي و دانشجويان در دانشکدههای دانشگاه
شاهد طي برنامه  SPSSهمراه با استفاده از انواع آزمونهای آماری توصیفي و
استنباطي.

روش تحلیل دادهها
در تحلیل توصیفي دادههای حاصل از ابزارهای پژوهش ،پس از ارائ ة فراوان ي نت ايج
اظهارات پاسخدهندگان ،میانگین پاسخ به سؤاالت محاسبه ش ده اس ت؛ ب ه ع الوه از
میانگین ،درصد و انحراف معیار تبیین توصیفي داده ه ای حاص ل از جامع ة پ ژوهش
استفاده شده است .در تحلیل استنباطي دادههای پژوهش با توجه به مقی اس دادهه ا از
آزمون «تي تک متغیره» ،و «آزمون فريدمن» استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
از مهمترين يافتههای جمعیتشناسي تحقیق حاضر ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
 %90/4از نمونههای آماری دارای جنسیت مرد و  %9/7دارای جنسیت زن هستند.
سطح تحصیالت نمونههای آماری  %2/5دارای مدرك فوق لیسانس و  %91/9دارای
مدرك دکتری هستند % 2/5 .دارای مرتبة علمي مربي %80/8 ،دارای مرتبة علمي
استادياری %44/7 ،دارای مرتبة علمي دانشیاری و  %4/2دارای مرتبه علمي استادی
هستند .بیشترين سابقة تدريس اعضای هیدت علمي بین  50تا  51سال تدريس با
 %11/8است .بیشترين پرسشنامهها را اعضای هیأت علمي دانشکده ادبیات و علوم
انساني با  %41/4پر کردند.
بررسی سؤال اول پژوهش:
 -5مؤلفههای اخالق حرفهای آموزش اعضای هیأت علمي کدامند؟
به منظور بررسي سؤال اول پژوهش 42 ،سؤال در ابزار پژوهش (پرسشنامة اعضای
هیأت علمي) تدوين شده بود .پايايي گويههای اين پرسشنامه قبل از اجرای نهايي،
تأيید و برای شناسايي نهايي مؤلفههای اخالقي ،ديدگاه  544نفر از اعضای هیأت
علمي احصا شده و تحلیل در قالب شاخصهای توصیفي (میانگین ،انحراف استاندارد
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و خطای انحراف استاندارد) و شاخصهای استنباطي (آزمون  tتک نمونهای) صورت
گرفت که نتايج آن در جدول ( )1ارائه شده است.
الزم به ذکر است که در بررسي اين سؤال ،با توجه به دامنة نمرهگذاری گويهها (5
تا  )1و محاسبة نمره مربوط به اين بخش بر حسب اين دامنه ،میانگین فرضي جامعة
 8در نظر گرفته شده است.
جدول ( )1نتایج آزمون تی تک نمونهای مربوط به میزان شناسایی مؤلفههای اخالق
حرفهای آموزش اعضای هیأت علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی
مؤلفههای اخالق حرفهای در حیطه
آموزش
مسؤولیتپذيری اساتید در قبال آموزش
صحیح به دانشجويان
فروتني اساتید و پرهیز از تکبر
احترام گذاشتن اساتید به قوانین آموزشي
مؤسسه آموزشي
قبول حق و گفتن "نميدانم" در مورد
مطالب علمي از جانب استاد
توجه به درخواستهای قانوني دانشجو و
انجام آن در کمترين زمان
متعادل بودن رفتار استاد در سر کالس
درس
داشتن روحیة همکاری و مشارکت اساتید
با دانشجويان
دوری از توبیخ و سرزنش زياد دانشجويان
توسط اساتید
پرهیز از شوخي و طنزهای ناشايست
حفظ اسرار دانشجويان توسط اساتید
داشتن انگیزة کافي برای تدريس
جلب اعتماد و احترام دانشجويان
توجه به آراستگي ظاهر و پوشش مناسب
توسط اساتید
رعايت ادب و نزاکت در برابر دانشجويان
انجام وظايف خود بر اساس عدل و
انصاف
عدم استفاده اساتید از امکانات دانشگاهي
برای امور شخصي

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
انحراف
استاندارد

t

2/17

0/21

0/02

89/92

544

2/12

0/19

0/01

47/98

545

0/000

2/28

0/19

0/01

48/14

545

0/000

8/72

5/01

0/09

7/78

544

0/000

2/54

0/88

0/01

51/90

545

0/000

2/81

0/19

0/01

45/71

544

0/000

2/44

0/75

0/08

51/17

540

0/000

2/07

0/94

0/07

54/92

545

0/000

2/27
2/11
2/81
2/48

0/17
0/11
0/80
0/81

0/01
0/01
0/01
0/01

42/59
41/55
45/24
57/22

544
544
544
545

0/000
0/000
0/000
0/000

2/89

0/14

0/01

42/11

545

0/000

2/80

0/84

0/01

59/98

544

0/000

2/87

0/19

0/01

45/82

540

0/000

2/01

0/94

0/07

54/80

544

0/000

df

سطح
معناداری
0/000

مؤلفههای اخالق حرفهای آموزشي اعضای هیأت علمي و اولويتبندی آن
مؤلفههای اخالق حرفهای در حیطه
آموزش
عدم تأمین منافع مادی در قبال دادن نمره
به دانشجويان
عدم استفاده اساتید از دانشجويان برای
انجام امور شخصي
توجه به رشد تهذيب نفس و تعالي
شخصیت در خود و دانشجويان
عدم تبعیض بین دانشجويان
عدم تحقیر دانشجويان توسط اساتید
پرهیز از داشتن هرگونه روابط خصوصي
نزديک با دانشجويان
داشتن عدالت و انصاف در ارزشیابي و
نمرهدهي به دانشجويان
داشتن روحیة تحمل و بردباری و سعة
صدر در برخورد با دانشجويان از طرف
اساتید
کل (اخالق حرفهای)
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میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
انحراف
استاندارد

t

2/21

0/18

0/01

41/10

545

2/58

0/98

0/07

58/21

544

0/000

2/80

0/11

0/01

45/81

544

0/000

2/09
2/49

0/79
0/87

0/07
0/08

58/21
57/44

540
544

0/000
0/000

2/28

0/14

0/01

41/81

544

0/000

2/89

0/81

0/01

40/81

545

0/000

2/27

0/18

0/02

80/94

544

0/000

2/88

0/81

0/02

89/27

555

0/000

df

سطح
معناداری
0/000

در مجموع ،مؤلفههای اخالق حرفهای حاکي از بیانگر وجود تفاوت معنادار بین
میانگین نمونه و میانگین فرضي جامعه در سطح معناداری  P≥0/05است (t=89/27؛
 .)sig=0/000نتايج حاکي از آن است که از ديدگاه اعضای هیأت علمي اهمیت
مجموع مؤلفههای اخالق حرفهای در سنجش اخالق حرفهای آموزش اعضای هیأت
علمي در حد بااليي است.
به منظور بررسي اولويتبندی شناسايي مؤلفههای اخالق حرفهای آموزش در کل
دانشکدههای دانشگاه شاهد از ديدگاه اعضای هیأت علمي ،تحلیل در قالب
شاخصهای توصیفي (میانگین رتبهای) و شاخصهای استنباطي (فريدمن) در جداول
شماره ( )4و ( )8ارائه شده است.
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نامة آموزش عالي

بررسی سؤال دوم پژوهش:
 -2اولویتبندی اخالق حرفهای آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی چگونه
است؟ بررسی نتایج ارائه شده حاکی از آن است که از دیدگاه اعضای هیأت

علمی ،عناصر بیست و چهارگانه اخالق حرفهای بترتیب اولویت از مهمترین تا کم
اهمیتترین عنصر عبارتند از:

 مسؤولیتپذيری اساتید در قبال آموزش صحیح به دانشجويان
 حفظ اسرار دانشجويان توسط اساتید
 فروتني اساتید و پرهیز از تکبر
 پرهیز از شوخي و طنزهای ناشايست
 عدم تأمین منافع مادی در قبال دادن نمره به دانشجويان
 پرهیز از داشتن هرگونه روابط خصوصي نزديک با دانشجويان
 داشتن روحیة تحمل و بردباری و سعة ص در در برخ ورد ب ا دانش جويان از
طرف اساتید
 احترام گذاشتن اساتید به قوانین آموزشي مؤسسة آموزشي
 داشتن عدالت و انصاف در ارزشیابي و نمرهدهي به دانشجويان
 داشتن انگیزة کافي برای تدريس
 توجه به آراستگي ظاهر و پوشش مناسب توسط اساتید
 انجام وظايف خود بر اساس عدل و انصاف
 عدم تحقیر دانشجويان توسط اساتید
 جلب اعتماد و احترام دانشجويان
 توجه به رشد تهذيب نفس و تعالي شخصیت در خود و دانشجويان
 متعادل بودن رفتار استاد در سر کالس درس
 رعايت ادب و نزاکت در برابر دانشجويان
 داشتن روحیة همکاری و مشارکت اساتید با دانشجويان
 عدم استفاده اساتید از دانشجويان برای انجام امور شخصي
 عدم تبعیض بین دانشجويان
 عدم استفاده اساتید از امکانات دانشگاهي برای امور شخصي
 دوری از توبیخ و سرزنش زياد دانشجويان توسط اساتید
 توجه به درخواستهای قانوني دانشجو و انجام آن در کمترين زمان
 قبول حق و گفتن "نميدانم" در مورد مطالب علمي از جانب استاد
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مؤلفههای اخالق حرفهای آموزشي اعضای هیأت علمي و اولويتبندی آن
جدول ( )2شاخصهای توصیفی مربوط به شناسایی اخالق حرفهای آموزش در کل
دانشکدههای دانشگاه شاهد از دیدگاه اعضای هیأت علمی
میانگین
رتبهای

عناصر اخالق حرفهای

میانگین
رتبهای

مسؤولیتپذيری اساتید در قبال آموزش
صحیح به دانشجويان
حفظ اسرار دانشجويان توسط اساتید

51/59

عدم تحقیر دانشجويان توسط اساتید

54/18

52/87

فروتني اساتید و پرهیز از تکبر

52/07

پرهیز از شوخي و طنزهای ناشايست

58/75

جلب اعتماد و احترام دانشجويان
توجه به رشد تهذيب نفس و تعالي
شخصیت در خود و دانشجويان
متعادل بودن رفتار استاد در سر کالس
درس

54/81

58/15

رعايت ادب و نزاکت در برابر دانشجويان

54/40

58/18

داشتن روحیه همکاری و مشارکت
اساتید با دانشجويان

55/22

58/27

عدم استفاده اساتید از دانشجويان برای
انجام امور شخصي

55/59

45 .58

عدم تبعیض بین دانشجويان

55/00

عناصر اخالق حرفهای

عدم تأمین منافع مادی در قبال دادن نمره
به دانشجويان
پرهیز از داشتن هرگونه روابط خصوصي
نزديک با دانشجويان
داشتن روحیة تحمل و بردباری و سعة
صدر در برخورد با دانشجويان از طرف
اساتید
احترام گذاشتن اساتید به قوانین آموزشي
مؤسسة آموزشي
داشتن عدالت و انصاف در ارزشیابي و
نمرهدهي به دانشجويان

58/52

داشتن انگیزة کافي برای تدريس

58/01

توجه به آراستگي ظاهر و پوشش مناسب
توسط اساتید

54/72

انجام وظايف خود بر اساس عدل و انصاف

54/81

عدم استفاده اساتید از امکانات دانشگاهي
برای امور شخصي
دوری از توبیخ و سرزنش زياد
دانشجويان توسط اساتید
توجه به درخواستهای قانوني دانشجو و
انجام آن در کمترين زمان
قبول حق و گفتن نميدانم در مورد
مطالب علمي از جانب استاد

54/84
54/42

50/78
50/78
50/14
9/41

جدول ( )3نتایج آزمون فریدمن مربوط به شناسایی اخالق حرفهای آموزش در کل
دانشکدههای دانشگاه شاهد از دیدگاه اعضای هیأت علمی
شناسايي اخالق حرفهای آموزش در کل دانشکدههای دانشگاه
شاهد از ديدگاه اعضای هیأت علمي

تعداد

ChiSquare

df

سطح
معناداری

554

520/99

48

0/000
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بررسی نتایج ارائه شده در جدول ( )4حاکی از آن است که از دیدگاه اعضای
هیأت علمی ،بین عناصر بیست و چهار گانة اخالق حرفهای ،تفاوت معناداری در
ترتیب اولویت در سطح معناداری  1/11وجود دارد (.)Chi-Square =141/99

بحث و نتیجهگیری
در رابطه با شناسايي مؤلفههای اخالق حرفهای آموزش از ديدگاه اعضای هیأت
علمي ،نتايج حاکي از آن است که مهمترين مؤلفهها از ديد اعضای هیأت علمي به
ترتیب اولويت عبارتند از :مسؤولیتپذيری اساتید در قبال آموزش صحیح به
دانشجويان ،حفظ اسرار دانشجويان توسط اساتید ،فروتني اساتید و پرهیز از تکبر،
داشتن روحیة تحمل و بردباری و سعة صدر در برخورد با دانشجويان از طرف
اساتید ،پرهیز از شوخي و طنزهای ناشايست ،احترام گذاشتن اساتید به قوانین
آموزشي مؤسسة آموزشي ،عدم تأمین منافع مادی در قبال دادن نمره به دانشجويان،
پرهیز از داشتن هرگونه روابط خصوصي نزديک با دانشجويان.
با توجه به اهمیت مؤلفههای بیان شده از سوی اعضای هیأت علمي ،پنج مؤلفة
اول را که از اهمیت بیشتری برخوردار بودهاند به بحث گذاردهايم :در ارتباط با اولین
مؤلفه «مسؤولیتپذيری اساتید در قبال آموزش صحیح به دانشجويان با میانگین
 ،»2/17بايد گفت ،احساس مسؤولیت در امر آموزش از سوی اساتید ،از مهمترين
جنبههای موفقیت تعلیم و تربیت است .تعهد به مسؤولیت ،ارتباط مستقیم با فطرت
نیک انساني دارد و امری مقدس است .استاد در قبال پروردگار ،مؤسسة آموزشي که به
آن تعهد سپرده و دانشجويان مسؤولیتهايي به عهده دارد که اگر فرد مفهوم آن را
بخوبي دريابد و از آن پاسداری کند ،اجر و پاداش بيحساب را از آن خود ساخته
است .در «مؤلفة حفظ اسرار دانشجويان توسط اساتید با میانگین  »2/11که دومین
مؤلفة دارای اهمیت از ديدگاه اساتید است ،حفظ حريم و آبروی افراد الزم است و تا
آن زمان که ضرورتي ايجاب نکند کسي حق ندارد با آشکار کردن اسرار پنهان مردم،
اسباب هتک آبرو و لکه دار شدن شخصیت اجتماعي آنان را فراهم آورد .فضای
زندگي خصوصي افراد را نميتوان مورد تهاجم قرارداد ،مگر اينکه افشاگری باعث
حل يک بحران عمومي يا برجستهسازی يک مشکل اجتماعي شود .الگوی رسالت
يعني قرآن کريم نیز صريحاً به خودداری از تجسس و دخالت در حريم خلوص افراد

مؤلفههای اخالق حرفهای آموزشي اعضای هیأت علمي و اولويتبندی آن
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امر ميکند” :و ال تجسسوا“ (حجرات )54 ،پیامبر اکرم صلي اهلل علیه وآله همچنین در
نهي از ورود در حريم خصوصي زندگي مردم ميفرمايند” :ال تتبعوا عثرات المسلمین
فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع اهلل عثرته و من تتبع اهلل عثرته يفضحه“در پي
افشای حريم خصوصي مسلمانان نباشید؛ چرا که خداوند کسي را که اين چنین کند
درونش را فاش ميکند و او را مفتضح سازد؛ پس نکته قابل توجه اين است که
دانشجويان با ديد احترام به اساتید خود مينگرند و اين نشان دهندة اعتماد بین طرفین
در امر آموزش و پرورش است .افشای اسرار دانشجو ممکن است صدمات
جبرانناپذيری به اين امر وارد کند؛ در صورتي که جلب اعتماد دانشجو باعث تقويت
و تثبیت رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب در ايشان ميشود.
سومین مؤلفه با عنوان «فروتني اساتید و پرهیز از تکبر با میانگین  »2/12است.
اعضای هیأت علمي دوری از تکبر و فروتني اساتید را از مهمترين مؤلفههای اخالق
حرفهای آموزش ميدانند .تکبر ،عامل اصلي ضاللت و گمراهي انسان است .يافتههای
مذکور در مؤلفههای شناسايي فروتني و پرهیز از تکبر ،توجه به قوانین و مقررات ،با
نتايج تحقیقات خاني جزني ( ،)5878شالبافیان ( ،)5877رشیدی ( ،)5878ودادهیر و
همکاران ( )5878و در مؤلفههای عدالت و انصاف ،ارتباط کاری مناسب با همکاران،
قبول مسؤولیتهای حرفهای با نتايج تحقیقات ديويس و والتون ( ،)4008ونتز
( ،)4008همسوست.
چهارمین مؤلفه با عنوان «داشتن روحیة تحمل ،بردباری و سعة صدر در برخورد
با دانشجويان از طرف اساتید با میانگین  »2/27است که يکي از ويژگيهای مهم و
برجسته استادان ،برخورداری از سعة صدر و بردباری است .شرح صدر ،ثمرات و
نتايج بسیاری مانند گشادگي چهره دارد؛ زيرا بر اثر گشادگي قلب و دل انسان ،همه
اعضا و جوارح تابع آن هستند که بیشتر از همه در گشادگي چهره جلوه مييابد؛
چنانکه رسولخدا که مظهر تام شرح صدر بود ،چنین توصیف شده است« .متبسمترين
مردم و گشادهروترين و خوشروترين آنها بود» .عطوفت و لطف ،يکي ديگر از نتايج
شرح صدر ،عطوفت و مهرباني با ديگران است؛ زيرا آن کس که روحش بزرگ باشد،
مهر و عطوفتش شامل ديگر افراد نیز ميشود و پیامبر (ص) نمونة تمام عیار عطوفت
و مهرباني بود .يکي از نشانههای اشخاصي که شرح صدر يافته باشند ،اين است که
پردهدری نميکنند ،کسي را رسوا نميکنند و رفتار آنان را حمل بر صحت مينمايند.
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پنجمین مؤلفه مهم از ديدگاه اعضای هیأت علمي« ،پرهیز از شوخي و طنزهای
ناشايست با میانگین  »2/27است که اين نشان دهندة اهمیت اين مؤلفه در بین اعضای
هیأت علمي دانشگاه است .در دين اسالم آمده است که بذلهگويي فرد مؤمن
دوستانش را شاد ميکند طنزهای ماليم اساتید در کالس باعث سبکبالي و تفرج در
کالس شده و حالت جمود ،خشکي و سنگیني را کم ميکند ،ولي با اين حال ،پرهیز
از شوخي و طنزهای نامناسب نیز به مؤمنان توصیه شده است؛ چنان که امام علي (ع)
در نهجالبالغه ميفرمايند« :يک شوخي به طور حتم کمي از عقل شوخي کننده را
ميبرد» .شوخيهای بيمورد و ناشايست در کالس ،چه از جانب استاد و چه از جانب
دانشجويان ،سلب اعتماد ديگران را در پي دارد و ابهت و شخصیت فرد شوخي کننده
را به زير سؤال ميبرد.
نتايج حاکي از آن است که از ديدگاه اعضای هیأت علمي ،اهمیت مجموع
مؤلفههای اخالق حرفهای در سنجش اخالق حرفهای آموزش اعضای هیأت علمي،
در حد بااليي است .يافتههای مذکور در ارتباط با مؤلفههای مسؤولیتپذيری و
فروتني ،متعادل بودن ،تعهد داشتن ،احترام گذاردن به همکاران ،با نتايج برهاني و
همکاران ( ،)5877شالبافیان ( ،)5877مقیمي ( ،)5878کمپل و تیسن ( )4005و ونتز
( )4008و در مؤلفههای داشتن روحیه همکاری با همکاران ،رعايت مقررات و قوانین
سازمان ،با فراستخواه ( ،)5871ودادهیر و همکاران ( ،)5878و در مؤلفة رعايت
عدالت و انصاف و انجام وظیفه بر اساس عدالت با رابین سون ( ،)4050عاملي
( ،)5875خاني جزني ( ،)5878پرهیز از روابط خصوصي نزديک با دانشجويان با
موری ( ،)4008همسوست.
در رابطه با سؤال دوم پژوهش يعني «اولويتبندی اخالق حرفهای آموزش در
دانشکدههای پزشکي و غیرپزشکي دانشگاه شاهد نتايج آزمون تحلیل واريانس يکراهه
حاکي از آن است که از ديدگاه اعضای هیأت علمي دانشگاه شاهد ،اولويتبندی در
دانشکدههای دانشگاه ،مؤلفههای فروتني اساتید و پرهیز از تکبر ،احترام گذاشتن
اساتید به قوانین آموزشي مؤسسه آموزشي ،قبول حق و گفتن "نميدانم" در مورد
مطالب علمي از جانب استاد ،توجه به درخواستهای قانوني دانشجو و انجام آن در
کمترين زمان ،متعادل بودن رفتار استاد در سر کالس درس ،پرهیز از شوخي و
طنزهای ناشايست ،حفظ اسرار دانشجويان توسط اساتید ،داشتن انگیزة کافي برای
تدريس ،جلب اعتماد و احترام دانشجويان ،رعايت ادب و نزاکت در برابر دانشجويان،
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عدم تأمین منافع مادی در قبال دادن نمره به دانشجويان ،عدم استفاده اساتید از
دانشجويان برای انجام امور شخصي ،توجه به رشد تهذيب نفس و تعالي شخصیت در
خود و دانشجويان ،عدم تحقیر دانشجويان توسط اساتید ،پرهیز از داشتن هرگونه
روابط خصوصي نزديک با دانشجويان و همچنین مجموع مؤلفههای اخالق حرفهای
تفاوت معناداری بین دانشکدهای پزشکي و غیرپزشکي در سطح معناداری 0/01
وجود دارد و در ساير مؤلفهها نیز تفاوت معناداری بین میانگین اين دوگروه مشاهده
نشد.
در انتها بايد يادآوری کرد که گسترش دانشگاهها و افزايش تعداد دانشجويان ،نیاز
به برنامهريزی منظم دارد و برای يک تدريس مؤثر و کارا ،نقش اعضای هیأت علمي،
بارز است .اعضای هیأت علمي از مهمترين ارکان دانشگاهها هستند و بقای امر
تدريس در دانشگاهها ،عالوه بر تخصص علمي در رشتههای مورد نظر هر دانشگاه ،به
نحوة رفتار حرفهای و شخصي اساتید در مؤسسات آموزشي بستگي دارد.
به منظور ارتقای اخالق حرفهای آموزش ،راههای متعددی وجود دارد که از
مهمترين آنها متناسب با نتايج تحقیق ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 .5تدوين منشور اخالق حرفهای آموزش با استفاده از نظرات متخصصان اخالق و
صاحبنظران اين رشته .در کشور ما در تعداد محدودی از دانشگاهها اين آيیننامه
وجود دارد .صاحبنظران و انديشمندان اخالقي و تربیتي ميتوانند نقاط ضعف و
قوت آيیننامهها را دريافته و در پي تدوين منشور اخالق حرفهای آموزش برای
دانشگاه برآيند اين امر ميتواند کمک شايان توجهي به اساتید و دانشجويان در جهت
بهبود و ارتقای امر آموزش باشد .نیاز به تدوين منشور اخالقي دانشگاهي در تحقیقات
شالبافیان ( ،)5877کمپل و تیسن ( ،)4005ونتز ( ،)4008ديويس و والتون (،)4008
لیبررا و همکاران ( )4002نیز اشاره شده است .همان طور که هووارد ( )4050نیز بیان
ميدارد ،در محیط آموزش ،آشنايي مدرسان با آيیننامههای تدوين شده در آن مؤسسه
به پیشبرد اهداف کمک شايان توجهي ميکند .اگر اساتید ميخواهند به تمام اصول
اخالقي پايبند باشند بايد آئیننامه حرفهای خود را بلد باشند و بدانند که چطور اين
آئیننامه را صادقانه و از روی شايستگي بکار بندند.
 .4چاپ کتاب در زمینههای مختلف اخالق تدريس ،اخالق دانشگاهي ،اخالق
آموزش و آموزش اخالقي.
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 .8ارائه مقاالت علمي پژوهشي در مجالت و فصلنامههای مرتبط با رشتههای
علوم انساني.
 .2تشکیل کارگاههای آموزشي به منظور معرفي مؤلفههای اخالق حرفهای آموزش
و التزام جهت رعايت اين مؤلفهها از جانب اساتید.
 .1راهاندازی رشتههای مربوط به اخالق ،خصوصاً اخالق حرفهای در دانشگاهها.
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