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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت بررسی میزان رعایت مؤلفه های اخالق 
است. روش  شده  انجام  شیراز  دانشگاه  هیئت  علمی  اعضای  در  آموزش  حرفه ای 
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رشته درباره بعضی از مؤلفه های اخالق حرفه ای آموزش تفاوت معنی داری وجود دارد.
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مقدمه

با سرعتی  و  به مرور زمان  دانشگاه  ها،  افتتاح و گسترش  زمان  از  به  خصوص  و  اخیر  قرن  اوایل  از 
شتابنده تخصصی  شدن مشاغل مطابق با رشته  های دانشگاهی قطعیت پیدا کرد. روی هم رفته، در اکثر 
نقاط جهان امروزه، مشاغل به عنوان حرفه مطرح هستند و برای ورود به آن ها باید شرایط، زمینه  ها، 
ویژگی  ها، تربیت ها، تجربیات و گواهی نامه  هایی خاص فراهم و صادر شود. در یک نگاه دیگر دنیای 
امروز دنیای حرفه  گرایی است و افراد فقط با داشتن مدارج و مدارک تخصصی، تحصیلی و تجربی 
تعریف شده وارد مشاغل می  شوند. افراد حرفه ای، ضمن داشتن دانش، توانایی و مهارت  های الزم از 
گواهی  های معتبر علمی و دانشگاهی برخوردارند. به همین دلیل، سازمان ها و افرادی که به حرفه و 

تخصص خاصی نیاز دارند، به حرفه ای  ها مراجعه می  کنند )میرکمالی، 1392: 345(.

هیچ کس  بر  بشری،  تمدن  های  شکل  گیری  نیز  و  انسان  ها  تعالی  در  آموزش  بااهمیت  نقش 
اینکه  به  توجه  با  دانشگاهی  مراکز  به خصوص  جامعه  آموزشی  مراکز  دراین بین،  نیست.  پوشیده 
در جوامع  ویژه  ای  نقش  از  بعدی می  شوند،  نسل  های  تربیت  و  آموزش  متولی  تربیت یافتگان  خودِ 
مختلف برخوردار هستند. این جایگاه واال باعث می شود که مقوله »اخالق حرفه ای« به  خصوص در 
معانی اخالق سازمان و اخالق کار در این سازمان  ها مرکز توجه اندیشمندان و صاحب نظران دینی، 
فرهنگی و اخالقی جوامع مختلف قرار گیرد. در ایران نیز با توجه به برخورداری از دین مبین اسالم، 
آقابابایی،  و  )رحیمی  است  گرفته  قرار  موردعنایت خاصی  آن  پیرامون  مباحث  و  اخالق حرفه ای 
1392(. امروزه بر نقش راهبردی اخالق حرفه ای در سازمان  ها تأکید می شود. متخصصان مدیریت 
خوب  استراتژیک  مدیریت  پیش شرط های  از  سازمان  در  را  شایسته  اخالقی  اصول  استراتژیک، 
دانسته  اند )قراملکی، 1385: 23(. آموزش عالی نیز نظامی حرفه ای است که مجموعه  ای از رفتارهای 
انسانی شاغالن آن در شکل  دهی فضای اخالقی آن نقش دارد )فراستخواه،1385(. اخالق حرفه ای 
در آموزش عالی به مشخص  کردن حدود و ثغور رفتارهای مناسب یا نامناسب و هدایت اعضای 
هیئت  علمی در اجرای مسئولیت  های حرفه ای می  انجامد )نعمتی و محسنی،1382 (. رعایت اخالق 
در آموزش تضمین  کننده سالمت فرایند یاددهی-یادگیری در دانشگاه است و موجب افزایش تعهد 

پاسخگویی مدرسان نسبت به نیازهای دانشجویان می شود )ایمانی  پور، 1391(.

از مدیران و  با کارکرد آموزشی دانشگاه عبارت اند  تأثیرپذیر مرتبط  تأثیرگذار و  سه گروه اصلی 
سیاست گذاران، اعضای هیئت  علمی و دانشجویان. در این میان، اعضای هیئت  علمی نقش اصلی 
را در اداره و هدایت امر آموزش بر عهده دارند. پایبندی اعضای هیئت  علمی به اصول و ارزش  های 
اخالق حرفه ای، هم از منظر توسعه فرهنگ  سازمانی مبتنی بر اخالقیات و هم از منظر انتقال صفات 
ممیزه و ویژگی  های برجسته انسانی به دانشجویان و در نتیجه اشاعه  آن ها در جامعه، بسیارحائز اهمیت 
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است )قراملکی، 1385: 240(. اعضای هیئت  علمی دانشگاه  ها صرف نظر از رشته تخصصی خود 
که باید در آن مهارت داشته باشند، ازآنجاکه وظیفه  تدریس و آموزش را به عهده  دارند، باید در 
حرفه  معلمی هم مهارت داشته و با اصول حرفه ای آن آشنا باشند؛ چراکه آموزش نخستین کارکرد و 

مأموریت دانشگاه محسوب می شود )فراستخواه، 1385(.

بررسی جایگاه و وضعیت استانداردهای اخالق حرفه ای در نظام دانشگاهی کشور نیز می تواند به 
سیاست گذاران، مدیران و برنامه  ریزان آموزشی عالی کشور در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کاهش 
شکاف بین وضع موجود و مطلوب در این زمینه و ارتقای وضعیت چنین استانداردهایی مدد رساند 
)عزیزی، 1389(. در مجموع، باید گفت که اخالق حرفه ای به طور عام و اخالق حرفه ای آموزش 
به طور خاص، در بین اعضای هیئت  علمی و دانشجویان منزلتی خاص دارد. در بسیاری از دانشگاه ها 
در سطح جهان، آیین نامه هایی با عنوان کدهای اخالق حرفه ای تدوین  شده است که در این بیانیه ها 
به رشد  بنگریم توجه  قابل  احترام درج  شده است. اگر خوش بینانه  ارزش  های اخالقی  از  بسیاری 
اینکه  شد.  خواهد  منجر  درس  در کالس  اخالقی  محیطی  پرورش  به  آموزش  در  حرفه ای  اخالق 
استادی به طور ذاتی استاد خوبی باشد، به تنهایی او را در شناسایی اهمیت اصول اخالقی در محیط 
آموزشی و کالس و ظرافت  های موجود تجهیز نمی کند؛ بنابراین ضروری است که این استعداد بالقوه 
به بالفعل تبدیل شود. اعضای هیئت  علمی از مهم ترین ارکان دانشگاه  ها هستند و بقای امر تدریس 
در دانشگاه  ها عالوه بر تخصص علمی در رشته  های موردنظر هر دانشگاه، به نحوه رفتار حرفه ای و 
شخصی اساتید در مؤسسات بستگی دارد )فرمهینی فراهانی و بهنام جام، 1391(. در این زمینه، 

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:

1- تا چه اندازه مؤلفه های اخالق حرفه ای آموزش توسط اعضای هیئت  علمی رعایت می شود؟

اخالق  رعایت  زمینه  در  شیراز  دانشگاه  تحصیلی  رشته های  دانشجویان  دیدگاه  بین  آیا   -2
دارد؟ وجود  معناداری  تفاوت  علمی  هیئت   اعضای  توسط  آن  مؤلفه های  و  حرفه ای 

بین نظرات دانشجویان مرد و زن دانشگاه شیراز در زمینه رعایت اخالق حرفه ای و  آیا   -3
دارد؟ وجود  معناداری  تفاوت  علمی  هیئت   اعضای  توسط  آن  مؤلفه های 

4- آیا بین دیدگاه دانشجویان مقطع تحصیلی دانشگاه شیراز در زمینه رعایت اخالق حرفه ای 
و مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت  علمی تفاوت معناداری وجود دارد؟

مدنظر  را  علمی  هیئت   اعضای  تدریس  و  آموزش  در حوزه  اخالق حرفه ای  تحقیق صرفًا  این 
بنابراین متغیرهای اخالق  نپرداخته است؛  به اخالق حرفه ای در حوزه پژوهش  و  داده است  قرار 
حرفه ای در حوزه پژوهش مدنظر این پژوهش نبوده است. منظور از اخالق حرفه ای آموزش مجموعه 
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مالحظات اخالقی است که یک عضو هیئت  علمی باید به آن ها توجه و در جریان آموزش و تدریس 
خود آن ها را لحاظ کند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

علم اخالق از قرن  ها قبل از میالد مسیح در مشاغل گوناگون وارد شده بود. اولین قانون تدوین شده 
در زمینه اخالق حرفه ای به سوگندنامه پزشکی بقراط در یونان باستان برمی گردد که در آن وظایف 
همچنین  اخالق   .)12  :1385 )حسینیان،  بود  مشخص  شده  پزشکان  اخالقی  مسئولیت  های  و 
نشان دهنده نظامی از ارزش  هاست که به قضاوت افراد در درست یا نادرست، قانونی یا غیرقانونی ، 
عادالنه یا ناعادالنه بودن چیزی بستگی دارد )مک کراو و همکاران1، 2009(. علم اخالق علمی 
با فضایل و رذایل اخالقی آشنا  او را  انسان بحث می کند و  است که از صفات و رفتار اختیاری 
می سازد تا بتواند صفات فاضله را کسب کرده، از رذایل بپرهیزد و بدین وسیله سعادت خود را تکمیل 
نماید و کارهایی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع شود )امامی؛ رضوی سعیدی، 1392: 5(. 
در اکثر موارد، علم اخالق به استانداردهای تعیین سطح مناسب و مطلوبیت اشاره دارد )کومر2، 
2014(. اخالق حرفه ای مجموعه ای از ویژگی های رفتاری که به رعایت حقوق مشترک همکاران و 
مشتریان منجر می شود و در موضوعاتی چون خیرخواهی، رعایت حدود قانونی، عدم سوءاستفاده از 

حرفه و قابلیت اعتماد تجلی پیدا می کند )میرکمالی، 1389: 254(.

بذرافکن و همکاران )1390( پژوهشی را با عنوان »بررسی خودسنجی رعایت اخالق حرفه ای 
می دهد  نشان  مقاله  این  یافته های  داده  اند.  انجام  شیراز«،  پزشکی  دانشکده  بالینی  اساتید  بین  در 
که به  طور کلی استادان بخش  های مختلف توانمندی خود را در زمینه حرفه  گرایی 79/4% در حد 
عالی و 20/4% در حد قابل قبول و 0/2% در حد غیرقابل قبول ارزیابی کرده  اند. استادان پژوهش در 
بخش های مختلف، توانمندی خود را در حیطه  های قابلیت اطمینان و اعتماد، احساس مسئولیت 
در برابر دانشجویان، احترام به دیگران، همکاری و تشریک  مساعی با همکاران و دانشجویان؛ عالی 
و در حیطه  های قوه ابتکار ابداع در ارائه درمان و مهارت های سازمان دهی و مدیریتی غیرقابل  قبول 
ارزیابی کرده  اند. بر اساس یافته  های این پژوهش، توجه به حرفه  گرایی در گروه  های مختلف مشهود 
است؛ هرچند در برخی از حیطه  ها مانند مهارت رهبری، همکاری و تشریک  مساعی و مهارت  های 

سازمانی و مدیریتی، مداخالت آموزشی و فرهنگی مؤثر الزم است. 

انجام شده  آموزش«، )ایمانی  پور، 1391(  با عنوان »اصول اخالق حرفه ای در  تحقیق دیگری 
که یافته های اخالقی وی نشان می دهد که بر اساس مبانی اخالق حرفه ای معلمی، یک استاد در دو 

1 . McCraw & et al
2. Kumar
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بعد باید خود را ملزم به رعایت اصول اخالقی بداند؛ اول به دلیل جایگاه تأثیرگذاری که بر رفتار و 
افکار فراگیران دارد، باید خود را به فضایل اخالقی آراسته کند و بداند مؤثرترین روش در انتقال 
ارزش های اخالقی مثبت، آشکارشدن آن ها در رفتار واقعی مدّرس است؛ دوم به دلیل وظیفه ای که 
در قبال برآوردن نیازهای آموزشی دانشجویان دارد، باید با رعایت حداکثری اصول اخالقی در انجام 

وظایف حرفه ای، مسئولیت های آموزشی خود را به بهترین شکل انجام دهد. 

حسینی )1393( در پایان نامه خود با عنوان »بررسی رابطه اخالق حرفه ای و كیفیت زندگی كاری 
اعضای هیئت  علمی دانشگاه تهران« که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای، 306 نفر را برای نمونه 
انتخاب و از ابزار پرسشنامه مرتبط با متغیرهای تحقیق استفاده کرده است، به این نتایج دست  یافته 
كه وضعیت اخالق حرفه ای اعضای هیئت  علمی دانشگاه تهران بیشتر از حد متوسط و میانگین 
حد  از  بهتر  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت   اعضای  زندگی كاری  وضعیت كیفیت  دارد؛  قرار  نظری 
متوسط و میانگین نظری قرار دارد. همچنین بین شاخص كلی اخالق حرفه ای و كیفیت زندگی كاری 
اعضای هیئت  علمی دانشگاه تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. پژوهش دیگری با عنوان 
»اخالق حرفه ای در آموزش عالی، تأملی بر راهبردهای بهبود استانداردهای اخالقی در آموزش های 
و  استادان  ازنظر  که  می دهد  نشان  آن  نتایج  است که  یافته  انجام   )1389 )عزیزی،  دانشگاهی« 
متوسط  از حد  آموزشی کمتر  فعالیت های  در حوزه  اخالق حرفه ای  موجود  دانشجویان، وضعیت 
آموزش  های  در  را  استانداردها  این  به  توجه  پاسخگویان  است که  حالی  در  این  می شود.  ارزیابی 
دانشگاهی بسیارضروری می  دانند. مقایسه نظر اساتید و دانشجویان و لحاظ کردن سایر ویژگی  های 
جمعیت  شناختی گروه نمونه در تحلیل  های ثانوی، مبّین نوعی تجانس در نظرات آنان درباره وضعیت 

جاری و وضعیت مطلوب این استانداردهاست.

اخالق  قانون  اعمال  و  دانستن  »بااهمیت  عنوان  با  مقاله ای  در   )2015( همکاران1  و  ساربا 
حرفه ای در مدیریت مؤسسات آموزشی برای مبارزه« با فساد که در کشور رومانی انجام دادند به این 
نتیجه رسیدند که تحت تأثیر تحوالت منفی اقتصادی، آموزش وپرورش در جریان یک رده پایین تر 
از اولویت قرار داده می شود. دو مورد از روش های پیشگیری و مبارزه با آن، دانش قوانین حرفه ای 
و اخالق در نظام آموزشی است. تنها اشاره به دو عنصر تجزیه وتحلیل اخالق و قانون حرفه ای، 
اساس  بر  مدیریت،  از  بهره وری  اصل  دهد:  تشخیص  را  مدیریتی  فعالیت های  اصل  دو  می تواند 
استفاده از روش های پیشگیری از فساد و اصل مدیریت پویا، بر اساس سبک مؤثر و مطابق با برخی 
از قواعد رفتار مانند مسئولیت، اعتبار، اقتدار، نظم، انگیزه، انگیزه اخالقی و مالی، رضایت حرفه ای 
و... . همه این موارد برای مبارزه با فساد است؛ بنابراین معلمان در سیستم آموزشی باید اخالق 

حرفه ای را رعایت کنند تا فساد در آموزش کم رنگ تر شود.
1. Sârbu et al
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گالچ مانوا1 )2015( درباره »اهمیت اخالق در حرفه معلمی« مطالعه و عنوان کرده که برای بحث 
درباره حرفه معلم، در نظر گرفتن مسائل اخالقی جهانی معاصر در آموزش و پژوهش ضروری است 
و فرصتی است برای دانش آموزان به منظور توسعه یک موضع انتقادی نسبت به برخی از ضروری ترین 
مسائل اخالقی در آموزش و پژوهش در جوامع معاصر. در بستر مدرسه و با حمایت از سیاست های 
مدرسه، برنامه ها و شیوه ها، آموزش وپرورش اخالق  محور به دانش آموزان کمک می کند تا عمق دانش 
گاهی از خود و دیگر فرهنگ ها را توسعه دهند. هر معلم باید یک سطح مساوی از کرامت به هر  و آ
فرد را با شروع اولین درس از خود نشان دهد. توجه معلمان به شأن و منزلت دانش آموزان از طریق 
اینکه آن ها چگونه تعهدات حرفه ای خود را انجام می دهند، آشکار می شود. معلمان در تمام سطوح 
آموزش وپرورش باید پیشرفت شناختی، اخالقی و فکری دانش آموزان خود را تضمین کنند و به آن ها 
احترام گذارند و از آنها قدردانی کنند. پیو و اوگارکا2 )2015( در پژوهشی مدیریت اخالق در نظام 
آموزش رومانی را بررسی کرده  اند و به این نتیجه رسیده  اند که مدیران همه با مفهوم مدیریت اخالق 
آشنا نیستند. بسیاری از مدیران توافق کردند که استادان و مدیران در دانشگاه  ها نقش بسیارمهمی در 
ایجاد، توسعه و حفظ یک محیط اخالقی دارند. بسیاری از مدیران در نظام آموزش عالی اطالعاتی 
درباره معنا و ابزار مدیریت اخالق در نهادهای خود را ندارند. آموزش اخالقی، کارشناسان اخالقی، 
شناخته  شده  مدیران  از  بسیاری  توسط  حتی  افشاگران  از  محافظت  روش های  یا  اخالقی  خطوط 
نیست. وضعیت فساد در رومانی ممکن است در نتیجه درک ضعیف از اجرای مدیریت اخالق باشد.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و داده های آن از روش مطالعه میدانی به  دست  آمده 
از  پژوهش  این  دلیل کاربردی  بودن،  به  اساس هدف،  بر  پژوهش ها  در طبقه بندی  است. همچنین 
نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز است که در سال 
تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده  اند. تعداد نمونه تحقیق 400 نفر بوده و از این تعداد 

341پرسشنامه صحیح و 59 پرسشنامه مخدوش بوده است. 

ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها اطالعات شامل پرسشنامه محقق  ساخته است که برای بررسی میزان رعایت 
مؤلفه های اخالقی از سوی اعضای هیئت  علمی تهیه  شده است. روایی ابزار پژوهش با استفاده 
از نظر اساتید این حوزه بررسی  شده است. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

0/84 به  دست آمده است.
1. Gluchmanova
2 . Puiu & Ogarca
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روش تحلیل داده ها

اظهارات  نتایج  فراوانی  ارائه  از  پس  پژوهش،  ابزارهای  از  حاصل  داده های  توصیفی  تحلیل  در 
پاسخ دهندگان، میانگین پاسخ به سؤاالت محاسبه  شده است. در تحلیل استنباطی داده های پژوهش 

با توجه به مقیاس داده ها از آزمون »دی تک متغیره« و »انوا« استفاده  شده است.

تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

ویژگی  های جمعیت شناسی دانشجویان دانشگاه دولتی شیراز به تفکیک جنسیت، سال ورود، مقطع، 
رشته تحصیلی در جدول )1( ارائه شده است. 

جدول )1(: ویژگی  های جمعیت شناسی دانشجویان دانشگاه دولتی شیراز

فراوانی نسبیفراوانیمتغیر

48/4%165مردجنسیت

51/6%176زن

64/8%221ورودی 93سال ورود

14/4 %49ورودی 92

10%34ورودی 91

10/9%37ورودی 90 به پایین

8/2%28کاردانیمقطع

80/1%273کارشناسی

11/7%40کارشناسی ارشد و باالتر

51/9%177علوم انسانیرشته تحصیلی

19/6%67فنی و مهندسی

15%51علوم پایه

7/9%27هنر

5/6%19زبان های خارجی
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اطالعات مندرج در جدول 1 نشان می دهد که از بین 341 دانشجویی که پرسشنامه  ها را تکمیل 
کرده  اند، 165نفر مرد و 176 نفر زن و از بین 341 نفر 221نفر ورودی 93، 49نفر ورودی 92، 
34 نفر ورودی 91 و 37 نفر دارای ورودی 90 بوده  اند. مقطع دانشجویان به ترتیب 28نفر کاردانی، 
بین 341نفر 177نفر  از  بودند. همچنین  باالتر  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 40نفر  نفر   273
رشته علوم انسانی، 67 نفر فنی و مهندسی و 51 نفر علوم پایه، 27نفر هنر و 19نفر رشته زبان های 

خارجی بودند.

1. از نظر دانشجویان دانشگاه دولتی شهر شیراز، اعضای هیئت  علمی دانشگاه دولتی شیراز تا 
چه میزان اخالق حرفه ای آموزش و مؤلفه های آن را رعایت می کنند؟

شاخص  های توصیفی مربوط به نظر دانشجویان دانشگاه دولتی شهر شیراز درباره میزان رعایت 
اخالق حرفه ای آموزش و مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت  علمی در جدول )2( ارائه شده است.

جدول )2(: نتایج آزمون t تک  نمونه  ای مقایسه میانگین اخالق حرفه ای آموزش و مؤلفه های آن به تفکیک با نمره مالک

سطح معنادارینمره مالکانحراف معیارمیانگینمؤلفه های اخالق حرفه ای آموزش

٭٭3/920/9830/000ادب و نزاکت

٭٭3/940/8630/000حفظ اسرار دانشجویان

٭٭3/401/3130/000عدم تأمین منافع مادی در قبال نمره دادن

٭٭3/722/3530/000داشتن سعه صدر

٭٭3/760/9630/000اعتماد و احترام

٭٭3/932/8930/000پوشش مناسب

٭٭3/771/0030/000پرهیز از طنز و شوخی ناشایست

اســتفاده نکــردن از امکانــات دانشــگاهی جهــت امــور 
شــخصی

٭٭3/431/0930/000

٭٭3/462/5430/001عدالت و انصاف

٭٭3/670/9830/000متعال بودن رفتار

٭٭3/591/0230/000پرهیز از داشتن هرگونه روابط خصوصی

٭٭3/791/0230/000داشتن انگیزه

٭٭3/650/8930/000روحیه همکاری

٭٭3/760/9330/000احترام به قوانین آموزشی
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٭٭3/761/0230/000انجام وظایف بر اساس عدل

٭٭3/722/9530/000فروتنی

٭٭3/351/2430/000استفاده نکردن از دانشجویان جهت امور شخصی

٭٭3/421/1230/000دوری از تحقیر دانشجویان

٭٭3/511/2830/000توجه به رشد تهذیب نفس و تعالی شخصیت

٭٭3/291/5130/000قبول حق و گفتن نمی دانم در مورد مطالب علمی

٭٭3/460/9730/000دوری از توبیخ و سرزنش

٭٭3/231/1830/000دروی از تبعیض گذاشتن بین دانشجویان

٭٭3/461/0430/000توجه به درخواست های قانونی دانشجویان

٭٭3/651/0330/000مسئولیت پذیری در قبال آموزش صحیح

٭٭3/610/6830/000 اخالق حرفه ای آموزش
 P< 0/01٭٭

نتایج جدول 2 نشان می دهد که میانگین مؤلفه های اخالق حرفه ای آموزش اعضای هیئت  علمی 
از نظر دانشجویان با توجه به نمره مالک در نظر گرفته شده )3(، مطلوب و باالتر از سطح متوسط 
اعضای  توسط  دانشجویان«  اسرار  »حفظ  مؤلفه  حرفه ای،  اخالق  مؤلفه های  بین  از  است.  بوده 
هیئت  علمی دارای باالترین میانگین )3/94( و مؤلفه عدم تبعیض بین دانشجویان کمترین میانگین 

)3/23( را دارد. این یافته  ها در سطح اطمینان 0/001 معنادار بوده است.

2. آیا بین دیدگاه دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه شیراز در زمینه رعایت اخالق حرفه ای 
و مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت  علمی تفاوت معناداری وجود دارد؟

زمینه  در  شیراز  دانشگاه  تحصیلی  رشته های  دانشجویان  دیدگاه  مربوط  توصیفی  شاخص  های 
رعایت اخالق حرفه ای و مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت  علمی در جدول )3( ارائه شده است.

جدول )3(: نتایج تحلیل واریانس یک راهه )ANOVA( میزان رعایت اخالق حرفه ای و مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت علمی 
دانشگاه دولتی شیراز بر اساس رشته های تحصیلی دانشجویان

اخالق حرفه ای آموزش و 
مؤلفه های آن

رشته تحصیلی
F سطح

معناداری علوم 
انسانی

فنی و 
مهندسی

زبان های هنرعلوم پایه
خارجی

3/894/124/003/813/422/150/075ادب و نزاکت

3/903/954/063/964/000/3780/824حفظ اسرار دانشجویان

تأمیــن نکــردن منافــع مــادی در 
قبــال نمــره دادن

3/243/633/453/703/531/5740/181
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3/643/614/453/333/531/5420/190داشتن سعه صدر

3/793/753/763/563/890/4220/793اعتماد و احترام

3/784/553/783/743/790/9570/431پوشش مناسب

شــوخی  و  طنــز  از  پرهیــز 
یســت شا نا

3/693/833/823/854/050/7710/544

امکانــات  از  نکــردن  اســتفاده 
دانشــگاهی جهــت امــور شــخصی

٭3/323/813/413/443/212/6490/033

3/343/983/433/332/951/0260/394عدالت و انصاف

٭٭٭3/673/783/863/702/685/8650/000متعال بودن رفتار

ــط  ــه رواب ــز از داشــتن هرگون پرهی
ــی خصوص

3/523/833/613/553/261/3790/241

3/873/753/693/633/680/6930/597داشتن انگیزه

3/693/693/653/413/530/5590/693روحیه همکاری

3/753/783/923/523/680/9760/421احترام به قوانین آموزشی

3/773/643/903/553/951/0970/358انجام وظایف بر اساس عدل

3/863/603/713/443/160/3640/834فروتنی

اســتفاده نکــردن از دانشــجویان 
جهــت امــور شــخصی

3/213/613/593/303/101/9540/101

٭3/333/633/753/302/891/1610/014دوری از تحقیر دانشجویان

ــب نفــس و  ــه رشــد تهذی توجــه ب
ــخصیت ــی ش تعال

3/543/363/593/593/420/5590/692

ــم در  ــن نمی دان ــق و گفت ــول ح قب
مــورد مطالــب علمــی

3/293/303/493/303/631/1350/340

3/393/583/593/553/101/4050/232دوری از توبیخ و سرزنش

بیــن  نهــادن  تبعیــض  از  دوری 
نشــجویان دا

3/243/363/163/182/890/6400/634

توجــه بــه درخواســت های قانونــی 
دانشجویان

3/483/453/413/633/160/6330/639

قبــال  در  مســئولیت پذیری 
صحیــح آمــوزش 

٭3/703/823/493/742/983/2140/013

3/583/723/693/553/351/4870/206 اخالق حرفه ای آموزش

P< 0/05٭       P< 0/01٭٭           P< 0/001٭٭٭

مهندسی،  و  فنی  انسانی،  )علوم  پنج گروه  در  میانگین  است که  آن  3 گویای  یافته های جدول 
علوم پایه، هنر و زبان  های خارجی( در مؤلفه های  استفاده  نکردن از امکانات دانشگاهی برای امور 
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شخصی، مسئولیت پذیری در قبال آموزش صحیح و تحقیرنکردن دانشجویان تفاوت معناداری در 
سطح P 0</05 و در مؤلفه متعال بودن رفتار در سطح P 0</001 وجود دارد؛ ولی در دیگر مؤلفه ها 
تفاوت معناداری وجود نداشته و این گروه ها در سطح اطمینان 95 درصد، در میانگین مؤلفه های 
اخالق حرفه ای آموزش با هم مشابه است. حال برای آن که مشخص شود در کدام گروه  ها تفاوت 
معناداری وجود دارد، از آزمون تعقیبی استفاده  شده است. در این پژوهش بنا به اینکه حجم نمونه 
بین زن ها و مردها نابرابر بوده و تعداد میانگین  ها بیش از سه تا هست، بنابراین از آزمون گابریل1 

استفاده  شده است.
جدول ) 4(: نتایج حاصل از آزمون گابریل

تفاوت گروه  هازیرمقیاس  ها
میانگین  ها

سطح معناداریخطای استاندارد

استفاده نکردن از امکانات 
دانشگاهی جهت امور 

شخصی

0/4830/1550/015-علوم انسانی - فنی

متعال بودن رفتار

0/9820/2290/000علوم انسانی – زبان  های خارجی

1/0910/2460/000فنی و مهندسی – زبان های خارجی

1/1780/2550/000علوم پایه - زبان های خارجی

1/0190/2840/004هنر - زبان های خارجی

0/8500/2960/034علوم پایه – زبان  های خارجیدوری از تحقیر دانشجویان

مسئولیت پذیری در قبال 
آموزش صحیح

0/7530/2450/007علوم انسانی – زبان  های خارجی

0/8730/2640/006فنی و مهندسی – زبان  های خارجی

امور  برای  دانشگاهی  امکانات  از  استفاده  نکردن  مؤلفه  که  می دهد  نشان   4 جدول  یافته های 
با  دارد.  وجود  فنی  و  انسانی  علوم  دانشکده  دانشجویان  میانگین  بین  معناداری  تفاوت  شخصی 
توجه به اینکه میانگین دانشجویان دانشکده علوم انسانی )3/32( کمتر از دانشجویان دانشکده فنی 
)3/81( بوده است؛ بنابراین دانشجویان دانشکده علوم انسانی ارزش کمتری برای مؤلفه استفاده 
نکردن از امکانات دانشگاهی در امور شخصی قائل بوده  اند. همچنین مؤلفه متعال  بودن رفتار بین 
چهار گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و هنرها با زبان  های خارجی معنادار بوده است. 
بنابراین متعادل  بودن رفتار  چون  که میانگین هر چهار رشته بیشتر از رشته زبان  های خارجی بوده، 
دانشجویان  مؤلفه تحقیرنکردن  است.  زبان های خارجی  رشته  از  بیشتر  رشته ها  این  نظر  از  استاد 
علوم  میانگین گروه  چون که  است؛  بوده  معنادار  خارجی  زبان  های  و  پایه  علوم  رشته های  بین  در 
آن ها  اساتید  که  معتقدند  این گروه  ازاین رو  است،  زبان  های خارجی  گروه  از  بیشتر   )3/75( پایه 

1. Gabriel
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در  آموزش صحیح  قبال  در  مسئولیت پذیری  مؤلفه  همچنین  می کنند.  تحقیر  را کمتر  دانشجویان 
گروه  های علوم انسانی و فنی و مهندسی با زبان  های خارجی معنادار است. میانگین این دو گروه 
بیشتر از گروه رشته های زبان خارجی است و اساتید آن ها در قبال آموزش درست نسبت به رشته های 

هستند. مسئولیت پذیرتر  خارجی  زبان های 

و  حرفه ای  اخالق  رعایت  زمینه  در  شیراز  دانشگاه  زن  و  مرد  دانشجویان  نظرات  بین  آیا   .3
دارد؟ وجود  معناداری  تفاوت  علمی  هیئت   اعضای  توسط  آن  مؤلفه های 

شاخص های توصیفی مربوط به نظرات دانشجویان مرد و زن دانشگاه شیراز در زمینه رعایت 
اخالق حرفه ای و مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت  علمی در جدول )5( ارائه شده است.

جدول )5(: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )MANOVA( در مورد نظرات دانشجویان مرد و زن دانشگاه شیراز در زمینه 
رعایت اخالق حرفه ای و مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت علمی

مجموع میانگین زن هامیانگین مردهااخالق حرفه ای و مؤلفه های آن
مجذورات

F سطح
معناداری

3/8442/282/3820/124ادب و نزاکت

3/943/950/0080/0100/919حفظ اسرار دانشجویان

تأمیــن نکــردن منافــع مــادی در قبــال نمــره 
دادن

3/283/524/8342/830/093

3/473/9620/2393/680/056داشتن سعه صدر

3/683/831/9262/050/153اعتماد و احترام

4/123/7511/3791/360/244پوشش مناسب

3/863/692/3872/370/124پرهیز از طنز و شوخی ناشایست

دانشــگاهی  امکانــات  از  نکــردن  اســتفاده 
شــخصی امــور  جهــت 

3/373/491/3231/100/294

3/483/440/1450/020/881عدالت و انصاف

3/583/742/2492/370/125متعال بودن رفتار

٭٭3/413/759/7227/940/005پرهیز از داشتن هرگونه روابط خصوصی

٭3/673/904/5324/420/036داشتن انگیزه

3/583/721/6641/610/205روحیه همکاری

3/703/810/9171/170/280احترام به قوانین آموزشی

3/673/852/7573/210/074انجام وظایف بر اساس عدل

3/473/9519/8012/290/131فروتنی

ــور  ــت ام ــجویان جه ــردن از دانش ــتفاده نک اس
ــخصی ش

3/323/370/2460/160/690

3/373/470/8840/710/401دوری از تحقیر دانشجویان
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تعالــی  و  نفــس  تهذیــب  رشــد  بــه  توجــه 
شــخصیت

3/483/540/3170/300/585

مــورد  در  نمی دانــم  گفتــن  و  حــق  قبــول 
علمــی مطالــب 

3/213/362/1150/930/335

3/443/480/1430/150/696دوری از توبیخ و سرزنش

3/143/312/3871/720/190دوری از تبعیض نهادن بین دانشجویان

٭٭3/313/607/3206/870/009توجه به درخواست های قانونی دانشجویان

٭٭3/483/819/1438/800/003مسئولیت پذیری در قبال آموزش صحیح

3/533/671/7493/8280/051اخالق حرفه ای آموزش

P< 0/05 ٭        P< 0/01 ٭٭

یافته های جدول 5 نشان می دهد که میانگین دو گروه مرد و زن در رعایت مؤلفه های اخالق 
به  توجه  روابط خصوصی،  هرگونه  داشتن  از  پرهیز  مؤلفه های  در  اساتید  توسط  آموزش  حرفه ای 
 P 0</01 درخواست های قانونی دانشجویان و مسئولیت پذیری در قبال آموزش صحیح در سطح
و مؤلفه داشتن انگیزه در سطح P 0</05 معنادار بوده است. همچنین، دیگر مؤلفه های اخالق 
حرفه ای آموزش تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته و این دو گروه در سطح اطمینان 95 درصد در 

میانگین اخالق حرفه ای آموزش و مؤلفه های آن باهم مشابه هستند.

4. آیا بین دیدگاه دانشجویان مقطع تحصیلی دانشگاه شیراز در زمینه رعایت اخالق حرفه ای و 
مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت  علمی تفاوت معناداری وجود دارد؟

شاخص  های توصیفی مربوط دیدگاه دانشجویان مقطع تحصیلی دانشگاه شیراز در زمینه رعایت 
اخالق حرفه ای و مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت  علمی در جدول )6( ارائه شده است.

جدول )6( : نتایج تحلیل واریانس یک راهه )ANOVA( میزان رعایت اخالق حرفه ای و مؤلفه های آن توسط اعضای هیئت علمی 
دانشگاه دولتی شیراز بر اساس مقطع تحصیلی دانشجویان

اخالق حرفه ای آموزش و 
مؤلفه های آن

مقطع تحصیلی
Fسطح معناداری کارشناسی ارشد کارشناسیکاردانی

و باالتر
٭٭4/573/853/957/140/001ادب و نزاکت

٭4/323/9043/240/040حفظ اسرار دانشجویان

ــال  ــع مــادی در قب ــن مناف عــدم تأمی
ــره دادن نم

3/113/433/420/770/464

4/213/703/550/730/483داشتن سعه صدر
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٭٭٭4/463/683/858/930/000اعتماد و احترام

4/073/923/900/360/965پوشش مناسب

3/823/753/900/410/660پرهیز از طنز و شوخی ناشایست

امکانــات  از  نکــردن  اســتفاده 
ــخصی ــور ش ــت ام ــگاهی جه دانش

3/363/483/171/430/241

3/643/493/120/430/649عدالت و انصاف

3/963/673/452/300/101متعال بودن رفتار

پرهیــز از داشــتن هرگونــه روابــط 
صــی خصو

3/753/613/252/240/108

٭٭٭4/683/713/7212/350/000داشتن انگیزه

٭٭4/253/573/776/090/003روحیه همکاری

4/033/703/902/360/096احترام به قوانین آموزشی

٭٭4/283/723/675/030/007انجام وظایف بر اساس عدل

٭3/823/544/853/520/031فروتنی

دانشــجویان  از  نکــردن  اســتفاده 
شــخصی امــور  جهــت 

3/433/383/0051/320/266

3/463/433/300/270/758عدم تحقیر دانشجویان

توجــه بــه رشــد تهذیــب نفــس و 
شــخصیت تعالــی 

٭4/073/453/504/680/011

قبــول حــق و گفتــن نمی دانــم در 
مــورد مطالــب علمــی

3/463/303/050/700/495

3/53/443/50/080/921دوری از توبیخ و سرزنش

بیــن  نهــادن  تبعیــض  از  دوری 
ن یا نشــجو ا د

3/393/223/170/320/721

ــی  ــت های قانون ــه درخواس ــه ب توج
ــجویان دانش

3/643/453/420/470/623

ــوزش  ــال آم ــئولیت پذیری در قب مس
صحیــح

٭٭٭4/393/593/608/170/000

3/903/583/592/900/056 اخالق حرفه ای آموزش

P< 0/05٭       P< 0/01٭٭           P< 0/001٭٭٭
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یافته های جدول 6 گویای آن است که میانگین در پنج گروه )علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، 
هنر و زبان  های خارجی( در مؤلفه های  فروتنی، توجه به رشد تهذیب نفس و تعالی شخصیت و حفظ 
اسرار دانشجویان تفاوت معناداری در سطح P 0</05 و در مؤلفه  انجام وظایف بر اساس عدل، 
روحیه همکاری و ادب و نزاکت در سطح P 0</01 و مؤلفه های مسئولیت پذیری در قبال آموزش 
صحیح، داشتن انگیزه و اعتماد و احترام در سطح P 0</001 وجود دارد؛ ولی در دیگر مؤلفه ها 
تفاوت معناداری وجود نداشته و این گروه ها در سطح اطمینان 95درصد، در میانگین مؤلفه های 
آن که مشخص شود در کدام گروه  ها تفاوت  اخالق حرفه ای آموزش باهم مشابه است. حال برای 

معناداری وجود دارد، از آزمون تعقیبی گابریل استفاده  شده است.

جدول)7(: نتایج حاصل از آزمون گابریل

sigخطای استانداردتفاوت میانگین  هاگروه هازیرمقیاس ها

0/720/190/000کاردانی - کارشناسیادب و نزاکت

0/620/240/027کاردانی – کارشناسی ارشد

0/420/170/015کاردانی - کارشناسیحفظ اسرار دانشجویان

0/790/190/000کاردانی - کارشناسیاعتماد و احترام

0/610/230/026کاردانی – کارشناسی ارشد

داشتن انگیزه

0/970/190/000کاردانی - کارشناسی

0/950/240/000کاردانی – کارشناسی ارشد

0/670/200/000کاردانی - کارشناسیروحیه همکاری

0/570/180/002کاردانی - کارشناسیانجام وظایف بر اساس عدل

0/610/230/021کاردانی – کارشناسی ارشد
1/310/490/012-کارشناسی – کارشناسی ارشدفروتنی

توجــه بــه رشــد تهذیــب نفــس و 
شــخصیت تعالــی 

0/620/200/002کاردانی – کارشناسی

ــال آمــوزش  مســئولیت پذیری در قب
صحیــح

0/810/200/000کاردانی - کارشناسی

0/790/250/005کاردانی – کارشناسی ارشد

یافته های جدول 7 نشان می دهد که در تمامی مؤلفه های فوق به جز فروتنی تفاوت معناداری بین 
نزاکت،  و  ادب  دارد. همچنین مؤلفه های  دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی وجود  میانگین 
تفاوت  آموزش صحیح  قبال  در  مسئولیت پذیری  و  عدل  اساس  بر  وظایف  انجام  انگیزه،  داشتن 
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بین  معناداری  تفاوت  فروتنی  مؤلفه  در  و  است  ارشد  و کارشناسی  مقطع کاردانی  بین  معناداری 
دارد. ارشد وجود  و کارشناسی  دانشجویان کارشناسی 

بحث و نتیجه گیری

این پژوهش باهدف بررسی میزان رعایت مؤلفه های اخالق حرفه ای در بین اعضای هیئت  علمی 
دانشگاه شیراز انجام  شده است. تجزیه وتحلیل یافته ها همسو با سؤال اول پژوهش که به بررسی 
میزان رعایت اخالق حرفه ای آموزش و مؤلفه های آن در اعضای هیئت  علمی دانشگاه شیراز پرداخته 
نشان می دهد که میانگین مؤلفه های اخالق حرفه ای آموزش اعضای هیئت  علمی از نظر دانشجویان 
3/61 بوده است که از میانگین فرضی پژوهش بیشتر بوده و در سطح مطلوبی قرار دارد. از بین 
مؤلفه های اخالق حرفه ای، مؤلفه حفظ اسرار دانشجویان توسط اعضای هیئت  علمی دارای باالترین 
میانگین )3/94( و مؤلفه عدم تبعیض بین دانشجویان کمترین میانگین )3/23( را داراست. این 
در جریان  است که  مواردی  از  فوق  موارد  است.  بوده  معنادار  اطمینان 0/001  در سطح  یافته  ها 
به مثابه  را  آموزش  و  تدریس  نیز  آنان  است،  توجه شده  آن ها  به  نیز  دیگر  توسط محققان  تدریس 
حرفه ای تلقی می کنند که ماهیتی اخالقی دارد و رعایت موارد اخالقی اشاره شده را الزمه تدریس و 
آموزش تلقی می کنند )پرینگ2001،1؛ کار2000،2(. همچنین یافته های این پژوهش با یافته های 

پژوهش فرمهینی فراهانی و بهنام  جام )1391( هماهنگ و همسوست.

درباره سؤال دوم پژوهش یافته ها گویای آن است که میانگین در پنج گروه )علوم انسانی، فنی و 
مهندسی، علوم پایه، هنر و زبان  های خارجی( در مؤلفه های  استفاده  نکردن از امکانات دانشگاهی 
تفاوت  دانشجویان  تحقیرنکردن  و  آموزش صحیح  قبال  در  مسئولیت پذیری  امور شخصی،  برای 
معناداری در سطح P 0</05 و در مؤلفه متعال  بودن رفتار در سطح P 0</001 وجود دارد؛ ولی در 
دیگر مؤلفه ها تفاوت معناداری وجود نداشته و این گروه ها در سطح اطمینان 95 درصد، در میانگین 
مؤلفه های اخالق حرفه ای آموزش باهم مشابه است. برای آن که مشخص شود در کدام گروه ها تفاوت 
از آزمون تعقیبی گابریل استفاده  شده است، نتایج نشان می دهد که مؤلفه   معناداری وجود دارد، 
استفاده  نکردن از امکانات دانشگاهی برای امور شخصی تفاوت معناداری بین میانگین دانشجویان 
دانشکده علوم انسانی و فنی وجود دارد. با توجه به اینکه میانگین دانشجویان دانشکده علوم انسانی 
)3/32( کمتر از دانشجویان دانشکده فنی )3/81( بوده است، بنابراین دانشجویان دانشکده علوم 
انسانی ارزش کمتری نسبت به مؤلفه استفاده  نکردن از امکانات دانشگاهی در امور شخصی قائل 
بوده  اند. همچنین مؤلفه متعال بودن رفتار بین چهار گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی 

1. Pring
2. Carr
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و هنرها با زبان  های خارجی معنادار بوده است. از آن رو که میانگین هر چهار رشته بیشتر از رشته 
زبان  های خارجی بوده، بنابراین متعال  بودن رفتار استاد از نظر این رشته ها بیشتر از رشته زبان های 
خارجی بوده است. مؤلفه تحقیرنکردن دانشجویان در بین رشته های علوم پایه و زبان  های خارجی 
معنادار بوده است. از آنجایی که میانگین گروه علوم پایه )3/75( بیشتر از گروه زبان  های خارجی 
است، از این رو این گروه اعتقاد دارند که اساتید آن ها دانشجویان را کمتر تحقیر می کنند. همچنین 
با  مهندسی  و  فنی  و  انسانی  علوم  گروه  های  در  صحیح  آموزش  قبال  در  مسئولیت پذیری  مؤلفه 
زبان های خارجی معنادار است. میانگین این دو گروه بیشتر از گروه رشته های زبان خارجی است و 
استادان آن ها در قبال آموزش درست نسبت به رشته های زبان های خارجی مسئولیت پذیرتر هستند.

درباره سؤال سوم پژوهش، یافته ها گویای آن است که میانگین دو گروه مرد و زن در رعایت 
روابط  هرگونه  داشتن  از  پرهیز  مؤلفه های  در  اساتید  توسط  آموزش  حرفه ای  اخالق  مؤلفه های 
خصوصی، توجه به درخواست های قانونی دانشجویان و مسئولیت پذیری در قبال آموزش صحیح 
در سطح P 0</01 و مؤلفه داشتن انگیزه در سطح P 0</05 معنادار بوده است. همچنین دیگر 
در سطح  گروه  دو  این  و  نداشته  یکدیگر  با  معناداری  تفاوت  آموزش  حرفه ای  اخالق  مؤلفه های 
اطمینان 95درصد در میانگین اخالق حرفه ای آموزش و مؤلفه های آن باهم مشابه هستند. این یافته 

دارد. پژوهش حسینی )1393( همخوانی  نتایج  با  پژوهش 

در زمینه سؤال چهارم پژوهش یافته ها نشان می دهد که میانگین در پنج گروه )علوم انسانی، فنی 
و مهندسی، علوم پایه، هنر و زبان  های خارجی( در مؤلفه های  فروتنی، توجه به رشد تهذیب نفس 
و تعالی شخصیت و حفظ اسرار دانشجویان، تفاوت معناداری در سطح P 0</05 و در مؤلفه  
انجام وظایف بر اساس عدل، روحیه همکاری و ادب و نزاکت در سطح P 0</01 و مؤلفه های 
 P 0</001 انگیزه و اعتماد و احترام در سطح مسئولیت پذیری در قبال آموزش صحیح، داشتن 
وجود دارد؛ ولی در دیگر مؤلفه ها تفاوت معناداری وجود نداشته و این گروه ها در سطح اطمینان 

95درصد، در میانگین مؤلفه های اخالق حرفه ای آموزش باهم مشابه است.

طبیعی  است.  هدف گیری کرده  را  آموزش  حوزه  در  اخالقی  مؤلفه های  شناسایی  پژوهش  این 
است مؤلفه های دیگر اخالقی نیز وجود دارد که در حوزه پژوهش تعریف شده است. محدودکردن 
مؤلفه های اخالقی در جریان آموزش و تدریس که عینی ترین فعالیت اعضای هیئت  علمی است، 
اخالق  مطرح  کردن  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  تربیت  جریان  در  تأثیرگذاری  اش  دلیل  به 
از گذشته کم وبیش  آن هاست،  رعایت  به  معلم موظف  آدابی که  ذکر  به صورت  )استادی(  معلمی 
موردتوجه بوده است؛ برای  مثال شهید ثانی در کتاب منیه المرید در قرن دهم هجری به ذکر آدابی 
می پردازد که معلم در حیطه تعلیم و تربیت باید رعایت کند )شهید ثانی، 1368(. در سایر نقاط 
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جهان پرداختن به اخالق تدریس در دهه های اخیر مطرح  شده است. امروزه توجه به اصول اخالق 
تدریس، با مفاهیمی چون کدهای اخالقی رواج یافته است. وجود اخالق در انجام وظایف ازجمله 
به  خصوص  آموزشی،  محیط های  دلیل که  این  به  است.  محیط کاری  و  شغل  هر  در  الزم  شروط 
دانشگاه ها، وظیفه ای خطیر برای تربیت افراد و رشد و توسعه جامعه ایفا می کنند که این ضرورت 
علوم،  وزارت  دانشگاه های  اکثر  متأسفانه  می گیرد.  خود  به  بیشتری  اهمیت  محافل  این گونه  در 
تحقیقات و فناوری، منشور اخالقی تعریف شده ای درباره دانشگاه، اعضای هیئت  علمی )آموزشی 
و پژوهشی(، دانشجویان، کارکنان و بخش اداری ندارند. شناسایی مؤلفه های اخالق علمی در بین 
کنشگران علمی کشور به ویژه اعضای هیئت  علمی که این تحقیق در پی آن بود، می تواند زمینه ساز 
تدوین منشور اخالق آموزشی قرار گیرد. این امر می تواند کمک بسزایی به استادان و دانشجویان 
برای بهبود و ارتقای امر آموزش کند؛ چراکه توجه به رشد اخالق حرفه ای در آموزش باعث پرورش 
محیط اخالقی در کالس درس خواهد شد. مروری بر مطالعات انجام شده در ایران، بیانگر این است 
که بیشترین توجه به اخالق پژوهش بوده است؛ درحالی که به نظر می رسد اخالق حرفه ای در حوزه 
آموزش و تدریس آن نه تنها کم اهمیت تر از حوزه پژوهش نیست، بلکه در شرایط خاص دانشگاه های 
کشورمان و تسلط رویکرد آموزش  محور در آن، پرداختن و رعایت اخالق حرفه ای آموزش ضروری 

است )ابطحی، 1387(.

پیشنهادها

افراد  بین  ندارند،  تعصب  قضاوت  در  هستند،  حق  طرفدار  عادل،  و  باانصاف  استادان   )1
ازلحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قومیت تبعیض قائل نمی شوند. بنابراین، 
تداوم  و سبب  سازمان شود  اثربخشی کوتاه مدت  از  فراتر  باعث وضعی  می تواند  شرایط  این 
خصایص سازمانی در استادان  شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود تا حدزیادی به عدالت سازمانی 
را رعایت کنند. برخوردهای شان عدالت  باشد و اعضای هیئت  علمی در  پایبندی وجود داشته 

2( با توجه به اینکه اخالق حرفه ای و رعایت اصول آن توسط اعضای هیئت  علمی در دانشگاه ها 
تولید  در  آموزشی  به عنوان محیط  را  دانشگاه  و جایگاه  رقابتی محسوب شود  مزیتی  می تواند 
اخالقی  منشورهای  می شود  پیشنهاد  بخشد؛  ارتقا  دیگر  دانشگاه  های  میان  در  دانش  اشاعه  و 
مشخصی تدوین شود تا راهنمایی برای رسیدن به اهداف باشد و به طورکلی کارایی و اثربخشی 

دانشگاه را افزایش دهد.

3( برگزاری کارگاه  های آموزشی اخالق حرفه ای در دانشگاه و دعوت از استادان بازنشسته و 
ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط اخالقی در دانشگاه، می تواند نقش پررنگی در بهبود شرایط 

اخالقی در میان اعضای هیئت  علمی ایفا کند.
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