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ه��دف اصل��ی مطالع��ه حاضر بررس��ی و مقایس��ه وضعیت موج��ود و مطلوب
استانداردهای اخالق حرفهای در آموزشهای دانشگاهی و پیشنهاد راههایی برای
تقویت این استانداردها در مؤسسات آموزش عالی است .در این مطالعه از روش
تحقیق توصیفی ـ پیمایش��ی و الگوی تلفیقی کمی و کیفی اس��تفاده ش��د .جامعه
آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان بوده که با استفاده از
روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم ،نمونه آماری مورد نیاز انتخاب گردید.
جهت گردآوری دادههای مورد نیاز عالوه بر پرسش��نامه از مصاحبه نیمهساختمند
و بحث تمرکز گروهی نیز بهره گرفته ش��د .در ارتباط با روش تحلیل دادهها نیز
بنابه ماهیت سؤاالت پژوهشی از روش آمار توصیفی ،آزمون تيگروههای مستقل،
آزمون تيوابسته و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید .نتایج پژوهش حاکی
از آن است از نظر اساتید و دانشجویان ،وضعیت موجود اخالق حرفهای در حوزه
فعالیتهای آموزشی پایینتر از حد متوسط ارزیابی ميشود .این در حالی است كه
پاسخگویان ،توجه به این استانداردها را در آموزشهای دانشگاهی بسیار ضروری
میدانند .مقایس��ه نظرات اس��اتید و دانش��جویان و لحاظ کردن سایر ویژگیهای
جمعیتشناختی گروه نمونه در تحلیلهای ثانوی ،مبین نوعی تجانس در نظرات
آنان در ارتباط با وضعیت جاری و وضعیت مطلوب این استانداردهاست.
واژگان کلیدی:
آم��وزش عالی ،اس��تانداردهای اخ�لاق حرف��های ،فرایند آم��وزش و یادگیری،
مسئولیتهای حرفهای ،روابط آکادمیک
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اثربخش��ی فرایند تدریس و آموزشهای دانش��گاهی به عنوان یک ح��وزه مهم حرفهای به
مجموعهای از عوامل فردی ،حرفهای و س��ازمانی بستگی دارد .در این میان برخورداری اعضای
هیئت علمی از قابلیتها و صالحیتهای حرفهای و الزام آنان به رعایت مجموعهای از اصول و
اس��تانداردهای حرفهای در فرایند تدریس نقش تعیین کننده در افزایش اثربخشی فعالیتهای
آموزش��ی دارد .در واقع رعایت اس��تانداردهای اخالق حرفهای در تدریس به منزله یک منشور
اخالقی حرفهای تلقی میگردد که اهتمام اس��اتید به آنها در تعامل با دانش��جویان ،همکاران و
مجموعه سازمانی گروه آموزشی و دانشگاه میتواند عالوه بر افزایش کارآمدی در بازده تدریس،
به س��طح باالیی از رضامندی ذینفع��ان چنین فرایندی علیالخصوص دانش��جویان بینجامد.
اس��تانداردهای اخ�لاق حرفهای به مجموعهای از اصول اطالق میش��وند که در صورت پیروی
از آن ،ارزشهای��ی چون اعتماد ،رفتار مناس��ب کاری ،انص��اف و مهربانی ارتقا مییابند .چنین
اس��تانداردهایی در حوزه آموزش به مفهوم پاس��خگویی متقابل و پاسخگویی افرادی که متولی
نیل به یک آموزش کیفی هس��تند ،میباش��د .هدف کلی این استانداردها بهبود تعهد ،تالش و
کارایی در خدمات افراد درگیر در حرفه معلمی و ارائه راهنماییهای حرفهای به آنان از طریق
تدوین هنجارهای رفتار حرفهای میباش��د (مؤسسه بینالمللی برنامهریزی آموزشی.)2009 ،1
بررس��ی جایگاه و وضعیت اس��تانداردهای اخالق حرفهای در نظام دانشگاهی کشور میتواند به
سیاستگذاران ،مدیران و برنامهریزان آموزش عالی کشور در اتخاذ راهبردهای مناسب برای کاهش
ش��کاف بین وضع موجود و مطلوب در این زمینه و ارتقای وضعیت چنین اس��تانداردهایی مدد
رساند .اما پیش از ورود به این بحث ،ابتدا الزم است اجماالً مفاهیم اخالق و اخالق حرفهای و
پیشینه آن مفاهیم مورد بحث قرار گیرد.
اخ�لاق جمع خل��ق و در لغت به معنای خویها و علم اخالق ی��ا تهذیب اخالق یا تهذیب
نیک خویها و تدبیر انس��ان اس��ت
نفس ،یکی از ش��عب حکمت عملی اس��ت و آن دانش بد و ِ
برای نفس خود یا یک تن خاص (معین .)174 :1371 ،این اصطالح همچنین به معنای صفت
نفس��انی یا هیئت راسخهای اس��ت که در نفس انسان شکل میگیرد و در برخوردهای فردی و
اجتماع��ی و در موقعیته��ای متفاوت به صورت رفتار و عکس العملهای مختلف بروز میکند.
از نظر علمی ،اخالق معرفتي اس��ت كه از افعال اختياري انس��ان بر اس��اس يك س��ير عقاليي
شكل ميگيرد (مظاهری .)1382 ،از منظر دینی چنانچه این خلق و خوی با ارزشهای واالی
نفس��انی و اس�لامی منطبق باشد فضیلت و اگر در تقابل با آن قرار بگیرد رذیلت نامیده میشود
(احم��دی .)17 :1387 ،از اینرو علم اخالق با مجموعهاي از س��ؤاالت گوناگون در مورد اینکه
چه چیزی خوب اس��ت ،درست اس��ت ،فضیلت و حسن است و یا ارزش و اهمیت دارد ،روبهرو
)1. International Institute for Educational Planning (IIEP
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اس��ت (اس��لوت 1995 ،1و تجلتویت 1999 ،2به نقل از حسینیان .)1385 ،بر این اساس اخالق
پایه تربیت انسان است و از آنجا که انسان خلیفه خداوند در زمین و پرتویی از ذات اوست باید
خود را به صفات ،فضائل و کماالت الهی بیاراید تا بتواند نه تنها تکالیف و مسئولیتهایش را در
عرصههای مختلف حیات فردی و اجتماعی به نحو احس��ن انجام دهد بلکه ظرفیت الزم را نیز
برای نزدیک شدن به مبدأ کمال و مقام قرب الهی در خود ایجاد نماید که «در حقیقت کسی
رس��تگار ش��د که پذیرای پاکی گردید» (سوره شمس ،آیه  .)9امام غزالی در ربع مهلکات کتاب
احیاء علوم دین در تعریف اخالق آن را حالتی راسخ و مؤثر در روان آدمی میداند که در سایه
آن بدون اندیشه و تأمل افعال و رفتار از بشر ظاهر میشود (ص .)113 .از اینرو تبعیت افراد از
اصول اخالقی تضمین گر توفیق انسان در نیل به مقصود است .از جمله اصول اخالقی بارزی که
میتوان از نصوص قرآنی و سیره و سنت شریف نبوی استنتاج کرد میتوان به صداقت و پاکی،
وفای به عهد ،عدالت و انصاف ،مساوات و برابری ،نرمی و مدارا و حسن خلق ،مسئولیتپذیری،
خیرخواه��ی ،تعاون ،تواضع ،اهتمام به امور مردم ،نظارت اجتماعی و حرمت جمع اش��اره کرد
(احمدی.)26-33 :1387 ،
حوزه اخالق یا فلسفه اخالق متضمن سیستماتیک کردن ،تعریف نمودن و توصیه مفاهیمی از
رفتار درست و نادرست است .فالسفه معاصر معموالً تئوریهای اخالقی را در سه حوزه موضوعی
کل��ی ف��را اخالق ،3اخالق هنجاری 4و اخالق کاربردی 5دس��تهبندی میکنند .فرا اخالق در پی
بررسی آن است که مشخص نماید منشأ اصول اخالقی ما کجا است و آنها به چه معنا میباشند؟
آیا آنها صرفاً توس��عه اجتماعی هس��تند؟ آیا آنها به چیزی بیشتر از بیان احساسات افراد جامعه
میپردازند؟ فرا اخالق در صدد پاسخگویی به این سؤاالت بر پایه تمرکز بر موضوعات حقیقت
کل��ی ،اراده خداون��د باری تعالی ،نقش برهان در قضاوته��ای اخالقی و نيز معانی اصطالحات
اخالقی اس��ت .اخالق هنجاری در مقایسه با س��ایر انواع اخالق ،دارای یک رویکرد عملگراتری
اس��ت که به تدوین اس��تانداردهای اخالقی منجر میگردد .این استانداردها رفتارهای درست و
نادرس��ت را نظم میبخش��ند .این نوع از اخالق ممکن است به روشن ساختن عادات خوبی که
ما باید کسب نماییم ،وظایفی که باید انجام گیرند و یا بررسی آثار و تبعات رفتار ما بر دیگران
بپردازد .اخالق کاربردی به بررسی موضوعات مهم خاص نظیر مسائل زیست محیطی ،نسلکشی
و جنگافزارهای کشتار جمعی میپردازد .گفتنی است که اخالق کاربردی شامل اخالق حرفهای
هم میشود؛ اخالق حرفهای به بررسی چالشهای اخالقیای که توسط شاغلین حرفهها ،نظیر
پزش��کان ،پرس��تاران ،وکال ،کارگران و  ...تجربه میش��وند ،میپردازد و به دنبال مطالعه و فهم
مبانی ارزشها و الزامات حرفهای است.
1. Slote
2. Tjeltveit
3. Meta-Ethics
4. Normative Ethics
5. Applied Ethics
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علم اخالق قرنها قبل از میالد مس��یح در مش��اغل و حرف گوناگون وارد شده است .اولین
قانون تدوین ش��ده در زمینه اخالق حرفهای به س��وگندنامه پزش��کی بقراط در یونان باس��تان
برمیگردد که در آن وظایف و مس��ئولیتهای اخالقی پزش��کان مشخص شده بود (حسینیان،
 .)12 :1385مفهوم اخالق حرفهای از علم اخالق مشتق شده است و عبارت از مجموعه قوانین
اخالق حرفهای اس��ت که اصوالً از ماهیت یک حرفه یا ش��غل به دس��ت آمده اس��ت (کیچنر،1
 1986به نقل از حس��ینیان .)1385 ،لذا اولین وظیفه اخالق حرفهای ،رش��د و توسعه قوانینی
بر پایه اخالق در ش��غل مورد نظر اس��ت .در همین راس��تا و نظر به ضرورت تدوین مؤلفههای
رفتار حرفهای برای سامان بخشیدن به اصول و ضوابط رفتار حرفهای ،رست )1983( 2به ارائه
چهارچوبی برای درک رفتار اخالقی پرداخت .از نظر او عمل اخالقی ،انجام هر رفتاری است که
منجر به رفاه دیگران میگردد .او رفتار اخالقی را متشکل از چهار جزء میداند که باید توسط
افراد قبل از ورودشان به یک عمل ارادی ،در مورد یک عمل اخالقی نتیجه بخش مد نظر قرار
بگیرد .این چهار مؤلفه عبارتند از حساس��یت اخالقی( 3فرایند تش��خیص موقعیت) ،اس��تدالل
اخالقی( 4انتخاب مناس��بترین حالت و گزینه) ،تصمیم برای انجام راهحلهای اخالقی( 5توجه
به گزینه اخالقیتر و رعایت آنها در عمل) و انجام عمل اخالقی( 6تثبیت عمل اخالقی و اینکه
ش��خص باید عمل اخالقی را واقعاً انجام دهد) (به نقل از حس��ینیان .)15-21 :1385 ،بر این
اس��اس به مجموعهاي از كنشها و واكنشهاي اخالقي پذيرفتهش��ده كه از سوي سازمانها يا
مجامع حرفهاي مقرر ميش��ود تا مطلوبترين رواب��ط اجتماعي ممكن را براي اعضاي خود در
اجراي وظايف حرفهاي فراهم آورد ،اخالق حرفهاي گويند .اين اخالق در برگيرنده مجموعهاي
از احكام ارزشي ،تكاليف رفتار و سلوك ،و دستورهايي براي اجراي آنهاست (قرامکی 1382 ،و
ژکس .)1355 ،در حقيقت ،اخالق حرفهای ،يك فرايند تفكر عقالني است كه هدف آن محقق
كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزشهايي را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود.
اصطالح اخالق حرفهای به عنوان یکی از ویژگیهای سرمایههای انسانی و معنوی هر جامعه
یا سازمان و به عنوان نوعی تعهد اخالقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار ،وظیفه و مسئولیت
از قرن  18و  19میالدی در ادبیات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی نویسندگان غربی رایج شد .به
زبان دیگر ،صداقت در رفتار ،گفتار و کردار در هر صنف و شغل به عنوان نمادی از احترام به اخالق
حرفهای مورد توجه قرار گرفت و به مرور زمان در هر شغل و حرفهای در قالب مرام نامه ،منشور و
میثاق اخالق حرفهای و میثاق اصول اخالقی و نوشتههایی شبیه به آن به صورت مکتوب و الزامآور
در آمد .نکته مهمی که در باب اخالق حرفهای هنوز در هالهای از ابهام است ،ضمانت اجرائی آن
1. Kitchener
2. Rest
3. Moral Sensitivity
4. Moral Reasoning
5. Deciding to Carry out the Moral Alternatives
6. Implementing the Moral Action
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و التزام افراد و س��ازمانها به رعایت مفاد آن اس��ت .البته ذکر این نکته ضروری است که به دلیل
تعدد وظایف و مسئولیتهای مراکز دانشگاهی در حوزههای آموزشی ،پژوهشی و علمی ،بسترهای
متفاوتی برای تدوین استانداردهای اخالق حرفهای و همینطور برای مطالعه آنها وجود دارد .بر این
اساس در این تحقیق صرفاً جایگاه این استانداردها در حوزه آموزش و تدریس مطالعه میگردد.
بسترهای اخالقی تدریس

در فرهنگ دینی و اس�لامی معلمی به منزله ش��غل انبیا است و آموزش و تدریس فرایندی
اس��ت که از طریق آن آدمی میتواند از جنبههای مختلف به کمال برس��د .از اینرو در دیرینه
فرهنگ اسالمی ،اساس فرایند و فعل تدریس از یک بنیان اخالقی محکمی برخوردار بوده است
و معلمان و مدرس��ان میبایس��ت از اصولی در ایفای نقشهای حرفهای خود تبعیت میکردند.
تأملی در اندیش��هها و آثار مربیان بزرگ تعلیم و تربیت در کش��ورهای اسالمی مؤید این مطلب
اس��ت .اما در مجامع علمی دامنه بحث بس��ترهای اخالقی تدریس در سالهای دهه نود به طور
1
ج��دی مطرح و صاحبنظران زی��ادی در این حوزه ورود پیدا کرده اند .به عنوان مثال کالرک
( )252 :1990بیان داش��ته اس��ت که تدریس بیش از آنکه تالش��ی شیوهمند و فنی باشد یک
مهارت و تکنیک اخالقی 2است .او اضافه میکند که موضوعات اخالقی در تدریس همیشه مطرح
بوده و از ارزش ذاتی برخودارند (کالرک .)263 :1990 ،3از نظر کالرک تدریس��ی که متضمن
مسئوليت اخالقی است ،کاری مشکل ،پیچیده و گاهی اوقات نیز پرزحمت است که کسی هم
قدر آن را نمیداند .در واقع تدریس اساساً یک بنگاه اخالقی است که در آن بزرگساالن از بچهها
میخواهند در جهتی تغییر نمایند که توسط آنها انتخاب شده است (کالرک.)263 :1990 ،
از نظر کامپبل )2008( 4قلمرو اخالق در تدریس به عنوان یک حرفه اخالقی ،در زمره ابعاد
مثبت و غیر قابل انکار آن حرفه میباشد .این بعد به دلیل اهمیت باالیش و به دلیل آنکه با دنیای
تعلیم و تربیت پیوند ناگسستنی دارد ،عالقه و ذهن اندیشمندان ،محققان و کارشناسان این حوزه
را به خود معطوف نموده است .لذا اغلب در تبیین علل سوگیریهای هنجاری استادان دانشگاه،
مفروضاتی وجود دارد .بر پایه چنین برآوردهایی در فرایندهای دانشگاهی صفات و ویژگیهایی
چون آزادگی ،خود جهت یابی ،خود تنظیمی ،عزت نفس ،نوع دوستی و  ....را به دانشگاهیان و
اهل علم نس��بت میدهند (قاضی طباطبایی و ودادهیر .)1380 ،بر این اس��اس است که جامعه
به استادان و علما به دلیل اینکه وجود خود را وقف تحصیل معرفت و کشف حقیقت کرده اند،
اعتماد میکند .از نظر آندرس��ون و لویس )1994( 5چنین برداشتی سبب میگردد که استادان
دانشگاه ،دانشمندان و پژوهشگران به عنوان افرادی متفکر ،تودار و قانع تصور گردند (به نقل از
1. Clrak
2. Moral Craft
3. Clrak
4. Compbell
5. Anderson and Lewis
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قاضی طباطبایی و ودادهیر .)1380 ،ش��اید به این دليل اس��ت که از این گروه انتظار میرود که
عالوه بر توانایی در تفکر انتقادی ،حل مس��ائل غامض و عمل در چارچوبی اصولی و منطقی ،و
حفظ و ارتقای کارایی حرفهای ،برای دیگران احترام قائل شده و بتوانند خود را با تغییرات جاری
تطبیق داده و در فرایند یادگیری درگیر شوند (گاردنر.)1998 1،
وانمنن )1991( 2از زاویه دیگری به این قضیه نگریسته است .او بیان کرده است که طرف
حس��اس زندگ��ی در تدریس اغلب به طور نامعقولی مورد غفلت واق��ع میگردد .از دیدگاه وی
اس��انس و خمیرمایه آموزش و پرورش بیش��تر یک فعالیت هنجاری است که به طور پیوسته از
مربی انتظار دارد به ش��یوهای صحیح ،خوب و یا مناس��ب عمل کند تا یک بنگاه تکنیکی و یا
تولیدی (وانمنن .)9 :1991 ،وانمنن از واژه هنجاری برای نش��ان دادن این مطلب اس��تفاده
میکند که تدریس همانند نقش والدین همیش��ه با س��ؤاالتی درباره ارزش ،ترجیح و اخالقیات
سروکار دارد و بر این باور است که معلمان باید از مجموعهای از استانداردهایی برخوردار باشند
که راهنمای آنان در نیل به خوبی است .او بیان میکند که صفات و ویژگیهایی وجود دارد که
اساس��اً برای یک معلم مهم و برای یک شیوه تربیتی خوب ،ضروریاند .این صفات شامل درک
درست از حرفه معلمی ،عشق و محبت به بچهها ،و درک عمیق از مسئولیت ،حساسیت اخالقی،
روش��نفکری خودانتقادانه ،بلوغ اندیشمندانه ،حساسیت مدبرانه نسبت به ذهنیت بچهها ،هوش
تفسیری ،درک پداگوژیک از نیازهای کودکان ،پایداری آشکار در برخورد با جوانان ،اشتیاق زیاد
به یادگیری رموز جهان ،شیوه اخالقی برای طلب چیزی ،فهم مشخصی از جهان ،امیدواری در
هنگام مواجهه با بحرانهای موجود و نهایتاً شوخ طبعی و نشاط میباشد .در همین راستا ،بانر
و کانن )1997( 3اعتقاد دارند که تدریس یک هنر اس��ت .آنها ویژگیهای معلمان موفق و اين
نكته را که چنین ویژگیهایی س��بب ارتقای س��طح یادگیری و فهم میشود را تحلیل کردهاند.
از نظ��ر آنان از ویژگیهای یک تدریس بس��یار موفق یادگیری ،اقت��دار ،اخالق ،نظم ،خالقیت،
محبت ،صبر ،روحیه و نش��اط میباش��د که بخش زیادی از آن دارای ماهیتی اخالقی است .در
4
بحث راجع به اینکه چگونه میتوان تدریس را از نظر ش��یوه عمل قابل تجس��م س��اخت ،فالونا
( )2000نی��ز بر پایه ویژگیهای اخالقی ارس��طویی تدریس ،چارچوب��ی را تدوین نمود که هر
ک��دام از ای��ن ویژگیها را در حوزه اعمال و اقدامات معلمان زمینهیابی کرد .او نتیجه گرفت که
ش��جاعت ،صمیمیت ،صداقت ،شوخ طبعی ،محبت ،پذیرش و انبساط روحی ،بزرگی ،سخاوت،
کنترل و عدالت از صفات اخالقی هستند که میتوان در تدریس به کار گرفته شوند.
کیلبورن )37 :1998( 5به نقل از دیویی بیان میکند که اصول اخالق حرفهای راهنماهایی
برای قضاوت درباره دورههایی از عمل و اقدام هس��تند تا قواعدی که از س��ر اجبار باید تبعیت
1. Gardiner
2. Van Manen
3. Banner and Cannon
4. Fallona
5. Kilbourn

اخالق حرفهاي در آموزش عالي؛ تأملي بر راهبردهاي بهبود ...

شوند .مطالعه گرووز و همکارانش ( )2000نیز نشان داد که وجود استانداردهای اخالقی مختصر،
روش��ن و زمینهیابی ش��ده که بر جزئیات تدریس تمرکز میکند برای گروهی از معلمان مجرب
درس علوم بس��یار مفید بوده اس��ت .به عالوه اس��تانداردهایی از ثبات ،تعلق خاطر و جدیت در
کمک به معلمان برای توصیف و تحلیل تدریس اثربخش علوم و بهکارگیری آموختههایشان در
موقعیتهای تدریس ،ارزشمند گزارش شده است.
استانداردهای تدریس

در خالل دو دهه گذشته راهبردهای استاندارد به طور گستردهای در اصالحات برنامههای
آموزش��ی کشورهای انگلیس��ی زبان مورد استفاده قرار گرفته است (گرووز و دیگران.)2000 ،1
دارلینگ ـ هاموند )1997( 2بیان میکند که توس��عه اس��تانداردهای محتوای برنامه درس��ی،
اس��تانداردهای عملکردی و فرصت برای اس��تانداردهای یادگیری به منظور گسترش یادگیری
در میان دانش��جویان مورد توجه بوده اس��ت .در شرایط جاری از توسعه یک راهبرد استاندارد،
موضوعات متعددی نیاز به بررس��ی دارند .اغلب به نظر میرس��د که بیش��تر به تعیین س��ریع
اس��تانداردها توجه میگ��ردد تا انتخاب فرایندی که افراد و حرف��ه را در آن درگیر میکند .به
عالوه در خصوص روشهای اس��تفاده از اس��تانداردها و همچنین مواد و وسایل ضروری همراه
آن ،توجه چندانی نشده است (الودن ، 3واالس 4و گرووز .)2001 ،از طرف دیگر ترکیب بیشتر
اس��تانداردها ش��امل عبارات و عناوینی از دانش و مهارتهایی است که معلمان و مدرسان بدان
نیاز دارند تا به عنوان فردی ماهر و موفق شناخته شوند .بنابراین به نظر میرسد که در عوض
اینکه استانداردها به راهنماهایی برای عمل مبدل شوند که برای توسعه حرفهای و به اشتراک
گذاش��تن تخصص سودمند باش��ند ،به مجموعهای از قوانین و مقررات تبدیل میگردند .مضافاً
اینکه در این اس��تانداردها به اصول اخالقی نظیر صداقت ،5ش��فقت 6یا اش��تیاق 7صرفاً به دلیل
اینکه قابل اندازه گیری نیستند ،توجه چندانی نمی شود (گرووز و دیگران.)2000 ،
معذالک یکی از اهداف آموزش عالی ،تربیت دانشجویان است به نحوی که توفیق کسب نتایج
یادگیری آش��کار و تصریح ش��ده دورهها و برنامههای آموزش��ی را بیابند .از طرف دیگر یادگیری
دانشجویان صرفاً از طریق حضور جدی آنان در تجارب یادگیری ،درک دانش و جذب دانش جدید
اتفاق میافتد .نکته اینجا است که دانشجویان ما نباید صرفاً از نظر دانش رشد نمایند بلکه انتظار
اس��ت که آنان به افراد اندیش��مندی مبدل گردند که قادر باشند از دانش خود برای رشد عقالنیت
1. Groves, et al
2. Darling-Hammond
3. Louden
4. Wallace
5. Sincerity
6. Empathy
7. Enthusiasm

179

راهبرد فرهنگ  /شماره هشتم و نهم  /زمستان  1388و بهار 1389

180

و رفتار آینده اس��تفاده نمایند .لذا در نتیجه فرهیخته ش��دن دانشجویان ،از آنان انتظار میرود که
به عنوان شهرونداني کارآمد ،به طور موفقیتآمیزی عمل نمایند .البته گفتني است که گرایشها
و عوام��ل متع��ددی وجود دارند که بر نتایج یادگیری دانش��جویان اثر میگذارند که از جمله آنها
میتوان به ارزیابی استانداردها ،کیفیت و اعتبار اساتید ،بینالمللی شدن برنامههای درسی ،جهانی
ش��دن ،پیشرفتهای فناوریهای نوین ،تغییر س��ریع شیوههای ارائه و اجرای برنامههای آموزشی
(ش��یوههای انعطافپذیر و آنالین) ،موضوعات مربوط به سرقت ادبی و حق نشر و حفظ کیفیت و
اس��تانداردهای بینالمللی اش��اره کرد .موضوعات مقبولیت و اعتبار اساتید زمانی مطرح میگردند
که بررسی صالحیتها و توسعه حرفهای اساتید مورد توجه قرار بگیرد .در این ارتباط در طی دهه
گذش��ته در س��طح بینالمللی انجمنها و مجامع متعددی پا به عرصه وجود نهادند .در بریتانیا دو
نهاد «انجمن کارکنان و توسعه آموزشی »1و «انستیتو یادگیری و تدریس ،»2در استرالیا «جامعه
تحقیق و توس��عه آموزش عالی »3و در کانادا نیز «جامعه کانادایی تدریس و یادگیری در آموزش
عالی »4از جمله این مؤسسات بودند .همه این نهادها تالش نمودند تا با تدوین بیانیهها و اصولی به
بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و استانداردهای مربوط مساعدت رسانند .به عنوان مثال یکی از
شش بیانیه ارزشی که توسط انجمن کارکنان و توسعه آموزشی بریتانیا تدوین گردید« ،تحقیقات،
حرفهایگرایی و رویه اخالقی» بود .از سوی دیگر یکی از معیارهای جامعه تحقیق و توسعه آموزش
عالی اس��ترالیا ،آن اس��ت که «به نیازهای دانشجویان یا شرکتکنندگان مختلف توجه میشود و
آنان در فرایند یادگیری مورد حمایت قرار میگیرند» .جامعه کانادایی برای تدریس و یادگیری در
آموزش عالی نیز از رعایت نه اصل اخالقی در آموزشهای دانشگاهی جانبداری میکند .این اصول
مسئولیتهای حرفهای اساتید دانشگاه را تعریف میکند .بنابه دیدگاه مورای 5و همکارانش ()1996
اینجا منظور از اصول و استانداردهای اخالقی ،دستورالعملها ،ایدهآلها و یا انتظاراتی است که بايد
همراه با سایر موقعیتها و شرایط مرتبط در طراحی و تحلیل آموزش دانشگاهی مورد توجه قرار
بگیرند .در واقع هدف از طرح ضرورت توجه به چنین استانداردهایی در آموزشهای دانشگاهی این
نیست که مجموعهاي از قوانین و مقررات ثابتی ارائه گردد که به طور اتوماتیک در همه موقعیتها
قابل استفاده باشد و همینطور هدف از ارائه آن ،تقابل با مفهوم آزادی آکادمیک در مراکز دانشگاهی
نیس��ت ،بلکه در عوض هدف توصیف راههایی اس��ت که از طریق آنها میتوان آزادی آکادمیک را
به ش��یوهای مسئوالنهتر تمرین نمود .بر این اس��اس از نظر جامعه تدریس و یادگیری در آموزش
عالی کانادا ،سند اصول و استانداردهای اخالق حرفهای در آموزشهای دانشگاهی «غذای اندیشه»
محس��وب میگردد و الزاماً به منزله یک محصول نهایی در نظر گرفته نمیش��ود .در جدول  1این
اصول نه گانه به اختصار توصیف و به مصادیق نقض آن اشاره شده است.
1. SEDA: Staff and Educational Development Association
2. ILT: Institute Learning Teaching
3. HERDSA: Higher Education Research and Development Society of Australia
4. CSTLHE: The Canadian Society for Teaching and Learning in Higher Education
5. Murray
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جدول  :1توصیف اصول اخالق حرفهای و مصادیق نقض آن (اقتباس از مورای و همکارانش ())1996
نام اصل

توصیف موارد شمول

مصادیق نقض این اصل

دانش موضوعی یک استاد دانشگاه در سطح
 .1شایستگی باالیی قرار دارد و تضمین میکند که محتوای
تخصصی (اشراف واحد درسی جدید ،معتبر ،جامع و متناسب
بر محتوای دروس) با جایگاه واحد درس��ی در درون رشته مورد
مطالعه دانشجو میباشد.

• تدری��س دروس��ی که م��درس در آن حوزه دان��ش کافی و یا
تخصص ندارد؛
• تفس��یر نادرست شواهد پژوهش��ی برای تبیین مواضع تئوری
استاد؛
• تدریس فقط بخش��ی از مطالب و موضوعات درس��ی که مورد
عالقه مدرس است.

اس��تادی ک��ه از نظ��ر پداگوژیک��ی دارای
شایس��تگی اس��ت دانش��جویان را با اهداف
درسی آشنا میسازد ،از راهبردهای آموزشی
متنوع آگاه اس��ت و بر پایه نتایج پژوهشها
از آن دس��ته از روشهای آموزشی استفاده
میکند که در کمک به دانش��جویان در نیل
به اهداف آموزشی اثربخش هستند.

• اس��تفاده از روش تدری��س یا روش ارزش��یابی ناهماهنگ با
اهداف آموزشی؛
• ناتوان��ی در فراه��م ک��ردن فرص��ت کافی برای دانش��جو که
مهارتهای ضروری در اهداف آموزشی که در آزمون پایانی نیز
طرح خواهد شد را تمرین کنند و یا یاد بگیرند.

موضوعاتی ک��ه احتماالً برای دانش��جویان
حس��اس اس��ت یا دانش��جویان ب��ا چنین
 .3نحوه برخورد با
موضوعاتی راحت نیس��تند ،توس��ط استاد
موضوعات حساس
ب��ه ش��کلی ب��از ،صادقانه و مثب��ت مطرح
خواهد شد.

• ع��دم طرح دالیل و ضرورت تبیی��ن این موضوعات و زمینهها
در کالس؛
• بيتوجهی به زمینههای متفاوت اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی
دانشجویان هنگام طرح چنین موضوعاتی؛
• ندادن فرصت برای طرح سایر مواضع و تفاسیر از موضوع؛
• بیان مباحث به اشکال توهینآمیز در کالس.

 .2شایستگی
پداگوژیکی
(تربیتی)

مسئولیت اصلی مدرس مشارکت در توسعه
فکری و عقلی دانشجو حتیالمقدور در حوزه
 .4رشد و توسعه تخصصی استاد و اجتناب از انجام رفتارهای
دانشجویان نامناسب و تبعیضآمیز است که باعث کاهش
رشد دانشجو میگردد.

• عدم آمادگی مدرس هنگام حضور در کالس؛
• ناتوانی در طراحی اثربخش آموزشی؛
• واداشتن دانشجویان به پذیرش ارزش و یا نقطه نظرات خاصی؛
• ناتوانی در ارائه تفاسیر تئوریکی جایگزین؛
• اعمال تبعیض جنسیتی یا نژادی؛
• نسبت دادن عبارات موهن به دانشجویان؛
• انتفاع کلی و انحصاری استاد از حق مالکیت معنوی آثاری که
توسط و یا با همکاری دانشجویان طراحی و اجرا گردیده است؛
• قصور استاد در ابالغ دیون علمی و فکری خود به دانشجویان؛
• تعیین تکالیفی که به اهداف آموزشی درس مرتبط نیست.

برای اجتناب از تضاد منافع ،یک استاد وارد
نقش روابط دوگانه با دانشجویان نمیگردد
که احتماالً مانع رش��د دانشجو میگردد یا
 .5روابط دوگانه با به تمایالت واقعی و فرضی از جانب اس��تاد
دانشجویان منجر میگردد .این اصل به معنای آن است
که مس��ئولیت اس��تاد برای حفظ روابط با
دانش��جویان بر اهداف پداگوژیکی و شرایط
آکادمیک متمرکز است.

• پذی��رش نقش آموزش و یا ارزیاب��ی تحصیلی یکی از اعضای
خانواده اس��تاد ،یک دوس��ت نزدیک و یا افرادی که مش��تری،
مراجع و یا همکار تجاری استاد میباشند؛
• روابط اجتماعی گس��ترده بیرون از کالس با دانش��جو خواه به
صورت فردی خواه به صورت تیمی ،قرض دادن به دانش��جو یا
قرض گرفتن از او؛
• دادن هدیه به دانشجو و یا پذیرش هدیه از طرف او.

ب��ا نم��رات دانش��جویان ،س��وابق حضور و
اطالع��ات خصوصی آنان ب��ه عنوان ابعادی
محرمانه و ش��خصی رفت��ار میگردد و فقط
 .6حفظ اسرار در صورت اجازه دانش��جو یا ب��رای مقاصد
دانشجو و محرمانه آکادمیک قانون��ی و یا اگر در صورت وجود
نگهداشتن آنها زمینههای قابل قبولی مبنی بر اینکه نش��ر
چنین اطالعاتی به نفع دانش��جو خواهد بود
و یا مانع صدمه رس��اندن به دیگران خواهد
گردید ،نشر مییابند.

• ارائه س��وابق علمی دانشجو به یک کارفرما ،محقق یا کاوشگر
خصوصی بالقوه؛
• بحث و گفتگو در خصوص نمرات و یا مسائل علمی یک دانشجو
با یک هیئت علمی دیگر؛
• استفاده آموزشی و یا پژوهشی نمودن استاد از تجارب دانشجو
که به صورت خصوصی در اختیار استاد قرار گرفته است.
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• بیان نسبتهای ناصواب در کالس درس در خصوص صالحیت
یک استاد دانشگاه احترام همکارانش رعایت
استاد دیگر (غیبت سایر اساتید در کالس درس)؛
 .7رعایت حرمت و و با آنان در جهت تقویت رشد دانشجویان به
• زیر سؤال بردن عملکرد اساتید در دروس قبلی؛
احترام همکاران طور تیمی تالش میکند.
• رد درخواست دانش��جویان برای اخذ واحد درسی با استادان
سایر گروههای آموزشی صرفاً به دلیل اغراض شخصی.
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نظر به اهمیت ارزش��یابی عملکرد دانش��جو
در آموزشه��ای دانش��گاهی و در حی��ات
 .8انجام ارزیابی فردی و شغلی دانش��جویان ،اساتید نسبت
صحیح از
ب��ه انجام اقدامات الزم ب��رای تضمین آنکه
دانشجویان ارزش��یابی از دانش��جویان معتبر ،آگاهانه،
منصفانه و هماهنگ با اهداف آموزشی است،
مسئولیت دارند.

• ارزیابی دانشجویان در مهارتهایی که جزء اهداف اعالم شده
واحد درسی نبوده است؛
• ارزیابی دانشجویان در مهارتهایی که برای فراگیری آن فرصت
کافی داده نشده است؛
• استفاده استاد از روش ارزیابی و نمرهگذاری متفاوت در مورد
دانشجویان دو کالس که واحد درسی آنها یکسان است.

در راستای رشد و توسعه دانشجو ،یک استاد
 .9احترام نهادن دانشگاه از اهداف ،سیاستها و استانداردهای
به مؤسسه و آموزش��ی مؤسس��های که در آن به تدریس
سازمان محل کار اش��تغال دارد ،آگاه��ی دارد و آنها را مراعات
میکند.

• اش��تغال به فعالیتهای خارج از مؤسسه که با مسئولیتهای
آموزشی استاد در تقابل است؛
• ناآگاه��ی و یا غفل��ت از قوانین و مقررات موضوعه دانش��گاه
مرب��وط به محتوای رش��ته یا واحد ،برنامهری��زی امتحانات و یا
رفتارهای غیرآکادمیک

به هر حال در جامعهای که به طور پیوسته در حال تغییر و توسعه است و بر تولید دانش و
نشر و تسهیم اطالعات به طور روز افزونی تأکید میشود ،استادان و معلمان خوب دارای نقش
بس��یار مهمی هس��تند .آنها به عنوان افرادی که در حوزه خدمات عمومی به کار اشتغال دارند،
نقش ویژهای در اعتماد و ش��کلگیری آن دارند و در ایفای نقشهای مربوط خود نیروهایی را
تجرب��ه میکنند ک��ه تأثیر قابلتوجهی بر زندگی کودکان ،نوجوان��ان و جوانان دارند .بر همین
اساس جامعه انتظار دارد که در نظام آموزشی چنین نیروهایی به طور مناسب و معقولی مورد
استفاده قرار گیرد (ناحیه پایتخت استرالیا . )2006 ،1از اینرو آنچه اساتید و معلمان میدانند
و انجام میدهند اثر عمیقی بر ماهیت و کیفیت یادگیری فراگیران دارد.
بنابراین ،با عنایت به اینکه روز به روز بر اهمیت و پیچیدگی حرفه تدریس اضافه میگردد،
خود مدرس��ان و معلمان باید تضمین نمایند که رویه حرفهای تدریس آنان با عالیترین س��طح
ممکن اس��تانداردها انطباق دارد .برای نیل به این اس��تانداردهای باال مدرسان و معلمان نه تنها
باید در کس��ب و توس��عه ویژگیها و صالحیتهای عمومی معلمی بکوشند بلکه باید نسبت به
یادگیری حرفه خودشان متعهد باشند ،برای تعمیق دانش خود تالش کنند ،مهارتهای تدریس
خود را توسعه دهند و تدریس خود را با پیشرفتهای حوزه تحقیق و پژوهش هماهنگ نمایند.
تمامی این نکات مؤید جایگاه مهم وجود یک چارچوب از استانداردهای حرفهای برای این حوزه
بسیار مهم ،چندوجهی و چالشانگیز است .موضوعی که سبب گردید تا محقق کم و کیف این
مسئله را در آموزشهای دانشگاهی بررسي كند.
)1. Australian Capital Territory (ACT
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پیشنه تحقیق

تالشهای پژوهشی برای تدوین استانداردهای اخالق حرفهای برای تدریس و آموزش تقریباً
از دو دهه گذش��ته آغاز گردیده اس��ت (اله ویسی .)1390 ،از این جهت کند و کاو پیرامون این
ال میآید تقریباً
موضوع از پیشینه چندانی علیالخصوص در کشور ما برخوردار نیست .آنچه ذی ً
مواردی است که در این ارتباط آن هم در سالهای اخیر انجام گرفته است.
مطلبیفرد و آراس��ته ( )1390با مبنا قرا دادن دیدگاه مورای و همکارانش به بررس��ی ابعاد
اخالقی آموزش عالی و واکاوی مؤلفههای اخالقی مربوط به تدریس در آموزش عالی پرداختهاند.
از نظر آنان ضعف رعایت اخالق در آموزش عالی س��بب گس��ترش نمودهایی از رفتار نامطلوب
دانش��گاهی گردیده است .الهويس��ي ( )1390نیز با بررسی دیدگاه اس��اتید دانشگاه کردستان
درباره جایگاه اخالق حرفهای تدریس در مراکز دانش��گاهی ،رفع خطر س��وء اس��تفاده از قدرت
ناشی از دانش اساتید را در گرو تدوین ضوابط و قواعد اخالقی حاکم بر کار اساتید میداند و بر
این باور اس��ت که رعایت جنبههای اخالقی کار به افزایش بهرهوری در نیل به اهداف حرفهای
میانجامد .گودرزی ( )1388در پژوهشی با عنوان بررسی مبانی دینی اخالق حرفهای معلمان
از دیدگاه اندیش��مندان مس��لمان ،به محبت و احساس مس��ئولیت ،حفظ حرمت و شخصیت،
صداق��ت و گذش��ت ،عدالت ،واقعگرایی ،اخ�لاص ،صبر ،جدیت ،هدفمن��دی و ثبات به عنوان
اصول مهم اخالق حرفهای اش��اره میکند .نتایج مطالعه جواهری ( )1389در خصوص بررس��ی
و مقایس��ه نظرات اس��اتید و دانش��جویان در مورد ویژگی یک استاد خوب دانشگاهی نشان داد
که اس��اتید و دانش��جویان از میان چهار حیطه از ویژگیهاي یک استاد خوب ،اولویت اول را به
حیطه ش��خصیت فردي اساتید دادهاند .از نظر آنان توجه به حیطه دانشپژوهی ،روش تدریس
و توانایی اساتید در ایجاد ارتباط در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند .نتایج مطالعه فالح تفتی و
همکارانش ( )1389نیز نشان داد که هرچند اکثریت دانشجویان ،اساتید خود را در زمینه برخورد
مناسب با دانشجویان ،عدالت در برخورد و در دسترس بودن آنان ،خوب ارزیابی کردهاند اما از
نظر آنان ،وضعیت اس��اتید در زمینه انتقادپذیري کمتر قابل قبول اس��ت .این تحقیق همچنین
نشان داد که بین اخالق خوب و آموزش خوب رابطه مستقیمی وجود دارد .ایازی و همکارانش
( )1389نیز در مطالعهای با هدف تعیین ویژگیهاي اخالقی استاد در راستاي اثربخش نمودن
آموزش از دیدگاه اس�لام به شایس��تگی براي تدریس ،حفظ مقام و منزلت علم ،بذل علم براي
اهل آن ،احترام به دانش��جویان ،تالش براي تخلق دانش��جویان به صفات عالی و مکارم اخالقی،
برابري بین دانشجویان ،پرورش فکري دانشجویان ،حقپذیري وانصاف ،صمیمیت با دانشجویان،
س��ادگی بی��ان ،رعایت اعتدال و رعایت جهات معنوي به عن��وان مهمترین ویژگیهای اخالقی
اس��اتید اش��اره میکنند .بر اساس پژوهش حسامی و همکارانش ( )1389از نظر دانشجویان در
حیطه مقررات آموزشی ،در دسترس بودن استاد ،در حیطه علمی آموزشی ،تسلط علمی اساتید،
در حیطه نظارت و ارزیابی طرح س��ؤال امتحانی متناس��ب با کیفیت کالس و در حیطه اخالقی
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رفتاري احترام گذاش��تن به دانشجو به عنوان مهمترین ویژگی استاد ارزیابی شدهاند .نخودساز
( )1387هم با بررسي ميزان كاربست مؤلفههاي اخالق حرفهاي در مراكز تربيت معلم شهرهاي
يزد و اصفهان ،نش��ان داد که در وضعيت موجود و مطلوب بيش��ترين ميزان کاربس��ت به مؤلفه
امانتورزي اما کمترين ميزان کاربست ،در وضعيت موجود به مؤلفه رعايت آزادي و در وضعيت
مطلوب به مؤلفه برقراري عدالت تعلق داشت.
هدف و سؤاالت تحقيق
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هدف اصلی اين مطالعه ،بررس��ی و مقایس��ه وضعیت موجود و مطلوب استانداردهای اخالق
حرفهای در آموزشهای دانشگاهی از نظر استادان و دانشجویان دانشگاه و ارائه راههایی برای تقویت
این استانداردها میباشد .جهت نیل به هدف مذکور آزمون سؤاالت ذیل در دستور کار قرار گرفت:
 .1وضعیت موجود استانداردهای اخالق حرفهای در آموزشهای دانشگاهی چگونه است؟
 .2وضعيت مطلوب استانداردهای اخالق حرفهای در آموزشهای دانشگاهی چگونه ارزيابي ميگردد؟
 .3در کدامیک از استانداردهای مورد مطالعه شکاف میان وضع موجود و مطلوب بیشتر است؟
 .4آيا بين نظرات پاسخگويان از جنبههاي جمعيتشناختي تفاوت معنيداري وجود دارد؟
 .5چگونه میتوان س��طح موجود استانداردهای اخالق حرفهای را به سطح مطلوب آن نزدیکتر
ساخت؟
روش پژوهش

پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوري دادهها از نوع تحقيقات توصيفي ـ تحليلي و با توجه
به ماهیت اهداف و س��ؤاالت تحقيق ،از نوع تحقيقات کاربردي ميباش��د .جامعه آماری در اين
پژوهش اعضای هیئت علمی تماموقت دانش��گاه کردس��تان و دانشجویان شاغل به تحصیل در
مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد میباشد .به منظور جمعآوری دادههای پژوهشی  100نفر از
اعضای هیئت علمی و  250نفر از دانشجویان دانشگاه در هر پنج دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
علوم پایه ،فنی و مهندس��ی ،کش��اورزی و منابع طبیعی به شیوه نمونهگیری طبقهای متناسب
با س��هم انتخاب گردیدند .در مورد انتخاب مصاحبهش��وندگان نیز با استفاده روش نمونهگیری
نظری هدفمند با  15نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه مصاحبه به عمل آمد .عالوه بر آن در
دو جلس��ه بحث تمرکز گروهی با حضور  7عضو هیئت علمی و دو جلس��ه بحث تمرکز گروهی
با حضور  16نفر از دانشجویان کارشناسیارشد ،مؤلفههای اخالق حرفهای در آموزش و جایگاه
چنین مؤلفههایی در دانشگاه کردستان مورد بحث قرار گرفت.
براي جمعآوري اطالعات موردنياز نیز با اتخاذ رویکرد تلفیقی همزمان از بحث تمرکز گروهی،
مصاحبه نیمهساختمند و يک پرسشنامه نگرش سنج دو حالته شامل  22گویه براساس طیف پنج
درجهای لیکرت بهره گرفته شد .اين پرسشنامه داراي چهار خرده مقياس الف) توانمنديهاي
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حرفهاي با  7گويه ،ب) احترام به دانش��جويان با  10گويه ،ج) احترام به همكاران با  2گويه و
د) احترام به سازمان با  3گويه ميباشد.
ش��ايان ذكر اس��ت نظر به اهميت امكان مقايس��ه ديدگاه دانش��جويان با اس��اتيد راجع به
استانداردهاي اخالق حرفهاي در آموزشهاي دانشگاهي غير از بخش اطالعات جمعيتشناسي
پرسش��نامه ،مابقي س��ؤاالت آن به صورت يكسان طراحي شده بود .ضمناَ پاسخگویان همزمان
میبايد نظر خود را در خصوص وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استانداردهای اخالق حرفهای
در ح��وزه آموزشهاي دانش��گاهي بیان ميكردند .در راس��تای افزايش ضريب دقت س��ؤاالت
پرسش��نامه و جهت بررس��ی و تأييد روايی صوری و محتوايی س��ؤاالت ،محقق از مس��اعدت و
همفکری صاحبنظران گروه علوم تربيتی سود جست .برای سنجش پايايی سؤاالت پرسشنامه
نیز ،نمونه اوليه پرسش��نامه تصادفاً در ميان گروهی  20نفره از اس��اتید اجرا و نتایج حاصل با
اس��تفاده از روش پايايی آلفای کرنباخ آزمون و معادل  0/93برآورد گرديد .در تحليل دادههای
تحقیق نيز با توجه به مفروضات اوليه تحقيق ،عالوه بر آمارهای توصيفي از آزمون تي وابس��ته
براي سنجش شكاف بين ميانگين نمرات دو وضعيت موجود و مطلوب ،از آزمون تي گروههای
مس��تقل براي مقايس��ه ميانگين نمرات اساتيد و دانشجويان و پاسخگويان زن ومرد و از تحلیل
واریانس یک راهه براي مقايس��ه ميانگين نمرات پاس��خگويان بر حسب رشته تحصيلي و رتبه
علمي اساتيد استفاده شد.
یافتهها

يافتههاي مربوط به ويژگيهاي جمعيتشناختي پاسخگويان مؤيد آن است كه از مجموع
گروه نمونه منتخب از اساتيد و دانشجويان براي بخش كمي تحقيق مجموعاَ  269نفر (حدود
 77درص��د) از گ��روه نمونه پرسش��نامه را تكميل و عودت دادند .از اي��ن تعداد  76نفر عضو
هيئ��ت علم��ي و  193نفر نيز دانش��جو بودند .به عالوه از نظر جنس��يت مردان با حدود 79
درصد اكثريت نمونه را از اين لحاظ تش��كيل ميدادند .همچنين توزيع نمونه بر اساس زمينه
تحصيلي نشان ميدهد با وجود اينكه پاسخگويان از دانشكدههاي علوم انساني و مهندسي با
 109و  72نمونه از بيش��ترين تعداد برخوردارند پاس��خگويان از دانشكدههاي علوم كشاورزي
و مناب��ع طبيع��ي با  21 ،45و  22نفر نمونه در طيف كم تعداد گروه نمونه قرار ميگيرند .در
ارتباط با مدرك تحصيلي و مرتبه علمي اعضاي هيئت علمي نمونه نيز دادهها نشان ميدهد
كه از  76نفر عضو هيئت علمي  63نفر داراي مدرك دكتري و  13نفر از آنان داراي مدرك
كارشناسيارش��د هس��تند .از اين تعداد  12نفر مربي 57 ،نفر استاديار 6 ،نفر دانشيار و  1نفر
داراي مرتبه استادي ميباشند.
در اين بخش ،ابتدا بر اس��اس س��ؤاالت پژوهش��ي ،يافتههاي حاصل از پرسش��نامه گزارش
ميگردد و سپس به يافتههاي بر آمده از مصاحبهها و بحثهاي تمركز گروهي اشاره ميشود.
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 .1وضعیت موجود و مطلوب استانداردهای اخالق حرفهای در آموزشهای دانشگاهی چگونه است؟

براي تحلیل پاسخ به اين سؤال از آزمون تيوابسته نخست در مورد ميانگين كل نمرات افراد
در هر دو وضعيت موجود و مطلوب اس��تفاد گرديد و در مرحله بعد از اين آزمون برای تحلیل
دادههای مربوط به خرده مقياسهاي چهارگانه پرسشنامه بهره گرفته شد .از اينرو چنانچه در
جدول  2مشاهده ميگردد هم ميانگين خردهمقياسها و ميانگين كل نمرات افراد در وضعيت
موج��ود در باالتري��ن وضع خود حدودا َ  2/8از  5اس��ت در صورتي ك��ه اين نمره براي وضعيت
مطلوب در كمترين وضع خود بيش از  4/2از  5ميباشد .تفسير توصيفي ساده اين موضوع اين
كه با وجودي كه از نظر پاس��خگويان اهميت و مطلوبيت رعايت اس��تانداردهاي اخالق حرفهاي
در فعاليتهاي آموزش��ي در همه ابعاد آن ،زياد و خيلي زياد ارزيابي گرديده اس��ت اما وضعيت
چنين استانداردهايي در عمل از حد متوسط نيز پایینتر ارزيابي شده است.
جدول :2توصيف آماري ديدگاه پاسخگويان در خصوص وضعيت موجود و مطلوب
در چهار خرده مقياس استانداردهاي اخالق حرفهاي در آموزشهاي دانشگاهي

186

خرده مقياسها
توانمنديهاي حرفهای
احترام و تعهد نسبت
به دانشجويان
احترام و تعهد نسبت
به همكاران
احترام و تعهد نسبت
به سازمان
ميانگين كل نمرات

انحراف

ميانگين خطاي

وضعيت

نمونه

ميانگين

موجود

269

2/6697

0/58211

مطلوب

269

4/2767

0/47572

0/02901

موجود

269

2/7134

0/68489

0/04176

مطلوب

269

4/3710

0/48451

0/02954

موجود

269

2/8309

0/87365

0/03527

مطلوب

269

4/3346

0/66042

0/04027

موجود

269

2/7100

0/77546

0/04728

مطلوب

269

4/2689

0/59501

0/03628

موجود

269

2/7099

0/57508

0/03506

مطلوب

269

4/3236

0/43226

0/02636

استاندارد

معيار

0/03549

همچنين نتايج آزمون تيوابسته در خصوص مقايسه وضعيت موجود و مطلوب استانداردهاي
اخالق حرفهاي در آموزشهاي دانشگاهي نشان ميدهد از آنجا كه مقدار تي مشاهده شده هم
در خ��رده مقياسهاي پرسش��نامه و هم در ميانگي��ن كل نمرات آن با درجه آزادي 268 ،باالي
( )23.853گزارش گرديده است و از مقدار بحراني آن ( )1/96بزرگتر ميباشد در نتيجه شكاف
موجود ميان وضعيت جاري اس��تانداردهاي اخالق حرفهاي با شرايط مطلوب آنها بر پايه نظرات
پاسخگويان در سطح  99اطمينان درصد معنيدار است.

اخالق حرفهاي در آموزش عالي؛ تأملي بر راهبردهاي بهبود ...

جدول  :3نتايج آزمون تيوابسته در خصوص مقايسه وضعيت موجود و مطلوب
در خرده مقياسهاي استانداردهاي اخالق حرفهاي در آموزشهاي دانشگاهي
خرده مقياسها
توانمنديهاي حرفهای

ميانگين

انحراف

ميانگين

استاندارد خطاي معيار

تي

درجه

سطح

آزادي معنيداري

سطح اطمينان تفاوت 95%
حداقل

حداكثر

-1/51572 -1/69830 0/000 268 -34/659 0/04637 0/76046 -1/60701

احترام و تعهد نسبت به دانشجويان -1/55753 -1/75771 0/000 268 -32/606 0/05084 0/83379 -1/65762
احترام و تعهد نسبت به همكاران 1/0339 -1/50372

-1/37960 -1/62783 0/000 268 -23/853 0/06304

احترام و تعهد نسبت به سازمان -1/44736 -1/67036 0/000 268 -27/526 0/05663 0/92882 -1/55886
ميانگين كل نمرات

-1/52811 -1/69933 0/000 268 -37/111 0/04348 0/71319 -1/61372

 .2در کدامیک از استانداردهای مورد مطالعه شکاف میان وضع موجود و مطلوب بیشتر است؟

براي تحلیل پاس��خ به اين س��ؤال میانگین هر يك از خرده مقیاسها و  22گويه پرسشنامه
را در دو وضعيت موجود و وضعیت مطلوب محاسبه و سپس شکاف و تفاوت میان آنها محاسبه
گردید .چنانچه در جدول  4مشاهده ميگردد در وضعيت جاري استانداردهاي اخالق حرفهاي
مقیاس در
ِ
فقط در چهار گويه  14 ،13 ،1و  ،19نمره كسب شده كمي از عدد  3كه حد وسط
نظر گرفته ش��ده برای اين اس��تانداردها میباشد ،باالتر است و در مابقي  18آيتم مورد مطالعه
وضعيت نسبتاَ نارضايتبخش ارزيابي شده است .بر اين اساس چهار استاندارد اخالقي حفظ اسرار،
س��وابق و اطالعات خصوصي دانشجويان ،رعايت شأن و احترام همكاران ،برخورداري اساتيد از
دانش و تخصص كافي و رعايت شأن و احترام دانشجو در حد قابل قبولي ارزيابي شدهاند .ولي به
هرحال با توجه به ارزيابي پاسخگويان از وضعيت جاري اين استانداردها ،ارائه راهي براي ارتقاي
همه موارد مطروحه بس��يار ضروري است .از طرف ديگر همانطوريكه در این جدول مشاهده
ميگردد ارزيابي پاسخگويان از ضرورت و اهميت استانداردهاي مطرح شده در پرسشنامه مؤيد
آن است كه ميانگين كسب شده براي تمامي  22گويه بيش از عدد  4ميباشد با اين تفسير كه
اس��تانداردهاي مربوط به برخورداري اس��اتيد از دانش و تخصص كافي (گويه شماره  ،)1رعايت
شأن و احترام دانشجو (گويه شماره  ،)13محترم شمردن حق دانشجويان در داشتن ديدگاههاي
علمي متفاوت (گويه شماره  ،)10تالش براي ارتقاي رشد فكري و شخصيتي دانشجويان (گويه
ش��ماره  )9و محترم ش��مردن نظرات و احساسات دانش��جويان هنگام طرح موضوعات حساس
(گويه شماره  )12از مطلوبيت و اهميت باالتري برخوردار بوده كه ميبايد توسط اعضاي هيئت
علمي رعايت گردد .از طرف ديگر وجود شكاف تقريباَ  2نمرهای ميان ميانگين وضعيت موجود
و وضعيت مطلوب استانداردها حاكي از عمق شكاف ميان وضعیت جاری استانداردهای اخالق
حرفهای در آموزشهای دانش��گاهی با وضعیت مطلوب آنها میباش��د .ضمناً در بررسي وضعیت
این موضوع در خرده مقیاسها مشخص میگردد که شکاف بین وضعیتهای موجود و مطلوب
در بخش توانمندیهای حرفهای و تعامل با دانشجویان بیشتر است.
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جدول  :4مقایسه میانگین نمرات نظرات پاسخگویان در مورد وضعیت موجود و مطلوب

توانمندیهای حرفهای

مقوالت اصلی

استانداردهای اخالق حرفهای براساس خرده مقیاسها و گویههای مربوط

احترام و تعهد نسبت به دانشجویان

188

استانداردهای (گویههای) مورد بررسی

شکاف میان وضع
میانگین
میانگین
تعداد نمرات مربوط نمرات مربوط موجود و مطلوب
به وضع
نمونه
به وضع بر اساس بر اساس
موجود

مطلوب

گویهها

گويه شماره  :1برخورداري اساتيد از دانش و تخصص
كافي و مناسب در حوزه تخصصي

269

3/1190

-1/4646 4/5836

گويه شماره  :2درك ضرورت توجه به استراتژيهاي
متنوع تدريس و افزايش آگاهي از پيشرفتهاي
پداگوژيكي

269

2/6283

-1/6245 4/2528

گويه شماره  :3درك ماهيت ارزشيابي و ضرورت
استفاده از روشهاي ارزشيابي متناسب با برنامه
درسي ،تدريس و ...

269

2/6134

-1/7472 4/3606

گويه شماره  :4درگير كردن دانشجويان در مواد
آموزشي جديد ،مناسب و مرتبط با واحد درسي

269

2/6766

-1/6171 4/2937

گويه شماره  :5تالش براي تلفيق فعاليتهاي
آموزشي و يادگيري با نتايج پژوهشهاي مربوط

269

2/4796

-1/7026 4/1822

گويه شماره  :6استفاده از استرتژيهاي آموزشي
مناسب در مورد دانشجويان با نيازهاي خاص

269

2/5093

-1/6280 4/1373

گويه شماره  :7برخورداري از آمادگي الزم و كافي
براي همه فعاليت آموزشي

269

2/6617

-1/4647 4/1264

گويه شماره  :8توجه به زمينهها و تواناييهاي
متفاوت دانشجويان در فعاليتهاي آموزشي

269

2/2862

-2/0298 4/3160

گويه شماره  :9تالش براي ارتقاي رشد فكري و
شخصيتي همه دانشجويان

269

2/5779

-1/8868 4/4647

گويه شماره  :10محترم شمردن حق دانشجويان در
داشتن نظرات و ديدگاههاي علمي متفاوت

269

2/7770

-1/6887 4/4657

گويه شماره  :11دادن فرصت به دانشجويان براي كسب
آگاهي و ارزشيابي ساير چشماندازهاي تئوري و نظری

269

2/6914

-1/6172 4/3086

گويه شماره  :12محترم شمردن نظرات و احساسات
دانشجويان هنگام طرح موضوعات حساس

269

2/6840

-1/7620 4/4460

گويه شماره  :13رعايت شأن دانشجو و برخورد
احترامآميز با آنان

269

3/0297

-1/4722 4/5019

گويه شماره  :14حفظ اسرار ،سوابق و اطالعات
خصوصي و علمي دانشجويان توسط اساتيد

269

3/3234

-1/0930 4/4164

گويه شماره  :15انجام ارزشيابيهاي معتبر ،مرتبط،
منصفانه و پيوسته از عملكرد دانشجويان

269

2/5651

-1/7379 4/3048

گويه شماره  :16ارائه بازخوردهاي سازنده ،درست و
بهموقع به دانشجويان در طول فعاليت آموزشي

269

2/5502

-1/6877 4/2379

گويه شماره  :17محترم شمردن و تصديق نقش و
مشاركت همه دانشجويان در يادگيري دانشجويان

269

2/6989

-1/5390 4/2379

محورها

-1/6070

-1/6576

احترام و تعهد نسبت به
سازمان

احترام به
همکاران

اخالق حرفهاي در آموزش عالي؛ تأملي بر راهبردهاي بهبود ...

گويه شماره  :18توسعه روح همكاري و همدلي با
همكاران در انجام وظايف حرفهای

269

2/5130

-1/7956 4/3086

گويه شماره  :19رعايت شأن و احترام همكاران و
برخورد مؤدبانه با آنان

269

3/1487

4/3606

1/2119

گويه شماره :20آگاهي از رسالت ،اهداف ،سياستها،
شيوهها و انتظارات دانشگاه و رعايت آنها در عمل

269

2/8327

-1/3718 4/2045

گويه شماره  :21ارائه پيشنهادات و راههاي سازنده
براي بهبود اقدامات و فعاليتهاي دانشگاه

269

2/4387

-1/5589 -1/7918 4/2305

گويه شماره  :22اختصاص زمان و فرصت كافي براي
مطالعه دروسي بايد تدريس شوند

269

2/8587

1/5130 4/3717

269

جمع

-1/5037

-1/6137

 .3آيا بين نظرات پاسخگويان از جنبههاي جمعيتشناختي تفاوت معني داري وجود دارد؟

براي نيل به اين مقصو د با استفاده از آزمون تي گروههاي مستقل و تحليل واريانس يكراه ه
ميانگين نظرات اساتيد و دانشجويان بر اساس وضعيت حرفهاي (دانشجو بودن ـ استاد بودن)،
ن مقايس��ه گرديد .اين نتايج در جداول  5الي  8ارائه
جنس��يت، زمينه علمي و مرتبه علمي آنا 
ميشود .چنانچه در جدول  5نشان داده ميشود بين نظرات اساتيد و دانشجويان جز در مورد
اس��تاندارد توانمنديهاي حرفهاي و احترام به دانش��جويان ،در مورد س��اير حاالت بين نظرات
اساتيد و دانشجويان هم درخصوص وضع موجود و هم در رابطه با وضعيت مطلوب استانداردها
اختالفنظر معنيداري مشاهده ميگردد .به عالوه همچنان که مشاهده میشود بیشترین تفاوت
میانگین بین وضع موجود و وضع مطلوب استانداردها به استانداردهای مربوط به احترام و تعهد
نسبت و همکاران و احترام و تعهد نسبت به سازمان مربوط میشود.
جدول :5نتايج آزمون تي گروههای مستقل براي مقايسه ميانگين نظرات استاد و دانشجو در خصوص مقايسه
وضعيت موجود و مطلوب در استانداردهاي اخالق حرفهاي در آموزشهاي دانشگاهي و خرده مقياسهاي آن
اصول

وضعيت

آزمون الوان براي
برابري واريانس
آزمون
اف

توانمنديهاي
حرفهای

سطح

معنيداري

آزمون تي براي برابري ميانگين
آزمون تي

درجه

سطح

تفاوت

تفاوت

آزادي معنيداري ميانگين خطاي معيار

سطح اطمينان 95%
حداقل

حداكثر

موجود 0/22791 0/08260- 0/07885 0/07266 0/358 267 0/921 0/129 2/315
مطلوب 0/21260 0/04072- 0/06433 0/08594 0/183 267 1/336 0/605 0/269
موجود 0/34661 0/01714- 0/09237 0/16474 0/076 267 1/783 0/147 2/121

احترام و تعهد
دانشجويان
نسبت به
مطلوب 0/25875 0/00180 0/06525 0/13028 0/047 267 1/997 0/666 0/186
موجود 0/47643 0/01342 0/11758 0/24492 0/038 267 2/083 0/046 4/022

احترام و تعهد
نسبت به همكاران مطلوب 0/54774 0/20682 0/08658 0/37728 0/000 267 4/358 0/018 5/696
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موجود 3/863

0/49821 0/09001 0/10366 0/29411 0/005 267 2/837 0/05

احترام و تعهد
نسبت به سازمان مطلوب 0/39887 0/08640 0/07935 0/24264 0/002 267 3/058 0/001 10/627
جمع استانداردها

موجود 0/31336 0/00858 0/07740 0/16097 0/039 267 2/080 0/053 3/781
مطلوب 0/26733 0/03937 0/05789 0/15335 0/009 267 2/649 0/209 1/588

جدول  6نش��ان ميدهد كه ميانگين نظرات مردان و زنان پاس��خگو جز در سه مورد از وضع
موجود استانداردهای مربوط به توانمنديهاي حرفهای ،وضع مطلوب احترام به دانشجويان و وضع
مطلوب ميانگين كل نمرات ،داراي تفاوت معني داري نيس��ت .در واقع نتایج این مطالعه نش��ان
داد که جنس��يت افراد تفاوتی را در نظرات آنان در باره وضعیت موجود و مطلوب اس��تانداردهای
اخالق حرفهای در آموزشهای دانش��گاهی ايجاد نميكند .لذا جنس��یت ،پارامتر تعيين كننده
محسوب نميگردد.
جدول  :6نتايج آزمون تي گروههای مستقل براي مقايسه ميانگين نظرات پاسخگويان مرد و زن درخصوص

وضعيت موجود و مطلوب در استانداردهاي اخالق حرفهاي در آموزشهاي دانشگاهي و خرده مقياسهاي آن
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اصول

وضعيت

آزمون الوان براي
برابري واريانس
آزمون
اف

توانمنديهاي
حرفهای
احترام و تعهد
نسبت به دانشجويان
احترام و تعهد
نسبت به همكاران
احترام و تعهد
نسبت به سازمان
جمع استانداردها

سطح

معنيداري

آزمون تي براي برابري ميانگين
آزمون تي

درجه

سطح

آزادي معنيداري

تفاوت

ميانگين

تفاوت

خطاي معيار

سطح اطمينان 95%
حداقل

حداكثر

موجود -0/06998 -0/40997 0/08634 -0/23998 0/006 267 -2/779 0/405 0/695
مطلوب 0/03878 -0/24200 0/07130 -0/10161 0/155 267 -1/425 0/817 0/053
موجود 0/15882 -0/24680 0/10301 -0/04399 0/670 267 -0/427 0/123 2/388
مطلوب -0/03220 -0/31617 0/07211 -0/17419 0/016 267 -2/415 0/378 0/779
موجود 0/12182 -0/26904 0/13098 0/18104 0/168 267 1/382 0/773 0/083
مطلوب 0/12182 -0/26904 0/09926 -0/07361 0/459 267 -0/742 0/939 0/006
موجود 0/23187 -0/22756 0/11667 0/00215 0/985 267 0/018 0/878 0/024
مطلوب 0/03392 -0/31695 0/08910 -0/14152 0/113 267 -1/588 0/175 1/852
موجود 0/09070 -0/24947 0/09315 -0/07939 0/397 267 -0/919 0/316 1/009
مطلوب -0/01047 -0/26468 0/06449 -0/13771 0/034 267 -2/135 0/634 0/227

همچنین چنانچه در جداول  7و  8مشاهده ميگردد نه زمينه علمي و رشته تحصيلي پاسخ
گويان و نه مرتبه علمي استادان (مراتب مربي تا استادي) هيچكدام به ايجاد تفاوت معني داري
در ديدگاه پاسخگويان نسبت به وضعيت موجود و وضعيت مطلوب استانداردهاي اخالق حرفهاي
در آموزشهاي دانشگاهي منجر نگردید.

اخالق حرفهاي در آموزش عالي؛ تأملي بر راهبردهاي بهبود ...

جدول  :7نتايج تحليل واريانس يك راهه از مقايسه ميانگين
تحليلها

وضعيت موجود
استانداردها
وضعيت مطلوب
استانداردها

نظرات پاسخگويان به تفكيك زمينه تحصيلي آنان
جمع

مجذورها

درجه آزادي

مجذور

ميانگين

ميان گروهها

1/325

4

0/331

درون گروهها

87/307

264

0/331

جمع

88/631

268

ميان گروهها

1/403

4

0/351

درون گروهها

48/672

264

0/184

جمع

50/057

268

آزمون اف

1/001

1/903

سطح

معنيداري

0/407

0/110

جدول  ::8نتايج تحليل واريانس يك راهه مقايسه ميانگين
نظرات اعضاي هيئت علمي بر اساس مرتبه علمي آنان
جمع

تحليلها
وضعيت موجود
استانداردها
وضعيت مطلوب
استانداردها

مجذورها

درجه آزادي

مجذور

ميانگين

ميان گروهها

0/674

3

0/225

درون گروهها

16/768

72

0/233

جمع

17/442

75

ميان گروهها

0/171

3

0/057

درون گروهها

11/199

72

0/156

جمع

11/370

75

يافتههاي حاصل از مصاحبهها و بحثهاي تمركز گروهي
الف) تلقی اساتید از استانداردهای اخالق حرفهای

آزمون اف

0/965

0/366

سطح

معنيداري

0/414

0/778

هرچند ماهیت متفاوت رشته تحصیلی اساتید شرکتکننده در مصاحبهها سبب ایجاد تفاوت
در نوع نگاه و تلقی آنان از مقوله استانداردهای اخالق حرفهای شده اما در کل برداشت آنان در
این ارتباط نسبتاً با موازین علمی و شواهد تجربی مربوط هماهنگی دارد.
«استانداردهای حرفهای رعایت ضوابط و مقررات تعریف شده از سوی مؤسسه و ارگان
مربوط در مورد تعریف ،شناسهها و خصوصیات هر شغل و حرفه است .اخالق حرفهای
شامل استاندارد حرفهای به اضافه رعایت موازین اخالقی تعریف شده بر اساس عرفهای
جامعه میباشد»( .استاد شماره )1
«اس��تانداردهای اخالق حرفهای اصول و قوانینی اس��ت که شخص به طور کلی به آنها
اعتقاد دارد و آنها را به کار میگیرد .در واقع اصول نانوشتهای هستند که در ذات انسان
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است و در برخورد با دیگران آنها را به کار میگیرد»( .استاد شماره )2
«اس��تانداردها یا همان اخالق حرفهای در محیط کاری دانشگاه عبارت از رعایت حقوق
پذیرفته ش��ده افراد در آن محیط و انجام وظایف محوله به نحو احسن است .این حقوق
اغلب تعریف شده و بعضی از آنها هم جزء هنجارهای اجتماعی میباشند و در جامعه رعایت
میش��وند .ارباب رجوع در این محیط با توجه به اینکه افراد از قش��ر فرهیخته جامعهاند
باید حتماً س��عی ش��ود احترام طرف مقابل رعایت شود و شأن ارباب رجوع حفظ شود و
به درخواستهای آنان در زمان مناسب و به نحو احسن رسیدگی شود و جواب مقتضی
داده ش��ود .وجود افراد مختلف و وجود تفاوتهای طبیعی میان آنان مس��تلزم تفاوت در
برخوردها و رفتارهای اساتید است که به نظر بنده چنین امری یک مسئله کلی است و
برای اغلب افراد این مجموعه موضوعیت دارد و این اسلوب رفتاری باید سعی شود برای
همه رعایت شود .بعضاً تفاوتهایی در رفتار متناسب با افراد وجود دارد که به نوعی عدالت
در رفتار نیز میباش��د .در هنگام تدریس در کالس درس هم این مس��ئله تفاوت خاصی
خواهد داش��ت .لذا با توجه به اینکه حضار در کالس همه دانش��جویان کالس میباشند،
برخورد ،رفتار و نحوه تدریس نیاز به دقت بیشتری دارد»( .استاد شماره )4
«وقتی بحث استاندارد مطرح میشود یک نگاه پوزیتیویستی مطرح میشود یعنی جواب
دادهها یکجور باید قطعی باش��د .ش��ما که میگویید این باید رعایت شود ،به این معنا
است که به صورت عینی و محسوس باید رعایت شود .در حوزه علوم انسانی كمابيش،
جواب دادهها و عملکردها را نمیتوان به شکل پوزیتیویستی سنجید .برای همین چیزی
که به عنوان اس��تاندارد میخواهید بررس��ی کنید ،اول باید بدانید که این اس��تاندارد از
قطعیت برخوردار نیست .نسبی است و مدام باال و پایین میرود»( .استاد شماره )9

ب) شمول استانداردهای اخالق حرفه ای

علیرغم اینکه در تبیین ش��مول استانداردهای اخالق حرفهای ،بعضی از پاسخگویان بسیار
محتاطانه عمل کرده اند اما از لحاظ بعد معرفتشناس��ی نظر اکثریت آنان در این زمینه قابل
قبول است.
«در این خصوص چون در مقام قانونگذار نیس��تم که حوزهها و موارد اس��تانداردهای
حرفهای یا اخالقی را تعریف کنم ،نمیتوانم نظر خاصی داش��ته باش��م .اما طبیعتاً باید
شامل تمام مواردی باشد که قانونگذار بر اساس عرف و نیازهای هر ارگانی آن را تعریف
میکند»( .استاد شماره )1
«اس��تانداردهای اخالق حرفهای در آموزشهای دانشگاهی باید شامل موارد آموزشی و
کمک آموزشی باشد که منجر به یادگیری مؤثر و دانشجومحوری میشود .از جمله این
موارد میتوان به استانداردهای در حوزه روش تدریس ،استانداردهای مربوط به آزمونها
و روشهای ارزیابی آموزشی اشاره کرد»( .استاد شماره )3

اخالق حرفهاي در آموزش عالي؛ تأملي بر راهبردهاي بهبود ...

«استانداردها شامل حوزه رفتار و نحوه برخورد ،تدریس در کالس ،کارهای پژوهشی و
سایر امورات دانشکده خواهد شد»( .استاد شماره )4
«یکی از موضوعات در زمینه اس��تانداردهای اخالق حرفهای به نحوه تعامل اس��اتید با
دانش��جویان و ش��یوه مناسب برخورد با آنان و تکریم نمودن آنها در مناسبات رفتاری و
کاری برمیگردد .باید اش��اره کرد که در ای��ن رابطه هیچ چارچوب خاصی برای تکریم
ال ظرفیت این کار نه در استاد و نه در ارباب
ارباب رجوع (دانشجویان) وجود ندارد و اص ً
رجوع مش��اهده نمیش��ود .به نظر بنده علت این مش��کل عدم توجه اساتید به ضرورت
برخورد مبتنی بر احترام با ارباب رجوع از طرفی و عدم توجه دانشجویان به تنطیم وقت
قبل از مراجعه میباش��د که اصالح این امر مستلزم کار فرهنگی گستردهای میباشد».
(استاد شماره )5
«اگر ما بخواهیم که دانش��جویان ما مفاهیم را عمیقاً یاد بگیرند ،اس��اتید الزم است هم
با فناوریهای جدید آموزش��ی آش��نا ش��ده و س��طح دانش فنی خود را باال ببرند و هم
از این فناوریهای نوین آموزش��ی در فرایندهای تدریس و یادگیری اس��تفاده نمایند».
(استاد شماره )7
«در ای��ن رابطه معلم باید از پی��ش بداند در کالس میرود چه درسهایی را میخواهد
تدریس کند ،چه افقهایی را میخواهد برای دانش��جو باز کند و چقدر س��بب ارتقای
دانشجو خواهد بود .کلیت موضوع تدریس را بلد باشد و در روش آموزش نیز از دانش و
تجربه خوبی برخوردار باش��د .نکته دیگر اینکه افزون بر این چیزها ،واقعیت کالم اینکه
باید منصفانه پیش خودش این را حل کرده باشد که چیزی که من گفتم بدرد میخورد
یا نه»( .استاد شماره )9
«معلم��ی دارای چهار پنج بعد مهم اس��ت .باالخره بعد برخ��ورد و رفتار و بعد اخالقی
از ابعاد آن اس��ت ،بعد تعهدات آموزش��ی هم یک بعد آن اس��ت و بعد پژوهشی نیز یک
بعد دیگر آن اس��ت که برای هریک از این ابعاد استانداردهایی معیارهایی وجود دارد».
(استاد شماره )10
«در ارتباط با اصول اخالق حرفهای ،دو چیز باید از یک اس��تاندارد نسبی برخوردار
باش��د .یکی آن رفتار حرفهای یا اخالق حرفهای اس��ت که به نظر من چه در رابطه
با کاری که یک محقق انجام میدهد و چه در مورد دانشجویان ،مصداق دارد .یکی
ه��م اینکه در مناس��بات صرفاً درس��ی خودش ،خ��ود را از پيشداوريها و تعصبات
دور نگ��هدارد و نگاهي عيني و واقعبين داش��ته باش��د که خ��وب بتواند آن را انجام
دهد .حداقل کاری که در این مورد باید بکند این اس��ت که باید بهروز باش��د ،نسبت
به دانش��ی که در مورد آن کار میکند .این در قیاس کار معلم با دانش��جو اس��ت».
(استاد شماره )11
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علیرغم اینکه وضعیت موجود این اس��تانداردها از نظر اس��اتید در بخش کمی این مطالعه
مناسب ارزیابی نشده بود ،اما از نظر آنان ضرورت رعایت استانداردهای حرفهای تدریس در نظام
دانشگاهی از جایگاه باالیی برخوردار است .این امر در اظهارات آنان مشهود است:
ال ضروری و مهماند اما باید تعریف ش��وند .از لحاظ ضرورت رعایت این اصول من
«کام ً
از  5نمره ،به آن  5میدهم»( .استاد شماره )1
« 100درصد ضروری اس��ت و بر اس��اس محیط و بر اساس کشوری که فرد در آن قرار
دارد ،باید این اس��تانداردها رعایت گردد ،چون دانش��جویان از رفتار و حرکات ما الگو
میگیرند و در برخورد با دیگران از رفتارهای ما در ارتباط با سایرین استفاده میکنند».
(استاد شماره )2
«اهمیت تدوین استانداردهای حرفهای در آموزشهای دانشگاهی و از آن مهمتر پایش
و ارزیابی مداوم آن در این اس��ت که ب��ه بهبود کیفیت آموزشها میانجامد که این در
نهایت به حل مش��کالت جامعه کمک میکند .واقعیت این است که با روشهای حاضر
چیزی به اسم یادگیری در مراکز آموزشی ما اتفاق نمیافتد»( .استاد شماره )3
«به نظر بنده بسیار ضروری است و به راحتی میتوان تأثیر عدم رعایت آن را در اجتماع
مش��اهده کرد .چون افرادی که از دانشگاه خارج میشوند بعدها تصمیمسازان آینده در
جامعه خواهند بود»( .استاد شماره )4
د) میزان توجه به استانداردهای اخالق حرفهای در دانشگاهها

هرچند در بخش پیش عملکرد اس��تادان در خصوص عدم رعایت الزامات و اس��تانداردهای
حرفهای به نقد کش��یده ش��ده بود ،اما دیدگاه افراد در این باره را میتوان در دو طیف متضاد
قرار داد.
«پاس��خگویان اعضای هیئت علمی تا آنجا که به ش��غل آنها مربوط باشد یعنی مواردی
را که سبب ارتقای علمی و یا شغلی آنها میشود رعایت میکنند سایر موارد در اختیار
خودشان است که غالباً طبق قاعده لطف بوده و اجباری در رعایت آنها از طریق مدیریت
دانشگاهها مشاهده نمیگردد»( .استاد شماره )1
«با توجه به برخوردهایی که با همکاران داش��ته ام حدود  70الی  80درصد از اصولی
که باید رعایت شود ،رعایت میکنند»( .استاد شماره )2
«اینجانب آمار دقیقی در اختیار ندارم که بگویم چند درصد از اعضای هیئت علمی این
اس��تانداردها را رعایت میکنند ولی به زعم بنده هرگز بیشتر از  10درصد نمی باشد».
(استاد شماره )3
«اگر استانداردهای اخالقی را یک الزام حرفهای فرض کنیم ،واقعیت این است که در مناسبات
آموزشی با تمام شعارهایی که داده میشود ،به آن عمل نمیکنند»( .استاد شماره )8

اخالق حرفهاي در آموزش عالي؛ تأملي بر راهبردهاي بهبود ...

ه) راههای ارتقای استانداردهای اخالق حرفهای در آموزشهای دانشگاهی

ارائه طریق مناس��ب برای بهبود استانداردهای اخالق حرفهای به لحاظ ماهیت چندوجهی
این پدیده نیازمند تعمق و ژرفکاوی در آراء و دیدگاههای تمامی ذینفعان این فرایند اس��ت.
نگاهی به نظرات استادان مبین دیدگاهها و تجارب قابل تأملی در این رابطه است.
«به نظر من با تعریف استانداردهای اخالقی ،آشنا کردن اساتید با آن استانداردها ،وضع
قوانین و ضوابط با توجه به آن استانداردها ،تأثیر دادن آن موارد در ارتقای کیفی و کمی
اس��اتید و دانشجویان ،ایجاد بستر مناسب علمی ـ فرهنگی در محیط دانشگاه و فراگیر
نمودن آن استانداردها در سطح کشور میتوان زمینه بهبود و ارتقاء استانداردهای اخالق
حرفهای را در نظام آموزش عالی کشور فراهم کرد»( .استاد شماره )1
«برگزاری کارگاههای آموزش��ی برای افراد جدیداالس��تخدام و دعوت از افرادی که در
این زمینه از تجربه و دانش کافی برخوردارند ،میتواند مؤثر باشد»( .استاد شماره )2
«برای نیل به این مقصود اس��تفاده از متخصصین آموزش��ی برای تدوین استانداردهای
آموزش��ی در کش��ور و منطبق با خصوصیات اجتماعی و فرهنگی جامعه ،تغییر سیستم
ال معلم ـ محور و منسوخ است به سیستم آموزشی دانشجوـ محور،
آموزشی فعلی که کام ً
ارزیابی مؤثرتر و دقیقتر اس��اتید و تغییر ذهنیت دانش��جویان در مورد آموزش و نحوه
یادگیری پیشنهاد میگردد»( .استاد شماره )3
«برای باال بردن استانداردهاي مربوط نیاز به همکاری جمعی و هماهنگی بین بخشهای
مختلف و نظارت مس��تمر و مؤثر میباش��د .البته الزم اس��ت قبل از همه س��مینارها و
کارگاههایی تش��کیل ش��ود و توانایی افراد در زمینههای مختلف تقویت ش��ود»( .استاد
شماره )4
«با آموزشهای درس��ت میتوان سطح استانداردهای اخالق حرفهای را ارتقا داد .البته
همچنانکه اس��تحضار دارید برای اس��تادان دانش��گاه کارگاههای آموزشی متعددی در
زمینههایی چون روش تدریس برگزار گردیده و میگردد ،به نظر بنده این کافی نیست.
باالخ��ره ما کارگاههایی را هم الزم داریم ب��رای آموزش روش برخوردهای اجتماعی به
استادان .به نظر من بهترین روشی که برای ارتقای استانداردهای اخالق حرفهای میتوان
پیش��نهاد کرد ،اس��تفاده کردن از آموزش برای همه این ابعاد اس��ت .در درجه دوم هم
مقداری تنبیه هم الزم است .باالخره وقتی کسی تخلف میکند و این تخلف را حساب
ال هم به او تذکر داده ش��ده است ،ولی بازهم رعایت نمیکند،
ش��ده انجام میدهد و قب ً
دیگر سیس��تم باید مق��داری جدیتر برخورد نماید که ع��دول از موازین تکرار نگردد.
ولی در کل من احس��اس میکنم که معیارهای اخالقی ما رو به افولاند .بس��یاری از آن
معیارها در حال افولاند .باور بفرمایید بعضی از آنها با آموزش نیز درس��ت نمیش��وند».
(استاد شماره )10
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نتای��ج کل��ی پژوهش را میت��وان در چند گزاره اصل��ی خالصه نم��ود .اوالً تحلیل یافتهها
آش��کار میس��ازد که اگر چه از نظر پاسخگويان رعايت همه ابعاد استانداردهاي اخالق حرفهاي
در فعاليتهاي آموزش��ي در دانش��گاهها از ضرورت و مطلوبيت باالیی برخوردار اس��ت و این با
یافتهه��ای گ��رووز و همکاران��ش ()2000؛ مورای و همکارانش ()1996؛ اله ویس��ی ()1390؛
ایازی و همکارانش ()1389؛ جواهری ()1389؛ حس��امی و همکارانش ()1389؛ فالح تفتی و
همکارانش ( )1389و گودرزی ( )1388هماهنگ است ،اما وضعیت جاری چنين استانداردهايي
در آموزشهای دانشگاهی کشور در عمل کمتر از حد انتظار ارزيابي شده است که بعضاً با نتایج
تحقیق نخودس��از ( )1387منطبق اس��ت .ثانیاً تحلیل یافتههای مربوط به تفاوت موجود میان
وضع موجود و مطلوب اس��تانداردهای اخالق حرفهای حاکی از شکاف عمیق میان بیشتر ابعاد
و گویههای مورد مطالعه اس��ت .وجود شكاف تقريباَ  2نمرهای ميان ميانگين وضعيت موجود و
وضعيت مطلوب استانداردها حاكي از عمق شكاف ميان شرایط و کیفیت رعایت استانداردهای
اخالق حرفهای در وضعیت جاری با وضعیت مطلوب آنها در مراکز دانشگاهی است .ثالثاً نتایج
مربوط به نقش متغیرهای جمعیتش��ناختی پاسخگویان نشان میدهد که با وجوی که اساتيد
و دانش��جويان در بیش��تر موارد مربوط به وضع موجود و وضعیت مطلوب استانداردهای اخالق
حرف��ه ای ،اختالفنظ��ر دارند اما در نظرات آنان چه از حیث جنس��یت و چه از حیث زمینه و
مرتبه علمی ،تفاوت معنيداري را نش��ان نداد .رابعاً از نظر بیش��تر پاسخگویان توسل دانشگاهها
به شیوههای مناسب آموزشی و بهرهگیری از راهبردهای توانمندسازی میتواند در ارتقای سطح
استانداردهای اخالق حرفهای در تدریس مؤثر واقع شود.
به هر حال رعایت کردن اصول ،ضوابط و الزامات حرفهای توسط افراد در یک محیط سازمانی
و هنگام اشتغال به مسئولیتهای کاری به ارتقای کیفیت هم فرایندهای کاری میانجامد و هم
خروجی و نتایج مناسبتری را در پی خواهد داشت .شاید به همین دلیل است که در بدو ورود
نیروی انسانی جدیدالورودی به هر سازمانی ،آشنا کردن آنان با موازین ،اصول و سطح مورد انتظار
در عملکرد سازمانی و اجرای فرایند جامعهپذیري ،یک الزام سازمانی است .مراکز دانشگاهی نیز
از این قاعده مستثنی نیست و آسیبشناسی موضوعات اخالقی در مراکز دانشگاهی کشورهای
غربی ضرورت تمرکز و توجه هرچه بیشتر را بر مسئولیتهای اخالقی نمایان میسازد (كوچ و
داد .)2005 ،1از اینرو تالش برای ارتقای س��طح شناخت ،باور و پایبندی اعضای هیئت علمی
به اصول و استانداردهای اخالق حرفهای در فرایندهای آموزشی ،رسالتی است که نیازمند ایجاد
شرایط و بستر مناسب و انجام پژوهشهای متعدد درباره آن است .نتایج حاصل از پژوهش حاضر
حاکی از آن اس��ت که علیرغم اینکه انتظار اس��ت که اس��اتید دانشگاه در رعایت استانداردهای
حرفهای در جنبههای مختلف مربوط به تعهدات شغلی و تخصصی ،نحوه و کیفیت رسیدگی به
1. Couch and Dodd
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نیاز و حقوق دانش��جویان ،نحوه تعامل با همکاران و همچنین نحوه پرداختن به مأموریت کلی
دانش��گاه در امر آموزش دانش��جویان ،در حد زیاد و خیلی زیاد ظاهر گردند اما مشاهده شکاف
بین وضعیت موجود از رعایت این اس��تانداردها در عمل با حد مورد انتظار آن نش��ان از وجود
یک چالش اساس��ی در این زمینه میباش��د .این چالش در زمینههای مربوط به صالحیتها و
توانمندیهای حرفهای اس��اتید و مس��ئولیت و تعهد آنان نس��بت به دانشجویان جدیتر است.
نتایج مصاحبهها نیز مبین آن است که خودآگاهی اساتید از مفاهیم و مصادیق اخالق حرفهای،
ضرورت پرداختن به آن استانداردها و راههای ارتقای آن در حد قابل قبولی است.
از اینرو با وجود افزایش خودآگاهیهای اخالقی در آموزش عالی ،هنوز زمینههایی از درک
و برداش��ت نامناس��ب از اصول اخالقی و ارزشهای اخالقی و کاربرد آن در عرصه فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی در مراکز دانشگاهی وجود دارد .تعميم و گسترش ارزشهاي حاكم بر رفتار
علمي و حرفهاي در همه س��طوح دانشگاهي ميتواند موجب افزايش التزام اجتماعي استادان و
دانشجويان و اعتماد بيشتر جامعه به دانشگاهيان و سالمت ارتباطات علمي و فعاليت پژوهشي
گردد .همچنين ،موضوعاتي از قبيل اخالق علمي و مسئوليت اجتماعي و حرفهاي دانشمندان،
بخش��ي از آموزش و پژوهشهاي علمي تلق��ي ميگردد .هرچند مالحظات و تعليمات اخالقي،
از موضوعاتي بس��ياركهن و پرس��ابقه است ،اما در شرايط امروزي جوامع بشري ،این موضوعات
به یک مس��ئله حاد و اضطراري تبديل گش��تهاند كه به لحاظ ارتباط و تقابل با مسائل و عناصر
نوبنياد علمي و فني ممكن است تازه و نو تلقي گردند که نيازمند مطالعه مجدد میباشند.
ب��ه هر حال آگاهی از موضوع��ات متعدد اخالقی موجود ،بخش مهم��ی از اخالق حرفهای
اس��ت .ارتقای جایگاه اخالق در آموزش مس��تلزم مسئولیتپذیری و تالش برای بهبود وضعیت
حرفه تدریس است .از اینرو برای تربیت یک استاد مباحث زیادی در خصوص مدیریت عالیق
متعارض و توجه به آلترناتیوهای عملی وجود دارد که از اصول ،ارزشها ،زمینهها و شخصیتهای
مختلف افراد نش��ئت میگیرند (گوالن و فرانس��ون .)2009 ،1لذا از آنجا که خمیرمایه مشترک
فرایند تدریس در همه شرایط و سطوح ،تعامل انسانی است و چنین تعامالتی اغلب در شرایط
پیچیده روی میدهند که در آن روابط نابرابر قدرت حادث میگردد ،ضرورت وجود یک چارچوب
ارجاعی برای معلمان و مدرسان و نیاز به توسعه آگاهی ،حساسیت و شایستگی اخالق حرفهای
در میان آنان بس��یار بارز اس��ت (کامپبل .)2003 ،2این در حالی است که توانایی توسعه آگاهی
و شایستگی حرفهای افراد به توانایی آنان برای شناسایی و تحلیل موقعیتهای اخالقی بستگی
دارد .از طرف دیگر در طول دو دهه گذشته حرفه تدریس در آموزش عالی عمیقاً دچار تحول
شده است .با عنایت به عملکرد ضعیف دانشجویان و دانش آموزان ،برنامه تربیت مربی و مدرس
در بس��یاری از کش��ورها مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت (مانداگ و همکاران .)2007 ،3همچنین
1. Golan and Fransson
2. Campbell
3. Maandag, et al
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پژوهشه��ای زی��ادی بر نیاز به اصالح برنامههای تربیت معل��م و تربیت مدرس تأکید کردهاند
(دارلینگ ـ هاموند و همکاران  2002 ،1و کوکران ـ اس��میت .)2005 ،2چنین ش��رایطی نیاز به
تدوین یک چارچوب اخالقی را افزایش داده اس��ت که به منزله یک چراغ راهنمایی در ش��رایط
ناپایدار انجام وظیفه کند (ویلیامز و همکاران.)2005 ،3
4
برای ارتقای تعهدات اعضای هیئت علمی نسبت به اصول اخالق حرفهای ،براکستون و بایر
( )1999پیشنهاد میدهند که اساتید و مدیران دانشگاهی باید اوالً هنجارهای رفتار حرفهای را
بهخوبی روشن و مقولهبندی نمایند .ثانیاً به دانشجویان تحصیالت تکمیلی راجع به حرفه تدریس
و الزامات اخالقی آن آگاهیهای الزم را ارائه دهند .ثالثاً به طور پیوس��ته زمینههای انگیزش��ی
مناس��ب برای رفتار آموزش��ی و پژوهشی ارائه نمایند که با اس��تانداردهای این حرفه هماهنگ
است .رابعاً در وقت لزوم و در مواردی که از این استانداردها عدول میگردد ،از شیوههای تنبیهی
استفاده کنند .در واقع اگر استانداردهای اخالق حرفهای بیشتر وضوح میداشتند ،اعضای هیئت
علمی احتماالً بیشتر امکان داشت که بر اساس این استانداردها عمل نمایند و در مقابل رفتارهای
ضداخالقی س��ایر همکاران در جامعه دانش��گاهی اعتراض نماین��د .همچنین از راههای ارتقای
استانداردهای اخالق حرفهای ،مالحظه آن به صورت یک بیانیه مکتوب از رفتارهای مورد انتظار
در محیط کار اس��ت (گالن و فرانس��ون .)2009 ،پیتر و ون گیلز منشور اخالقی را بهمنزله یک
سند ،مکتوب ،متمایز و رسمی میانگارند که در برگیرنده استانداردهای اخالقی برای راهنمایی
پرسنل یا هماهنگی رفتار میباشد (پیتر و ون گیلز .)762 :2003 ،5چنین استانداردهایی عالوه
بر ترتیبات حقوقی ـ قضایی یک حرفه ،رویههای حرفهای را نیز تنظیم میکند.
به طور خالصه بنابه پیشینه نظری و تجربی این مطالعه برای ارتقای وضعیت کمی و کیفی
استانداردهای اخالق حرفهای در مراکز دانشگاهی و در فرایندهای آموزشی ،پیشنهاد میگردد
که مسئوالن ذیربط در امر فرایندهای آموزشی (معاونین آموزشی ،مدیران دفتر نظارت و ارزیابی
آموزشی در دانشگاهها و  )...در رعایت موارد ذیل اهتمام ورزند:
 .1تدوین یک چارچوب سازمانی برای استانداردهای حرفهای رفتار آکادمیک در دانشگاه؛
 .2تدوین برنامهای که مشخص سازد چگونه باید به این استانداردها توجه شود و چگونه از
آنها برای ارتقای شایستگی حرفهای اساتید ،دانشجویان و مدیران استفاده گردد؛
 .3تأکید بر انجام مطالعه و تحقیق در ارتباط موضوعات و مسائل اخالق حرفهای در دانشگاه؛
 .4طراحی مدلهای روشمندی برای مطالعه ،بحث و انطباق با استانداردهای اخالق حرفهای
در مراکز دانشگاهی؛
 .5ق��رار دادن «توجه ب��ه ابعاد اخالق حرفهای» در زمره معیاره��ای ارتقای مرتبه علمی و
1. Darling-Hammond, et al
2. Cochran-Smith
3. Willemse, et al
4. Braxton and Bayer
5. Pater and Van Giles
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افزایش حقوق و مزایای شغلی؛
 .6تشویق اساتید به شرکت در دورههای آموزشی مربوط به این استانداردها؛
 .7تش��ویق و تأکید مدیریت ارش��د دانش��گاه بر فراگیری و پذیرش اس��تانداردهای اخالق
حرفهای توسط اساتید؛
 .8ایجاد و توسعه گفتمان گروهی میان ذینفعان راجع به این موضوع در عرصههای سازمانی؛
 .9اس��تفاده از رویکرد مشاهده فرایندهای آموزش��ی مخصوصاً توسط اعضای هیئت علمی
ارشد و مجرب؛
 .10تدوین و در دس��ترس گذاش��تن مثالهای بارز تحلیل ش��ده از رفتارها و سوابق کاری
مربوط به این استانداردها؛
 .11استفاده از اعضای هیئت علمی ارشد و موفق در حوزه آموزش به عنوان مشاور و رایزن
اعضای جدیدالورود؛ و
 .12افزایش تعامل و همکاری میان اساتید در حوزههای مختلف نظری و عملی.
پینوشت:

* این مقاله نتيجه يك مطالعه پژوهشي است كه توسط دانشگاه كردستان تأمين اعتبار شده
است.
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