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این مقاله به بررس��ی وضعیت رعایت اخالق آموزش��ی اعضای هیئت علمی
دانشگاههاي دولتی شهر تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی میپردازد.
در بررسی این موضوع از نه مؤلفه استفاده شد :اثربخشی محتوای درسی ،اثربخشی
آموزش��ی ،پرداختن به موضوعات حس��اس ،توجه به رش��د فکری دانشجویان،
دوری کردن از برقراری رابطه دوگانه با دانش��جویان ،احترام به دانشگاه ،احترام
به همکاران ،رازداری و ارزش��یابی عادالنه از دانش��جویان .روش تحقیق حاضر
پیمایشی از نوع همبستگی است و برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده
شد .برای بررسی نتایج ،از آزمون تی تکنمونهاي و تحلیل عاملی تأییدی استفاده
گردید .جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاههاي دولتی شهر تهران که در برگیرنده  44514نفر ،شامل  20060دختر
و  24454پسر بود .برای نمونهگیری ابتدا سه دانشگاه صنعتی شریف ،تربیتمعلم
تهران و عالمهطباطبایی به صورت خوش��هاي و به طور تصادفی انتخاب ش��د و
س��پس از طریق نمونهگیری تصادفی 381 ،نفر از  27دانش��کده این سه دانشگاه
برگزیده شدند که از این میان  355پرسشنامه جمعآوری گردید .بر اساس یافتههاي
تحقیق ،دانش��جويان معتقدند كه استادان دانشگاههاي دولتی شهر تهران موضوع
اخالق و رعایت اخالق در تدریس را پراهمیت و با ارزش ميدانند و به رعایت
این اصول و مؤلفهها در تدریس خود توجه و اهتمام ویژه دارند.
واژگان کلیدی:
آموزش ،اخالق آموزشی ،دانشگاههاي دولتی ،اصول اخالقی مورای ،تهران.
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واژه اخ�لاق دارای معانی گوناگونی هس��ت .گاهی اخالق ب��ه معنای خلق و خو یعنی رفتار
عادیش��ده به کار میرود و گاهی نیز این واژه دانش��ی است که از حسن و قبح و خوبی و بدی
رفتار بحث میکند (قراملکی .)1385 ،واژه  ethicsاز واژه یونانی  ethikosگرفته ش��ده است
که مربوط به  ethiosو به معنای منش و خصیصه اس��ت .واژه  moralنیز از واژه  moraبه
معنی کش��ش و جذبه گرفته ش��ده است (عطاریان .)1386 ،هرچند در بسیاری از موارد این دو
کلمه به یک معنا به کار رفتهاند ولی نظریهپردازان اخالقی بین این دو واژه تفاوت قائل شدهاند
و بیان کردهاند که دایره معنایی  ethicsبسیار وسیعتر از  moralityاست (رحمتی.)1387 ،
اخ�لاق حرفهای 1هم بخش��ی از اخالق در معنای کلی اس��ت که در برگیرنده مس��ئولیتهاي
اخالقی و حرفهاي فرد از حیث ش��غل میباش��د (لشکر بلوکی .)1383 ،که در این پژوهش نیز
اخالق به این معنا بهکار رفته و مراد از اخالق در این پژوهش اخالق حرفهاي میباش��د .اخالق
حرفهاي دربرگیرنده همه جنبههاي کار اجتماعی چون فعالیتهاي موکلین ،توسعه سیاستها،
اس��تانداردها فعالیتهاي تحقیق و تصمیمات درباره بهترین اعمال و تخصیص منابع میباش��د
(قات فرید .)2007 ،2براس��اس این تعریف اخالق حرفهاي ناش��ی از شغل فرد است .برای مثال،
اخالق حرفهاي یک معلم ناشی از شغل معلمی است و در صورت تغییر شغل ،مسئولیت اخالقی
وی تغییر میکند .اخالق حرفهاي در آموزش عالی نیز ،با مشخص کردن حدود و ثغور رفتارهاي
مناس��ب و هدایت مدیران و اعضای هیئت علمی در اجرای مس��ئولیتهاي حرفهای ،مشتریان
مختل��ف آم��وزش عالی را حمایت میکند و این اصول یا ضمنی هس��تند و یا در ضمن قوانین
اخالقی تعریف میشوند (براکسون.)1383 ،
چالشهاي پیشروی دانش��گاهها باعث پیدایش این انگیزه در ذینفعان مختلف ش��ده که
ب��ه فک��ر توجه به موضوعات اخالقی در کالس درس و ب��ه طور کلی در مدیریت آموزش عالی
باشند (مارمجو .)2006 ،3زیرا شکلگیری اخالق در مؤسسات ،سازمانها و آموزش عالی باعث
کاهش س��ودگرایی و نزدیکی با مخاطبین و ذینفعان میش��ود (رابرتس��ون و والتر.)2007 ،4
مس��ائل مربوط به ارتباط با کارکنان ،ارتباط با دانش��جویان ،نگرانیهاي ذینفعان ،ارتباط بین
دانشگاههاي مختلف و مسئله تامین منابع برای دانشگاه ،رویههاي مربوط به پذیرش دانشجو،
ش��رایط محیط ،بازار کار و موضوعات اخالقی پیش آمده در دانش��گاه ش��امل سرقت علمی و
س��ایر فسادهاي اخالقی باعث میشود قوانین تدوین ش��ده در آموزش عالی نتواند پاسخگوی
مشکالت باشد .در این حالت راهنمای اخالقی در دانشگاه راهگشای عمل در برابر این تنشها
خواهد بود (هوپر.)2005 ،
1. Professional ethics
2. Gottfried
3. Mormolejo
4. Robertson and Walter

بررسي وضعيت اخالق آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه...

اخالق در همه زمینهها و فعالیتهاي آموزش عالی از مدیریت گرفته تا فعالیتهاي تحقیقی
و تدریس کاربرد دارد .به طور کلی اخالق از وظایف قانونی و مسئولیتهاي حرفهاي مؤسسات
فرات��ر میرود و مس��ائلی را مورد توجه قرار میدهد که ضرورتاً ج��واب راحتی برای آنها وجود
ندارد (هوپر .)2005 ،1نبود اخالق در س��ازمان و دانش��گاه باعث س��وءرفتار مدیران ،افسردگی
دانش��جویان ،لذت نبردن از زندگی ش��غلی ،فرسوده شدن اس��تادان و معلمان ،لطمه به زندگی
فردی افراد ،ایجاد طبقات اجتماعی ،ترجیح منافع فردی بر منافع اجتماعی و زیر پا گذاش��تن
حقوق دانشجویان در محیط دانشگاهی میگردد (میرکمالی .)1382 ،اما با وجود این تأکیدات
در حوزه عملیاتی هنوز اخالق و برنامهریزی اخالقی در برنامه آموزش معلمان و استادان مورد
غفلت قرار میگیرد (اس��تریک وترنس��کی1999 ،؛ فرکلی و بورگ2000 ،؛ کمپبل2003 ،؛ ری
مان 2004 ،؛ کار 2005 ،به نقل از هوقان 2008 ،2و گلن.)2010 ،3
اخالق در آموزش عالی

4

اخالق در آموزش عالی دارای ابعاد و چارچوب مختلفی است براکسون و ناثانیل(،)1383
چهار بعد اساسی برای اخالق در آموزش عالی بیان کردهاند که عبارتاند از :اخالق در مدیریت
دانش��گاه ،اخالق پژوهش��ی ،اخالق دانش��جویی و اخالق در تدریس که در ادامه توضیح داده
میشود.
5
اخالق در مدیریت  :اخالق در مدیریت مسائل دانشگاهی رویکردی مشتریمحور دارد و به
مسائل و تنشهاي طبیعی در فرایند تصمیمگیری ،در سطوح مؤسسات و در ارتباط با مسائلی
از قبیل آزادی علمی ،مدیریت مشارکتی ،امانتداری در استخدام ،فرایندهاي حفظ و نگهداری
کارمندان و اس��تادان درآموزش عالی مربوط میش��ود ،به عالوه کمک به کارمندان و اس��تادان
را در مواقعی که با تنشها و معضالت اخالقی مواجه میش��وند در نظر دارد (مارمجو.)2006 ،
امروزه عوامل مختلفی چون رقابت بین سازمانها و دانشگاهها ،فشار برای موفق بودن و کمبود
آمادگی برای تصمیمگیری اخالقی باعث میشود انگیزه برای تصمیمگیری غیراخالقی افزایش
پی��دا کند .از اینرو لزوم آمادهس��ازی مدیران برای مدیریت اخالق��ی موردتوجه قرار میگیرد.
مدیریت اخالقی باعث پاسخگویی مدیر و سازمان به مشتریها و موفقبودن در رقابت و موفقیت
سازمان میشود (وینستون.)2007 ،6

1. Hooper
2. Hogan
3. Glen
4. Ethic of Higher Education
5. Ethic of Management
6. Winston
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اخلاق در پژوه�ش :1اخالق در پژوهش به عنوان یکی از مباحث مهم اخالق کاربردی به
معنای بررس��ی امکان و شرایط رعایت قواعد و اصول اخالقی در پژوهشهاي نظری و عملی
است (خداپرست و همکاران .)1386 ،بهطور کلی در زمینه اخالق در پژوهش دو حوزه وجود
دارد الف) آزمودنیهاي انسانی و اخالق ب) انسان پژوهشگر و اخالق (افتخارافضلی.)1385 ،
در ارتباط با آزمودنیهاي انس��انی توجه به چهار اصل رضایت داوطلبان ،عدم آسیبرس��انی
به افراد ،محرمانه بودن اطالعات و پرهیز از فریبکاری به عنوان اصول اساس��ی مطرح اس��ت
(لش��گربلوکی .)1383 ،در بعد دوم ،انس��ان پژوهش��گر در انجام تحقیق ممکن اس��ت دچار
مش��کالت اخالقی شود که بروز تخلفهاي پژوهش��ي چون جعل ،دستکاري يا سرقت متون
در اجراي تحقيق يا موقع گزارش يافتههاي پژوهش��ي نمونههايي از آن اس��ت (خداپرس��ت
وهمکاران.)1386 ،
اخالق دانشجویی :2از جمله مسائل اخالقی مربوط به دانشجویان میتوان به حضور به موقع
در کالس ،عدم اختالل در کار کالس ،توجه به درس ،انجام تکالیف و وظایف درسی اشاره کرد
(جوادیان و همکاران .)1382 ،در بیانی دیگر دانش��جویان باید از تقلب در امتحانات ،پروژهها و
ساير تکاليف دوری کنند .تقلبهايي مثل نوشتن از روي ورقه فردي ديگر ،نوشتن از روي کتاب
و ارائه آن به عنوان تحقيق شخصی ،کار ديگران را به نام خود تحويل دادن ،کمک گرفتنهاي
غيرمجاز از ديگران و کار باهم کالسي در انجام تکليفي که مدرس انجام انفرادي آن را خواسته
است (براکسون و ناثانیل .)1383 ،اصول اخالق حرفهاي درباره رفتار دانشجویان در ابتدا برای
اص�لاح رفت��ار از احت��رام و در مرحله دوم از نظم و ترتیب و در نهایت از زور و فش��ار اس��تفاده
میکند (ویکیر.)2003 ،3
اخلاق آموزش�ی :4در حال حاض��ر با وجود روشه��اي مختلف برای توس��عه حرفهاي
دانشجویان ،تدریس استادان همچنان یکی از روشهاي بسیار مفید برای یادگیری دانشجویان
است (مؤسسه تحقیقات آموزشی آمریکا .)2005 ،5مطالعه کاربرد اخالق ،یک عنصر حیاتی در
آماده کردن و توس��عه آموزش��گران حرفهاي است .برای به کارگیری اصول اخالقی در معلمان
و اس��تادان باید این اصول در آموزش و بالندگی علمی آنها مدنظر قرار بگیرد .این بالندگی در
مدرس��ان شامل دانش درباره فرایندهاي تصمیمگیری و توانایی در به کار بردن اصول اخالقی
است (الکوفسکی.)1996 ،
هم اکنون چالشهاي آموزشی بسیاری پیش روی اعضای هیئت علمی قرار دارد .چالشهایی
در ارتب��اط با نحوه تدریس ،روشهاي تدریس ،کفایت تکنولوژی ،رعایت عدالت و اخالقیات در
1. Ethic of Research
2. Ethic of Student
3. Wickeire
4. Ethic of Teaching
5. American Educational Research Association
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تدریس ،ارزیابی و  ...همیشه ذهن استادان را مشغول کرده است (کوایلی .)2009 ،1به طور کلی
اخالق حرفهاي و آموزش��ی استادان ،ش��اخهاي از کاربرد اخالق است که شامل در نظر گرفتن
موضوعات مربوط به تنبیه و مدیریت رفتار ،فرایندهاي مربوط به نظم ،آزادی اخالقی ،حقوقی
و مس��ئولیتها ،اس��تقالل فکری و قابلیت اعتماد میباشد (بکنر2004 ،2؛ استریک و سولتیس،
2004؛ ش��اپریو و استف کویچ 2005 ،3و دویگان .) 2006 ،4در میان جنبههاي مختلف اخالق
در آموزش عالی ،اخالق آموزشی یکی از موضوعات مهم در این حوزه است که رعایت آن باعث
افزایش امنیت روانی در دانش��گاه و رش��د و بالندگی آن میگردد و افزایش بهروری و کاهش
هزینههاي دانش��گاه را در پی خواهد داش��ت .با توجه به اهمیت این موضوع ،این پژوهش قصد
دارد به بررس��ی وضعیت رعایت اخالق حرفهاي در آموزش در بین استادان دانشگاههاي دولتی
شهر تهران بپردازد .برای بررسی این موضوع ما به دنبال پاسخگویی به  9سؤال اساسی هستیم
که عبارتاند از :بررس��ی وضعیت رعایت اخالق آموزشی در بین استادان دانشگاههاي دولتی از
جنبههاي میزان توجه به کارآمدی آموزشی ،میزان توجه به کارآمدی محتوای درسی ،بررسی
چگونگی توجه به موضوعات حس��اس ،میزان توجه به مس��ئله رشد دادن دانشجویان ،توجه به
دوری از برقراری رابطه دوگانه با دانش��جویان ،میزان توجه به ارزش��یابی مناس��ب ،میزان توجه
ب��ه موضوع احت��رام به همکاران ،میزان احترام به دانش��گاه و در نهایت میزان توجه به موضوع
رازداری در میان اعضای هیئت علمی دانش��گاههاي دولتی ش��هر تهران که در ادامه مفهوم هر
یک از متغیرها تشریح میگردد.
اصول اخالق آموزشی

اخالق آموزشی دارای ابعاد مختلفی است و توسط افرادی چند مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله میتوان به اصول مطرح شده توسط مورای 5و همکاران ( )1996اشاره کرد که نه اصل
را برای تدریس اخالقی بیان کردهاند.
اثربخش�ی محتوای درس�ی :ک��ه در برگیرنده موضوعاتی چون اس��تفاده از مطالب بهروز،
دقیق ،شفاف و مناسب درس مربوط در برنامه درسی دانشجویان ،تعهد استادان به یادگیری
دانش��جویان ،اگاهی از موضوعات درس��ی و چگونگی تدریس و استفاده از منابع مختلف برای
تدریس اس��ت (مورای و همکاران1996 ،؛ دارلینق هاموند و اس��نایدر 2000 ،6و جوهانسون
و هورن.)2008 ،7
1. Quayle
2. Beckner
3. Shapiro and Stefkovich
4. Duignan
5. Murray
6. Darling-Hammond and Snyder
7. Johanson and.Horne
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اثربخش�ی آموزش�ی :که در برگیرنده مس��ائل مربوط به مش��خص بودن اهداف ،استفاده از
روشهاي تدریس مناسب ،دریافت بازخورد ،توجه به تفاوتهاي فردی و آمادهسازی دانشجویان،
افراد و غیره است (استنگل ،1986 ،1مورای و همکاران ،1996 ،دارلینق هاموند و اسنایدر.)2000 ،
پرداخت�ن ب�ه موضوع�ات حس�اس :موضوعات��ی ک��ه از نظر دانش��جویان حس��اس یا
ناراحتکننده اس��ت باید در فضایی باز ،صادقانه و مثبت بررسی شود و بحث انسانگرایانه
مباحث و عدم تحمیل دیدگاه در این مس��ائل از ابعاد این حوزه اس��ت (میجر ،کورتاژن و
واس��الوس.)2009 ،2
اهمیت دادن به رش�د فکری دانش�جویان :بر این اس��اس طراحی آموزش باید در راس��تای
استقالل فکری دانشجویان ،تفکر انتقادی آنها ،رفتار احترامآمیز با آنها ،تالش و دلسوزی برای
رش��د دانشجویان و آمادهسازی آنها صورت گیرد (مورای و همکاران1996 ،؛ کاباکجل2005 ،3
و کمپل.)2008 ،4
نداش�تن رابطه دوگانه با دانش�جویان :به منظور جلوگیری از ایجاد دلبستگی ،یک مدرس با
دانشجویان خود وارد روابط دوگانهاي که منجر به کاهش رشد دانشجو یا تبعیضگذاری از طرف
استاد شود ،نمیشود و از برقراری روابط غیراخالقی عاطفی و ارتباط بیش از حد با دانشجویان
در خارج از کالس و دادن و گرفتن هدیه و توجه بیشتر به برخی افراد در کالس دوری میکند
(دوریس1989 ،5؛ ماتیوز 1991 ،6و پک براون 7و همکاران.)2008 ،
رازداری :که در برگیرنده موضوعات مربوط به محرمانه تلقیکردن نمرات دانشجویان ،سوابق
حضور و غیاب و مکالمات خصوصیشان با استادان ،استفاده از دانشجویان و مسائل آنها به عنوان
سوژه درسی است (مورای.)1996 ،
احت�رام ب�ه هم�کاران :که در برگیرنده مس��ائل مربوط به احترام ب��ه خود و همکاران و
دوری از تخریب یکدیگر با هدف پرورش اس��تعدادهاي دانش��جویان اس��ت .زیرا همکاری
با همکاران و مش��ورت با آنها یکی از بهترین روشها برای بهبود تدریس اس��ت (هاولی و
هاول��ی.)2005 ،8
ارزش�یابی عادالنه از دانش�جویان :که مربوط به ارزشیابی صحیح ،باز ،منصفانه و در راستای
اهداف درس (موراتوری )2001 ،9و دریافت بازخورد مناسب و بهموقع از دانشجویان در هنگام
تدریس است (جوادیان و همکاران.)1382 ،
1. Stengel
2. Meijer and Korthagen and Vasalos
3. Kabakcl
4. Campbell
5. Doric
6. Matthews
7. Pack- Brown et al
8. Howley and Howley
9. Muratori

بررسي وضعيت اخالق آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه...

احترام به دانش�گاه :ش��امل آگاهی از قوانین و استانداردهاي دانشگاه و رعایت آنها و تالش
در جهت اهداف دانش��گاه اس��ت که باعث احترام دانش��جویان نیز میشود (مورای و همکاران،
 1996و کمپل.)2008 ،
روش تحقیق

روش تحقیق پژوهش حاضر روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایش��ی اس��ت که به بررسی و
توصیف شرایط موجود اخالق تدریس در بین استادان میپردازد .جامعه آماری پژوهش حاضر
عبارت اس��ت از کلیه دانش��جویان کارشناسیارشد دانشگاههاي دولتی شهر تهران که بر اساس
آمار وزارت علوم  44514نفر شامل 20060 ،دختر و  24454پسر میباشد (مرکز آمار مؤسسه
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی .)1387 ،بر اس��اس تحقیقات انجام ش��ده ،بررس��ی دیدگاه
دانشجویان یکی از مهمترین روشهاي ارزشیابی استادان است (اق بت سیافا 2010 ،به نقل از
مارش1987 ،؛ سنترا2003 ،؛ پنی2003 ،؛ اسپورس و مارتل من .)2006 ،در این تحقیق برای
نمونهگیری از روش خوش��هاي اس��تفاده ش��د .به این صورت که ابتدا سه دانشگاه تربیت معلم
تهران به عنوان (دانش��گاه جامع) ،صنعتی شریف به عنوان (دانشگاه فنی) ،عالمه طباطبایی به
عنوان (دانشگاه علوم انسانی) ،از بین دانشگاههاي دولتی تهران انتخاب شدند و سپس در داخل
دانش��گاهها از نمونهگیری تصادفی اس��تفاده شد .سپس محقق با حضور در تکتک دانشگاهها و
کالسها حجم نمونه موردنظر را که تقریباً  4درصد دانش��جویان هر دانش��کده بود انتخاب کرد.
حجم نمونه پژوهش  381نفر محاسبه شد که پس از توزیع پرسشنامهها تعداد  355پرسشنامه
قابل استفاده دریافت شد.
برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه محققساختهاي با  9مؤلفه و  44گویه استفاده شد.
براي برآورد پايايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده گردید .آلفای بهدست آمده برای کل پرسشنامه
 0/93بود که نشاندهنده پایایی بسیار خوب پرسشنامه است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از
آمار توصیفی ،تحلیل عاملی تأییدی و تیتست استفاده شد .از آزمون تی برای مقایسه میانگین
فرض ش��ده برای جامعه و میانگین بهدست آمده برای مؤلفههاي پژوهش و از تحلیل عاملی به
منظور دستهبندی متغیرها استفاده شده است.
یافتهها

با توجه به نتایج به دست آمده  186نفر یا  %52پاسخدهندگان مرد و  169نفر یا %48
پاس��خدهندگان زن میباش��ند و با توجه به اینکه پرسشنامهها در داخل کالس جمعآوری
ش��ده اس��ت ،مرتبه علمی  169نفر یا ( )%46/2از استادانی که در مورد آنها نظر داده شده
است استاد تمام 93 ،نفر یا ( )%26/5از آنها دانشیار 90 ،نفر يا ( )%25/7استادیار و  5نفر
یا ( )%0/014مربی بودند .جدول  ،1نتایج و یافتههاي تحقیق را در  9مؤلفه نشان میدهد.
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جدول  :1نتایج و یافتههاي تحقیق ناشی از اجرای آزمون تی تکنمونهاي
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عامل

حجم
نمونه

ميانگين
كسب
شده

كارآمدي محتوايي
درسي

355

18/25

15

اثربخشی آموزشی

355

21/24

18

3/24

نحوه پرداختن به
موضوعات حساس

355

16/65

15

1/65

4/16

اهميت دادن به رشد
فكري دانشجويان

355

20/89

18

2/89

4/49

354

نداشتن رابطه دوگانه
با دانشجویان

355

11/07

9

2/07

2/16

354

18/07

ارزشيابي عادالنه از
دانشجو

355

17/44

15

2/54

3/76

354

12/71

0/0001

احترام به دانشگاه

355

14

12

2

3/08

354

12/25

0/0001

احترام به همکاران

355

18/40

15

3/40

3/81

354

16/78

0/0001

رازداري

355

14/40

12

2/40

2/78

354

16/26

0/0001

درجه
آزادي

t

سطح
معناداري

انحراف
ميانگين تفاوت
فرض شده ميانگين استاندارد
3/25

3/98

354

15/36

0/0001

4/77

354

12/79

0/0001

354

7/48

0/0001

12/11

0/0001
0/0001

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

٭

P≥0/05

همانطور که در جدول ش��ماره  1آمده اس��ت .بر اس��اس ارزیابی دانش��جویان از وضعیت
رعایت اخالق آموزش��ی در دانشگاهها اس��تادان به رعایت این اصول در تدریس و کالس درس
توجه میکنند .به عبارت دیگر محتوای درس��ی اس��تادان کارآمد است ( P≥0/05و ،)P=0/0001
به اثربخش��ی آموزش��ی توجه میکنند ( P≥0/05و  ،)P=0/0001به صورت مطلوب و مناس��ب به
موضوعات پیچیده توجه دارند ،به رش��د فکری دانش��جویان توجه میکنن��د ،از برقراری رابطه
دوگانه با دانش��جویان خودداری میکنند ،به ارزش��یابی درست از دانشجویان اهتمام میورزند،
به مؤسس��ه آموزش��ی احترام میگذارند ،به همکاران خود احترام میگذارند و در مورد مسائل
خصوصي دانش��جویان اصل رازداری را رعایت میکنند .همچنین بر اس��اس نمرهگذاری طیف
لیکرت وضعیت استادان از حیث رعایت اخالق تدریس در مؤلفههاي اثربخشی محتوای درسی،
اثربخشی آموزشی ،پرداختن به موضوعات حساس ،برقراری رابطه چندگانه با دانشجویان ،احترام
به دانشگاه ،احترام به همکاران و مؤلفه رازداری با توجه به نظرات دانشجویان مطلوب است ،ولی
نتایج به دست آمده از نمرهگذاری طیف لیکرت در دو مؤلفه توجه به رشد فکری دانشجویان و
ارزشیابی عادالنه ،نشاندهنده وضعیت متوسط استادان در این دو بعد است.

بررسي وضعيت اخالق آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه...

جدول ش��ماره  ،2نتایج تحلیل عاملی را نش��ان میدهد .ضرايب برآورد شده مقادير پارامتر
استاندارد شده براي هر يك از متغيرهاي مشاهده شده ،نشاندهنده قدرت بار عاملي بر عوامل
اخالق آموزش��ي (متغير مكنون) بوده و مقادير تي بزرگتر از  2معناداري اين س��هم را نش��ان
ميدهد .ضرايب استاندارد شده و مجذور همبستگي چندگانه براي هريك از نشانگرها بهصورت
جداگانه برآورد شده است .اين ضرايب در واقع معيار قوت و قدرت همبستگي خطي و مجذور
آنها معرف نس��بت واريانس تبيين شده توسط متغير مكنون است .مقادير نزديك به يك نشان
ميدهد كه وسيله اندازه گيري ،مناسب و با مدل اندازهگيري به خوبي هماهنگ است.
جدول  :2پارامترهاي الگوي اندازهگيري مقياس اخالق آموزشي در تحليل عاملي تأييدي
پارامتر

عامل گويه
کارامدي محتواي
درسي

1

بار عاملي

خطاي معيار

t

مجذور همبستگي
چندگانه

0/74

0/06

15/42

0/55

0/72

0/09

14/58

0/51

0/83

0/06

10

0/69

28

0/71

19
37
2

0/65

0/09

13/91

0/10

14/57

کارآمدي آموزشي

0/05

13/73

0/46

0/08

16/38

0/59

11
29

0/78

0/07

0/74

0/11

38
43

نحوه پرداختن به
موضوعات حساس

3

0/77
0/63

0/07

12

0/80

0/05

30

0/77

0/06

21
39

کمک به پيشرفت فکری
دانشجويان

4

0/73
0/64

44

16/75

14/70
12/28

0/40

15/99

0/57

0/10

0/47

0/09

0/39
0/53

0/70

31

0/60

0/64

12/09

0/10
0/07

0/62

15/59

14/32

0/08

0/43

0/55

0/71

0/65

40

0/06

16/52

0/05

13
22

0/07

16/93

14/63

0/69

0/69

0/11

0/79

20

0/51

13/14

0/06

0/68

18/10

0/48

0/60

0/51

14/12

0/48

13/01

0/42

11/01
8/84

0/49
0/32
0/22
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دوری از برقراری
رابطه دوگانه
بادانشجویان

ارزشيابي عادالنه

14

0/59

0/07

10/73

0/35

32

0/61

0/06

11/13

0/37

7/65

0/18

23
6

0/66

0/08

13/03

15

0/42

0/08

33

0/66

0/13

12/87

0/74

0/08

14/83

25

0/74

0/07

14/83

8

0/67

24
41

احترام به
دانشگاه

7

16

34
احترام به همکاران

212

0/37

0/10

6/88

0/74
0/68

0/73
0/55

0/06
0/06

0/08
0/08
0/06

15/05
13/35

0/46

14/35
10/09
12/59

رازداري

17

0/54

0/10

35

0/77

0/08

15/60

9

0/42

0/06

0/55

0/06

26

42

0/63
0/65

18

0/57

36

0/61

27

0/44
0/55

9/82

0/07

0/14

0/43
0/55
0/53
0/55
0/30
0/45
0/29

11/79

0/40

12/49

0/43

0/12

10/07

0/33

0/12

10/80

0/37

0/09

7/20
9/55

0/59
0/18
0/30
** P >0/05

جدول ش��ماره 3نش��اندهنده ،ش��اخصهاي نیکویی برازش الگوی حاصل از تحلیل عاملی
تاًییدی است که حاکی از خوبی برازش الگو با دادههاي مشاهدهشده میباشد.
جدول :3شاخصهاي نيكوئي برازش الگوي اندازه گيري اخالق آموزشی

مجذور خي

درجه آزادي

2626/42

824

ريشه خطاي
ميانگين
سطح معناداري
مجذورات تقريب

0/0001

0/052

شاخص نيكويي
برازش

0/82

شاخص
تعديلشده
نيكويي برازش

0/80

مهمترين آماره برازش ،آماره مجذور خي است .اين آماره ميزان تفاوت ماتريس مشاهدهشده و
برآورد ش��ده را اندازه ميگيرد .عدم معناداري اين آماره برازش مدل را با دادهها نش��ان ميدهد
ولي ايراد اين آماره حس��اس بودن نس��بت به حجم نمونه است ،يعني در نمونههاي با حجم باال
امكان عدم معناداري آن كاهش مييابد .مقدار كمتر از  0/05براي شاخص ريشه خطاي ميانگين

بررسي وضعيت اخالق آموزشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه...

مجذورات تقريب و مقادير باالتر از  0/9براي ش��اخص نيكويي برازش و ش��اخص تعديل ش��ده
نيكويي برازش ،به عنوان مالكهاي انطباق الگو با دادههاي مشاهدهشده در نظر گرفته ميشود.
بحث و نتیجهگیری

آموزش عالی در س��الهاي اخیر با چالشها و مس��ائل گوناگونی مواجه بوده اس��ت که باعث
بروز نگرانی درباره آینده آموزش عالی شده است .شرایطی از قبیل افزایش جمعیت ،نگرانیهاي
زیس��تمحیطی ،ترتیبات جدی��د جغرافیایی ،افزای��ش تقاضای اجتماعی ب��رای آموزش عالی،
جهانگرایی ،منطقهگرایی و قطبگرایی ،حاشیهس��ازی و ایجاد چنددس��تگی باعث پاسخگویی
متفاوت آموزشی شده است و با توجه به این مسائل حتی اگر آموزش عالی با مشکالت اخالقی
حادی مواجه نباشد ،امکان دور شدن از حوزه اخالق محتمل است (رحمانسرشت.)1380 ،
از این رو ضرورت توجه به اخالق در آموزش عالی که یکی از ابعاد آن اخالق در تدریس و
اخالق آموزش است بسیار اهمیت دارد .این تحقیق در پی آن بود تا به بررسی وضعیت رعایت
اخالق آموزش��ی در دانش��گاههاي تهران بپردازد و در این زمینه به بررس��ی  9اصل مطرح شده
توسط مورای و همکاران ( )1996پرداخت .در ادامه نتایج حاصل از این تحقیق ارائه میشود:
اثربخشی محتوای درسی .بررسی آماری دادهها نشان داد که استادان به اثربخشی محتوای
درسی در سطح کالس و تدریس اهمیت میدهند .نتایج بهدست آمده در این زمینه نتایج کار
ماتیوز ()1991؛ مورای و همکاران ( )1996و جوهانسون و هورن ( )2008را تأیید میکند .رعایت
این اصل توس��ط اس��تادان باعث افزایش کارایی کالس و یادگیری بیشتر و مؤثرتر دانشجویان
میشود .به عالوه چون این مؤلفه با آمادگی علمی استادان دانشگاه ارتباط مستقیم دارد توجه
به آن باعث احترام بیشتر نسبت به استادان میگردد.
اثربخشی آموزشی .تحلیل دادهها بیانگر این امر است که استادان به اثربخشی آموزشی به
صورت مطلوب توجه میکنند .نتایج بهدست آمده در این تحقیق با نتایج کار ماتیوز ()1991؛
مورای و همکاران ()1996؛ مؤسس��ه تحقیق آموزش��ی آمریکا ( )2005و جوهانس��ون و هورن
( ،)2008هماهنگ اس��ت .رعایت این اصل در تدریس باعث افزایش اثربخشی تدریس میشود
زیرا این مؤلفه با روشهاي تدریس مناسب ،دریافت بازخورد ،طرح درسها و اصول منظم برای
تدریس سرو کار دارد و باعث یادگیری بهتر افراد میگردد.
نحوه پرداختن به موضوعات حساس .نتایج تحلیل دادهها در این مؤلفه بر این موضوع داللت
دارد که اس��تادان در هنگام تدریس به صورت مطلوب به موضوعات حس��اس میپردازند .نتایج
به دست آمده در این مؤلفه با بخشی از نتایج کار ماتیوز ()1991؛ مورای و همکاران ()1996؛
هوپ��ر ( )2005و کمپل( ،)2008هماهنگ اس��ت .رعایت ای��ن مؤلفه بهویژه در کالسهایی که
بحث و مباحثه از الزمههاي آن اس��ت میتواند بس��یار س��ودمند باشد و تنشهاي کالسی و در
نتیجه آسیب رسیدن به یادگیری را کاهش دهد.

213

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

214

توجه به رشد فکری دانشجویان .نتایج به دست آمده نشان داد استادان در هنگام تدریس به
رشد فکری دانشجویان اهمیت میدهند ،اما وضعیت آنها توسط دانشجویان متوسط ارزیابی شد.
نتایج به دس��ت آمده در این مؤلفه با بخش��ی از نتایج کار مورای و همکاران ()1996؛ کاباکجل
()2005؛ کمپل ()2008؛ پک براون و همکاران ( )2008و جوهانسون و هورن ( ،)2008هماهنگ
اس��ت .رعایت این مؤلفه باعث پیش��رفت ،افزایش اعتماد به نفس و انگیزه دانش��جویان و تالش
بیشتر در زمینه یادگیری میشود.
دوری از برقراری رابطه دوگانه با دانش�جویان .نتایج تحلیل دادهها نش��ان داد که استادان از
برقراری رابطهاي غیر از رابطه درس��ی با دانش��جویان دوری میکنند و وضعیت آنها در این بعد
مطلوب اس��ت ،نتایج به دس��ت آمده در این مؤلفه با نتایج تحقیقات دوریک ()1989؛ ماتیوز
()1991؛ مورای و همکاران ( )1996و پک براون و همکاران ( ،)2008هماهنگ اس��ت .رعایت
این مؤلفه در تدریس و توس��ط اس��تادان باعث سالمت دانشگاهی و جلوگیری از بیاخالقی در
دانشگاه میشود و امنیت روانی دانشجویان در دانشگاه را تضمین مینماید.
ارزشیابی عادالنه از دانشجویان .نتایج به دست آمده از تحلیل دادهها نشان داد که استادان
از دانش��جویان ارزشیابی درس��تی به عمل میآورند و وضعیت استادان از حیث رعایت این اصل
متوسط است .نتایج به دست آمده در این مؤلفه نتایج تحقیقات ماتیوز ()1991؛ مورای ( )1996و
دارلینق هاموند و اسنایدر ( )2000را تأیید میکند .رعایت این اصل در دانشگاه باعث افزایش انگیزه
در دانشجویان ،دوری از تبعیض و تالش روزافزون دانشجویان برای یادگیری و مطالعه میشود.
احترام به دانشگاه .نتایج به دست آمده نشان داد که بر اساس دیدگاه دانشجویان ،استادان
دانشگاه به مؤسسه آموزشی خود در هنگام تدریس احترام میگذارند و وضعیت استادان از این
حیث مطلوب است .نتایج به دست آمده در این تحقیق با بخشی از نتایج کار ماتیوز ()1991؛
مورای و همکاران ()1996؛ مؤسسه تحقیقات آموزشی آمریکا ( )2005و هوپر ( ،)2005هماهنگ
است .رعایت این اصل در تدریس و توسط استادان باعث افزایش اعتبار دانشگاه و احترام به آن
از طرف دانشجویان میگردد و باعث افزایش تالش در زمینه موفقیت و پیشرفت آن میگردد.
احترام به همکاران .نتایج به دس��ت آمده نش��ان داد اس��تادان دانشگاههاي مورد بررسی به
همکاران خود در کالس درس و تدریس احترام میگذارند و از تحقیر و بدگویی نسبت به آنها
خودداری میکنند و در این زمینه از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند .نتایج به دست آمده در
این تحقیق نتایج مورای و همکاران ( )1996و هوپر ( )2005را تأیید میکند .این اصل یکی از
اصول بس��یار اساس��ی در زمینه اخالق دانشگاهی و بهویژه در زمینه کالس و تدریس است زیرا
رعایت این اصل باعث ایجاد فضای مثبت در دانشگاه ،تکریم پیشکسوتان ،دادن فرصت به افراد
تازهوارد و اس��تفاده از تمام توان نیروی علمی دانش��گاه و در نتیجه یادگیری بهتر دانشجویان و
سود بردن جامعه میشود
رعایت اصل رازداری .نتایج به دس��ت آمد نش��ان داد که اس��تادان اصل رازداری را در مورد
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شرایط خصوصی دانشجویان رعایت میکنند و وضعیت استادان از این نظر مطلوب است .نتایج
به دست آمده در این تحقیق با بخشی از نتایج کار ماتیوز ()1991؛ مورای و همکاران ()1996؛
الکوفس��کی )1996( 1و اسکودا ،)2009( 2هماهنگ است .رعایت این اصل در تدریس کالسی
باعث افزایش امنیت روانی دانشجویان و عدم تحقیر دانشجویان میشود ،همچنین باعث ایجاد
فضای توأم با احترام در کالس و تدریس و افزایش احترام به استادان میگردد.
شایان ذکر است که مؤلفههاي تدریس اخالقی در بیشتر موارد با تدریس مؤثر همپوشی دارد
به طوری که در بررس��ی ادبیات تحقیق در مطالعاتی که به بررسی مؤلفههاي تدریس اثربخش
میپردازند مشاهده میشود که اکثر مؤلفههاي موردنظر در این پژوهش را دارا میباشند .که از
جمله این تحقیقات میتوان به تحقیقات انجام شده توسط ذوالفقار ()1375؛ آقاجانی ()1379؛
ظهور و اس�لامی نژاد ()1381؛ جوادیان و همکاران ()1382؛ آراس��ته و محمودیراد ()1382؛
فصیحی هرندی و همکاران ()1383؛ بیرونی ()1387؛ شعبانی ورکی و حسین قلی زاده ()1385؛
رختی ()1386؛ یمنی و بهادری ()1387؛ بنور و لیوف)1997( 3؛ استین و همکاران)1998( 4؛
هریس)1998( 5؛ رینولد و مویجس ()1999؛ هاتیوا و همکاران)2001( 6؛ جیووانلی)2003( 7؛
اسمیتل ،)2003( 8اسکاستر و منگتام)2004( 9؛ مان)2006( 10؛ رامسدن)2006( 11؛ باسما و
نمک)2006( 12؛ ولکانو)2007( 13؛ الوش��اهی و کوک)2009( 14؛ کاک مک ،)2009( 15اسکودا
()2009؛ هاندرسون ،آنتی لو و ست کالیر ،)2010(16اشاره کرد.
نتیجهگیری
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استادان و به خصوص دانشجویان میگردد و باعث افزایش اثربخشی و بهرهوری بیشتر تدریس
در کالس میش��ود و از تنشهاي موجود و محتم��ل در تدریس میکاهد .اهمیت دادن به این
موضوع موجب افزایش اطمینان دانش��جویان نس��بت به محیط دانش��گاهی ،استادان ،انگیزش
بیش��تر ،تالش مضاعف ،همدلی ،احترام و گس��ترش جو و فرهنگ علمی میشود .آنچه از نتایج
این تحقیق برمیآید این است که استادان دانشگاههاي دولتی تهران به موضوع آموزش و رعایت
مؤلفههاي اخالقی مورد بررسی در این تحقیق توجه دارند .اما به دلیل اینکه این تحقیق از دیدگاه
دانشجویان کارشناسیارشد دانشگاههاي دولتی شهر تهران صورت گرفته در تعمیم نتایج آن به
سایر جوامع باید با احتیاط عمل شود ،به عالوه چون در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از
پرسشنامه محققساخته استفاده گردیده است باید محدودیتهاي استفاده از پرسشنامه لحاظ
گردد .همچنين برای روش��ن ش��دن ابعاد دقیق موضوع فعلی نیاز به پژوهشهاي بیشتر بهویژه
در دو بعد احساس میشود :اول شناسایی نشانگرها و مؤلفههاي اخالقی در تدریس دانشگاه با
استفاده از یک پژوهش کیفی و با استفاده از دیدگاه دانشجویان و استادان برای تدوین کدهاي
اخالقی مربوط به آموزش و تدریس که به منظور ارزیابی بخش آموزشی دانشگاه مورد استفاده
قرار بگیرد .دوم انجام پژوهش کیفی برای مشخص کردن چگونگی رابطه استاد با دانشجویان که
به عنوان یکی از مؤلفههاي این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و در درک و دیدگاه دانشجویان
نس��بت به این موضوع تعارضات بس��یاری مش��اهده گردید .به طور کلی میتوان گفت که برای
اطمینان بیشتر از رعایت این مؤلفههاي اخالقی ،تأمین نیازهاي استادان از ابعاد مختلف باعث
اهتمام بیش��تر آنها به تدریس و حضور در دانش��گاه میگردد .به عالوه توجه به بعد آموزش��ی و
در نظر گرفتن این بعد در ارزیابی و ارتقای علمی استادان در کنار بعد پژوهشی میتواند باعث
توجه بیشتر استادان به تدریس و به ویژه مؤلفههاي اخالقی در تدریس شود.
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