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   سرآغاز

كـه از   باشد ميوخو يعني رفتار عادي شده  اخالق به معناي خلق
اي هم كند اخالق حرفهخوبي و بدي رفتار بحث مي ،قبح ،حسن

اي فـرد از حيـث شـغل     وليتهاي اخالقي و حرفهؤدربرگيرنده مس

 مشـكالت آموزش عالي شرايط مناسبي براي بـروز   ).1(باشدمي
ها و فعاليتهاي آموزش عالي  ه زمينهاخالق در هم اخالقي دارد و
ــاربرد دارد ــانوني و   )2(ك ــايف ق ــؤوليتاز وظ ــهمس اي  هاي حرف

توجــه ش برانگيــز چــال رود و بــه مســائل سســات فراتــر مــيؤم
هـاي پـذيرش دانشـجو و    در سـالهاي اخيـر رويـه    ).3(كنـد  مـي 

اي و اخالقي در آموزش و تدريس بررسي و شناسايي نشانگرهاي حرفه
  يك مطالعه كيفي :�از نقطه نظر دانشجويان كارشناسي ارشد

  3زاده ، فرشاد محسن2يمعبدالرحيم نوه ابراهدكتر ،1* فرد عليرضا مطلبي

   مركز تحقيقات سياست علمي كشورگروه آينده پژوهشي، .1
  گروه مديريت آموزشي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تربيت معلم تهران.2

  ، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تربيت معلم تهرانگروه مشاوره.3

  
  چكيده

هاي اساس پژوهش پيشرو به بررسي ويژگي شود براين شور ميوزش عالي باعث رشد تعالي و بالندگي آموزش عالي كوجود اخالق در آم :زمينه
  . پردازداي از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي ميتدريس اخالقي و حرفه

  

ها از مصاحبه نيمه ساختار يافته استفاده شده دست آوردن داده براي به اين پژوهش با استفاده از رويكردهاي كيفي صورت گرفته است :كار روش
گيري  نفر از طريق روش نمونه 32جامعه پژوهشي عبارت است از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران كه از بين آنها . است

ها، كدگذاري باز و  وش تحليل محتواي مصاحبهها از ر دست آمده از مصاحبه براي تحليل اطالعات به.اند هدفمند و روش گلوله برفي انتخاب شده
  . كدگذاري انتخابي استفاده شده است

  

كارآمدي در : انداز باشد كه عبارت هشت مؤلفه اساسي مي دست آمده نشان داد كه تدريس اخالقي از ديدگاه دانشجويان داراي نتايج به :ها يافته
به رشد همه جانبه دانشجويان، احترام به همكاران، فضاي بحثي مناسب در كالس، احترام  اي، توجه آموزش، كارآمدي در ارائه محتوا، تعامل حرفه
  . به كالس و در نهايت ارزشيابي مناسب است

  

كه  دست آمده در اين پژوهش تا حدود زيادي با نتايج تحقيق موراي و همكاران وي در هفت مؤلفه هماهنگ است درحالي نتايج به :گيري نتيجه
دست آمده توسط  اي به نام احترام به كالس به نتايج كار به حقيق ما مؤلفه احترام به مؤسسه و مؤلفه رازداري مشاهده نشد و مؤلفهدر نتايج ت

.موراي اضافه گرديد
  

  اي، اخالق تدريس، پژوهش كيفي، دانشجويان كارشناسي ارشد اخالق حرفه :ها كليد واژه
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حرمتي، عدم  موضوعات اخالقي پيش آمده مانند دزدي ادبي، بي
يان و مادي شدن بيش از اندازه آمـوزش عـالي،   توجه به دانشجو

باعث شده قوانين تدوين شده نتواند پاسخگوي مشـكالت باشـد   
گشـاي عمـل در    در اين حالت راهنماي اخالقـي در دانشـگاه راه  

  ).  2(گيرد برابر اين تنشها قرار مي
اخالق در تدريس شامل در نظر گرفتن موضوعات مربوط به   

فرايندهاي مربوط به نظم، آزادي اخالقي، تنبيه و مديريت رفتار، 
ل فكــري و قابليــت اعتمــاد   ها، اســتقالمســؤوليتحقــوقي و 

اخالق و تدريس به طور ذاتي همسو و درهم تنيـده   ).1(باشد مي
است و محققان و فيلسوفان مختلفي به بررسي ماهيت اخالق در 

ارگيري اصـول  كـ  بهبراي  ).4(تدريس و تدريس اخالقي پرداختند
قي توسط مدرسـان و اسـتادان، الزم اسـت ايـن اصـول در      اخال

عه علمـي آنهـا مـد نظـر قـرار      آموزش مدرسان، استادان و توسـ 
ويـژه   بـه  بنابراين توجه به رشد و توسعه همه جانبـه و ). 5(بگيرد

توانــد منجــر بــه بهبــود عملكــرد كالســي  اخالقــي اســتاد مــي
گـرفتن  اي استادان شامل در نظـر  اخالق حرفه. شوددانشجويان 

موضوعات مربوط به تنبيه و مديريت رفتار، فرايندهاي مربوط به 
ها، اسـتقالل فكـري و   مسـؤوليت نظم، آزادي اخالقي، حقـوقي و  

ـ ). 6-9(باشدقابليت اعتماد مي كـارگيري   هبراين اساس هدف از ب
اي است كه اي در تدريس ترسيم اصول اخالقي پايهاخالق حرفه

  ).3(سازددانشگاه را مشخص مي ستاداناي اهاي حرفهمسؤوليت
ورد موضوع اخالق در آموزش و تدريس در بسياري موارد مـ   

اي در ايـن حـوزه   هاي گسـترده غفلت قرار گرفته است و پژوهش
از معدود تحقيقات انجام شده در اين حوزه . صورت نگرفته است

رعايت اخالق آموزشي توسط اعضاي توان به بررسي وضعيت  مي
و ) 10( اي در تــدريسجايگــاه اخــالق حرفــه )1( علمــي هيــأت

هـاي   و بررسي مؤلفـه ) 11-13( ضرورت توجه به مسائل اخالقي
كلي اخـالق در تـدريس   طـور  به. اشاره كرد) 14(اخالقي تدريس

اي از اخالق در آموزش عالي اسـت كـه مشـخص كننـده     شاخه
اي يك استاد در تـدريس و آمـوزش اسـت، و    هاي حرفهمسؤوليت

گذار در نهادينه كردن رويكردهـاي اخالقـي در   تأثير يكي از ابعاد
اين پـژوهش بـا   . اي دانشجويان و خود استادان استرفتار حرفه

 هاي اخالقي در تدريس صورت گرفته اسـت  بررسي مؤلفههدف 
االت ؤاما از آنجايي كه در پژوهش كيفي مشخص كردن دقيق س

طـرح  ال كلـي م ؤپذير نيست بنابراين تنها يك سـ  پژوهش امكان
اخالقـي آموزشـي و    هـاي  مؤلفـه و  هاويژگي بود و تالش شد كه

  . تدريس شناسايي گردد
 

  روش بررسي
ي كيفـي در شناسـايي   هاروشـ مثبـت  تـأثير   با توجه به توانايي و

مربوط به تحقيق، ايـن پـژوهش بـا الهـام از رويكـرد       هاي مؤلفه
بــه  1نگــاه درون نــوعيدر روش كيفــي . كيفــي صــورت گرفتــه

در اين حالـت مقـوالت فكـري گـروه مـورد      . وجود داردها  پديده
ييـد قـرار   أتحقيق براي توصيف نگـرش و رفتارهايشـان مـورد ت   

هاي مورد نيـاز بـا اسـتفاده از     در اين پژوهش داده). 15(گيرد  مي
هـاي   مصاحبه. اند آوري شده جمع 2يافته ساختار هاي نيمه مصاحبه

هــا در  ي دادهآور ي اصــلي جمــعهاروشــنيمــه ســاختار يافتــه از 
ــوده و در برخــي از تحقيقــات تنهــا روش   پژوهشــهاي كيفــي ب

فرآيند تحليل در پژوهش حاضـر بـه   ). 16(هاست  آوري داده جمع
  .شرح ذيل و با استفاده از روش كدگذاري صورت گرفته است

 انجام مصاحبه با دانشجويان  -

  ها روي كاغذ كردن اوليه مصاحبهپياده  -
  ) 3(كدگذاري باز  -
  ) 4(كدگذاري محوري يا انتخابي  -

نداز كليه دانشجويان كارشناسي ارشد ا جامعه پژوهش عبارت  
ايـن پـژوهش در    گيـري در  نمونـه . تربيت معلم تهـران  دانشگاه

صـورت   گيري در روش پديدارشناسي و بـه  چارچوب منطق نمونه
حجم نمونه در پژوهشهاي كمي با توجـه بـه   . هدفمند انجام شد

طوركلي در انجـام ايـن    ، بهشود آمده تعيين ميدست  به اطالعات
گيـري هدفمنـد و    گيـري از دو روش نمونـه   تحقيق براي نمونـه 

اسـتفاده گرديـد حجـم نمونـه      6گيري گلوله برفي و نمونه 5آسان
نفر از دانشجويان  كارشناسي ارشد كـه از آنهـا    32عبارت بود از 

هـا و   ر دادهمصاحبه به عمل آمد براي حصول اطمينـان از اعتبـا  
سـازي   نتايج، سه اقدام اساسي صورت گرفت در مرحله اول، پياده

هاي موجـود   ها توسط دو نفر مختلف انجام گرديد و اختالف داده
در مرحلـه دوم  . ها رفـع شـد   در آن با بازنگري مجدد در مصاحبه

هـا و مقـوالت تشـكيل     جهت كسب اطمينان از اعتبار كدگذاري
ــام ــده و ن ــده تو ش ــذاري ش ــيله  گ ــه وس ــگر اول ب ــط پژوهش س
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در نهايـت بـا   . پژوهشگران دوم و سوم مورد بازبيني قرارگرفتنـد 
اعمال برخي از نظرات افـراد دخيـل و كسـب اجمـاع، مقـوالت      

در مرحله سوم مقـوالت اسـتخراج شـده در    . نهايي شكل گرفتند
مرحله قبـل بـا برخـي از افـراد مصـاحبه شـد كـه در دسـترس         

ن گذاشته شده و نظرات اين افراد مورد پژوهشگران بودند در ميا
بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد كه مقوالت شكل گرفتـه و  

هـاي آنهـا    صحيح از ديـدگاه  نتايج استخراج شده انعكاسي نسبتاً
هـاي موجـود رفـع، و     باشد و در مواقع وجود تناقض اخـتالف مي
الت نهايي استخراج گرديد و بـا همكـاري آنهـا و بـا بحـث      ومق

هـا   هـا مؤلفـه   رسـان  بين محققان و چنـد نفـر از اطـالع    گروهي
  .بندي گرديد گذاري و مقوله نام
  

  هاي پژوهش يافته
نشان داد كه بـر اسـاس   ها  مصاحبه آمده ازدست  به بررسي نتايج

تـوان در  اخالقـي تـدريس را مـي    هاي مؤلفهديدگاه دانشجويان 
ج با نتـايج  اين نتاي. بندي كرد زير مقوله گروه 22مقوله اصلي و 8

تحقيق موراي در هفت مؤلفه كارآمـدي آموزشـي، كارآمـدي در    
ارائه محتوا، برقراري رابطه مناسب با دانشجويان، كمك به رشـد  
فردي دانشـجويان، احتـرام بـه همكـاران، ارزشـيابي مناسـب و       
برخورد مناسب با مباحث هماهنگ است اما دو مؤلفـه رازداري و  

وراي مورد توجه قرار داده بود در احترام به موسسه آموزشي كه م
نتايج اين پژوهش مشاهده نشد به عالوه نتايج اين پژوهش يك 

مـده توسـط   آدسـت   بـه  مؤلفه به نام احترام به كالس را به نتايج
  .موراي اضافه كرد

آموزشي اهـداف   يك معلم كارآمد در زمينه :كارآمدي آموزشي
راهكارهاي و ها شرو كند، ازدرس را براي دانشجويان تشريح مي

يي را انتخـاب  هاروشـ آموزشي آگاه است، و براي تـدريس خـود   
كند كه طبق مدارك تحقيقاتي در كمك به دانشجويان براي  مي

براساس نتايج ).  18و17( باشند رسيدن به اهداف درسي مؤثر مي
اگـر مدرسـان از ديـدگاه اخالقـي بخواهنـد بـه       اين تحقيق نيـز  
تـدريس   يهاروشپاسخ دهند بايد از  دانشجويان تفاوتهاي فردي

بـراي   .ها و افراد گوناگون استفاده كندمؤثر و كارآمد براي موقعيت
كـه  (كنـد   ويي ترم پـنجم فيزيـك اتمـي بيـان مـي     مثال دانشج

استادان نبايد در تدريس همه دروس فقط از يك روش اسـتفاده  

نـوين تـدريس را   روشـهاي   ويـژه  ها بـه روشـ  كنند آنها بايد انواع
ي هـر درس از روش تـدريس   هـا ويژگياسند و بـا توجـه بـه    بشن

آيد اين موضوعي دست  به مناسب استفاده كنند كه نتيجه بهتري
اي و هـم موضـوعي   له حرفـه أاست كه از نظر من هم يك مسـ 

  19و 14و4(اين مؤلفه توسـط محققـان مختلفـي     ).اخالقي است
هاي  ؤلفهاين مؤلفه داراي زير م. مورد توجه قرار گرفته است )0 و

  .باشد ميذيل 
براساس ايـن زيـر مقولـه اسـتاد بـراي       :شناسي مناسب روش .1

ي مختلف تدريس را هاروشداشتن يك تدريس اخالقي بايد اوالً 
بشناسد از مزايا و معايب هركدام آگاه باشد و با توجه بـه اهـداف   
درس از روش مناسب با آن استفاده كنـد تـا بـراي دانشـجويان     

انشجويان اسـتادي  را داشته باشد زيرا از ديدگاه دحداكثر كارآيي 
توانـد چنـدان    هاي علمي خود را ارائه دهـد نمـي   كه نتواند داشته
  .مطلوب باشد

براساس اين زيرمقوله، در : داشتن طرح و برنامه براي تدريس. 2
تدريس اخالقي روشن بودن مسير حركت بسـيار اهميـت دارد و   

براي طول ترم و هر هفته خود  استاد است كه اوالً مسؤوليتاين 
برنامه داشته باشد و ثانياً اين برنامه را در اختيار دانشجويان قـرار  
بدهد تا آنها در جريان فعاليتهاي كـه در طـول تـرم قـرار اسـت      
اتفاق بيفتـد قـرار بگيرنـد روشـن بـودن هـدف باعـث افـزايش         

  .شود اثربخشي تدريس و فعاليت دانشجويان در طول ترم مي
بر اساس اين زيـر مقولـه اسـتاد     :پذيري در تدريس ؤوليتمس. 3

تـدريس خـود را    مسـؤوليت بايد براي داشـتن تـدريس اخالقـي    
بپذيرد به طـور مثـال اسـتاد نبايـد درس را سرسـري بگيـرد يـا        

تدريس را از طريق كنفرانس يا كار كالسـي كـالً بـه     مسؤوليت
ــتاد و    ــي اس ــدريس اخالق ــك ت ــد در ي ــذار كن دانشــجويان واگ

مشترك اما با هـدايت اسـتاد در    مسؤوليتانشجويان باهم و با د
  .دارند جهت رسيدن به اهداف گام برمي

  
براساس اين مؤلفه كالسي كه در آن  :كارآمدي در ارائه محتوا

گيرد از حيث ارائه محتـوا نيـز    مسائل اخالقي مورد توجه قرار مي
رد باشد اين مطلب توسط افراد مختلفـي مـو   در سطح مطلوب مي

بـراي مثـال دانشـجوي    . )20، 14، 4(قـرار گرفتـه اسـت     تأكيد
از نظـر مـن   (كند كه شناسي بيان مي كارشناسي ارشد رشته اقليم
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گري را داشـته  اييك استاد خوب و استاد اخالقي بايد اين حرفه
گويي به نيازهـاي آن را  ه اوالً در سطحي كه توانايي جوابباشد ك

زه مربوط به تدريس منابع را بشناسد دارد تدريس كند ثانياً در حو
ي خاصي تدريس كنـد  ها كتاباين طور نباشد كه فقط با اتكا به 

حداقل بايد دانشجويان را با منابع مختلف موجود در يـك حـوزه   
  . زير استمؤلفه در برگيرنده زير مقوالتي  اين). آشنا نمايد

جويان بسياري از دانش :استفاده از مطالب به روز براي تدريس .1
از اين مطلب گله دارند كه بسياري از استادان از جزوات قـديمي  

كننـد كـه   بدون هيچ تغييري در قالب و محتوايي آن استفاده مي
براي آنها هيچ سودي ندارد براساس اين زير مقولـه در تـدريس   

كننـد،  اخالقي استاد از مطالب به روز براي تدريس اسـتفاده مـي  
شناسـند و آنهـا را بـه دانشـجويان     يمنابع موجود در رشته را مـ 

  .نمايندمعرفي مي
بر اساس اين جنبه از اخالق آموزشي،  :كار در حوزه تخصصي. 2

اي كه تخصص الزم را در آن ندارد كار كنـد  استاد نبايد در حوزه
يا در مواقعي كه توانايي تدريس در سطوح تحصيالت تكميلي را 

الزمه اين مطلب اين . ندارد اصرار به تدريس در اين سطوح كند
است كه استادان حوزه فعاليتي خود را چه در زمينه تدريس و چه 

هاي علمي به در زمينه پژوهش مشخص نمايد و در انتقال داشته
  .كاري نكنددانشجويان كم

كند كه در تدريس اين زير مقوله بيان مي: روحيه جستجوگري. 3
از طريـق بـه    اخالقي استاد داراي روحيه جستجو گـري اسـت و  

چالش كشيدن ذهن دانشجويان و طرح سؤال بـه دنبـال ايجـاد    
باشـد بـه عـالوه ايـن     دانش جديد يا سازماندهي دانش قبلي مي

دهد به طوري كه روحيه جستجوگري را به دانشجويان انتقال مي
اي براي پيگيري دانشـجويان در آن  كالس درس زمينه و مقدمه

  .شودحوزه حتي بعد از پايان ترم مي
  

تعامالت استاد و دانشجو در تدريس مهمتـرين   :ايتعامل حرفه
بخش تدريس است بسياري از يادگيريهـا و آموزشـها در جريـان    

جريـان   بنـابراين در  ).21-26(گيـرد  همين تعامالت شـكل مـي  
گيرد اي انجام ميتدريس اخالقي همه تعامالت به صورت حرفه

. ف درس متمركـز اسـت  و رابطه استادان و دانشجويان بـر اهـدا  
براي مثال دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسـي تربيتـي بيـان    

هاي كه در دانشـگاه باعـث   از نظر من يكي از زمينه(كند كه مي
شود موضوع رابطه استاد با دانشجويان است مي بروز بي اخالقي

به نظر من يك استاد اخالقي در يك محيط علمي نبايد نسـبت  
ابزاري داشته باشد يا مثالً از ديدگاه جنسـيتي   به دانشجويان ديد

به مسائل توجه كند من معتقدم كه استاد اخالقي كسي است كه 
داراي زيـر  ايـن مؤلفـه   ). بتواند در ابعاد مختلف متعادل رفتار كند

  .گردد هاي است كه در ادامه بيان مي وعهمجم
در بر اساس ايـن زيـر مقولـه     :عدم ديد ابزاري به دانشجويان .1

يك دانشگاه و در تدريس و آموزش، به دانشجويان ديـد ابـزاري   
و جستجو گر دانش دانشجويان داراي شخصيت آزاد . وجود ندارد

. شود كه بايد زمينه رشد و تعالي آن فراهم شود در نظر گرفته مي
اي  اي براي ارتقاع استادان و رشـد حرفـه   و نبايد به عنوان وسيله

  .قرار گيرند آنها
بر اساس اين زير مقوله رابطه اسـتاد بـا   : تعادل در رابطه حفظ. 2

اي متعادل و مناسب باشد صميميت بسـيار  دانشجويان بايد رابطه
-زياد باعث آسيب ديدن آموزش و تدريس و لوس شدن آن مـي 

اي خشك و انعطاف ناپذير باعث برخورد گردد و در مقابل روحيه
گردد بر ايـن اسـاس   ترس آلود دانشجويان با كالس و استاد مي

استاد بايد تالش كنـده در تـدريس و در رابطـه بـا دانشـجويان      
اي برقرار كند كه در كنار محفوظ ماندن احترامـات باعـث   رابطه

  .افزايش اثربخشي آموزش و تدريس نيز گردد
ايـن زيـر مقولـه در     :اي با دانشجوياناي حرفهبرقراري رابطه. 3

ي و بيان كننده اين مطلب است واقع تكميل كننده زير مقوله قبل
اي و متمركز اي حرفهكه رابطه استادان با دانشجويان بايد رابطه

براسـاس ايـن مؤلفـه اسـتاد نبايـد بـين       . بر اهداف درس باشـد 
دانشجويان دختر و پسر تفاوت قائل شود و به  ويژه بهدانشجويان 

ز اي و نيز غيره جنسي داشته باشـد و ا آنها ديدي يكسان و حرفه
  .برقراري روابط نامشروع دوري كند

  
 هايمسـؤوليت يكـي از   :اي دانشـجويان كمك به رشد حرفه

در  ويـژه  بـه دانشـجويان،   فـردي كمك به رشد استاد  بسيار مهم
و خودداري از انجام اعمالي مانند استثمار و ي خود زمينه تخصص
. گـردد باشد كه منجر به كاستن از رشد دانشـجو مـي  تبعيض مي

ال در ايـن ارتبـاط دانشـجوي كارشناسـي ارشـد رشـته       براي مث
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استاد براي تدريس مناسـب و  «كند كه مديريت ورزشي بيان مي
اي بايد دانشجويان را نسـبت بـه يـادگيري عالقمنـد كنـد      حرفه

اعتماد به نفس آنها را بـاال ببـرد بـه عـالوه بـراي دانشـجويان       
ار داريـم  اهميت قائل شود براي مثال استاد ما هر وقت باهاش ك

يا جلسه است يا وقت ندارد يا ما بايد تـو سـلف يـا راهـرو بـا او      
دارد پس وقت و  مسؤوليتصحبت كنيم تقصير ما چيست كه او 

رود چي اينجاسـت كـه مسـائل اخالقـي     انرژي كه از ما هدر مي
-29(آمـده توسـط   دسـت   به اين مؤلفه با نتايج. »شودمطرح مي

  .ت زير استو در برگيرنده مقوالهماهنگ ) 27
ايـن زيـر مقولـه     اسـاس بر  :ايجاد عالقه و جذب دانشجويان. 1

استاد بايد در دانشجويان نسبت به درس و يادگيري ايجاد عالقه 
و انگيزه كند به دانشجويان اميد بدهد آنها را در مسائل مختلـف  

  .سردرگم ننمايد
كند كـه  اين زير مقوله بيان مي :مستقل بار آوردن دانشجويان. 2

استاد بايد از تحميل ديدگاه خود به دانشجويان خودداري كند به 
هـاي  كمك نمايد و به عاليق و زمينه آنهارشد تفكر انتقادي در 

در زمينـه كارهـاي    ويـژه  بـه دانشجويان توجه كند اين موضـوع  
  .پژوهشي كالسي بيشتر صادق است

كند اين مطلب بيان مي :پذيري در قبال دانشجويان مسؤوليت. 3
كه استاد در تـدريس اخالقـي بايـد در قبـال رشـد دانشـجويان       

كند به طوري كـه همـواره در دسـترس آنهـا      مسؤوليتاحساس 
باشد به رشد خالقيت در آنها كمك كند، روحيـه پژوهشـگري را   
در آنها تقويت كند، از آنها در مواقع الزم به حق حمايـت كنـد و   

  .ل دهدمطالب و تجربيات مفيد خود را به آنها انتقا
  

براساس اين اصل يك استاد در تدريس و  :احترام به همكاران
كنـد و رشـد و   آموزش دانشجويان با استادان ديگر همكاري مي

توسعه دانشجويان را به خـاطر اخـتالف بـا همكـاران خـود فـدا       
بـراي مثـال دانشـجوي كارشناسـي ارشـد مـديريت       . كننـد  نمي

تاد از همـه نظـر   من دوسـت دارم اسـ  (كند كه آموزشي بيان مي
من وقتي .... وي اخالقي و غيرهالگوي من باشد الگوي علمي الگ

بينم كه برخي استادان در كالس پشـت سـر اسـتادان ديگـر      مي
زنند يا سعي دارند آنها را حذف كنند واقعاً ديدم نسـبت   حرف مي

كنم بتوان ايـن را رفتـار اخالقـي     شود فكر نمي به آنها عوض مي

هماهنـگ و در برگيرنـده   ) 14، 1(بـا نتـايج  ه اين مؤلفـ ). دانست
  .مقوالت زير است

بر اساس اين اصـل اسـتاد    :شناخت متخصصان در رشته خود .1
هـاي مختلـف    بايد براي تدريس و آموزش دانشجويان در حـوزه 

متخصصــان موجــود را بشناســد و در مواقــع كــه خــود توانــايي 
اد متخصص تخصصي كمك به دانشجويان را نداند  آنها را به افر

  .موجود ارجاع دهند
براساس اين زير مؤلفه استادان بـا هـدف    :احترام به همكاران. 2

و از . نماينـد كمك به دانشجويان با همكاران خود همكاري مـي 
تحقير همكاران، دادن القاب نامناسب و يا حذف استادان ديگر و 

 ژهويـ  بهاهميت اين موضوع . رقابتهاي ناسالم با آنها دوري نمايند
شود كـه اسـتادان را بـه عنـوان الگـوي      زماني پر اهميت تر مي

  .رفتاري دانشجويان در نظر بگيريم
  

آمـده در ايـن   دسـت   بـه  براساس نتـايج  :فضاي بحث مناسب
تحقيق دانشجويان معتقد هستند كه در تـدريس اخالقـي اسـتاد    
بايد توانايي مديريت مباحث در كالس را داشـته باشـد و بتوانـد    

هاي كالسـي مـورد توجـه    ل و الگوهاي اخالقي را در بحثمسائ
قرار دهد و مباحث را در جهـت اثربخشـي بيشـتر و بـه صـورت      
موثري مديريت كند و به همه دانشجويان در مباحث توجه داشته 
باشد، براي مثال دانشـجوي كارشناسـي ارشـد رشـته مشـاوره و      

سـها و در  متاسـفانه در برخـي از كال  (كند كـه راهنمايي  بيان مي
كنند حـاال يـك   گيرد استادان جانبداري ميمباحثي كه شكل مي

دانشجويي كه كمي فعال تر بوده يا قدرت بيان خوبي دارد مـورد  
گيرد و هميشه در مباحث شركت دارد اين توجه استادان قرار مي

شـاركت بـه همـه دانشـجويان داده     در حالي اسـت كـه اجـازه م   
و در هماهنـگ   )27 ،14، 1،4( ايـن مؤلفـه بـا نتـايج    ). شود نمي

  .برگيرنده مقوالت زير است
بر اساس اين زيـر مؤلفـه   : باز بودن فضاي ارتباطي در كالس .1

در تدريس اخالقي استاد اجازه مطرح شدن مباحـث مختلـف در   
دهد بـه  هاي مختلف از طرف دانشجويان را ميكالس با ديدگاه

كـالس بـه    عالوه از نظر اخالقي فضاي بحث و پرسشـگري در 
ــراهم اســت  ــا مباحــث مختلــف  . شــكلي روشــن ف ــاط ب در ارتب
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بنـدي مناسـبي از    شود و استاد جمعديدگاههاي مختلف بيان مي
  .دهداين مباحث ارائه مي

براسـاس ايـن بعـد از اخـالق تـدريس و در      : توجه به تفاوتها. 2
ارتباط با برخورد اخالقي با مباحث كالسي  بايد در هنگـام بـروز   

هـاي   از ديـدگاه . رهنگي افراد توجـه شـود  تفاوتهاي ف مباحث به
دانشجويان مختلف و با تفاوتهاي فردي و فرهنگي استقبال شود 
و جوي فراهم شود كه همه دانشجويان با هرسطح رشدي و هـر  

هاي خود بدون ترس از تمسـخر  ميزان توان علمي بتواند ديدگاه
  .يا برخورد نامناسب بيان كند

  
آمده در ايـن تحقيـق   دست  به براساس نتايج :احترام به كالس

در تدريس و آموزش اخالقي بايد شان و جايگـاه كـالس حفـظ    
گردد استادان و دانشجويان بايد به كالس به عنوان جايگاه علـم  
آموزش احترام بگذارند و كالس به عنوان محملي براي يادگيري 

براي مثال دانشـجوي كارشناسـي ارشـد    . و آموزش تبديل گردد
استادان در اكثر مواقع بـه عنـوان   (كند كهمين شناسي بيان ميز

آينـد و عمومـاً در كـالس از فتوحـات     رفع تكليف به كالس مي
كنند و عموماً وقت كالسـهاي مـا بـا    صحبت مي) خاطرات(خود

گردد و كالسي نمايشي بيان اين خاطرات به جاي درس تلف مي
ايـن مؤلفـه در   . )شـود و بدون برنامه و بازده خاصي برگـزار مـي  

  .هاي زير است برگيرنده زير مؤلفه
براسـاس ايـن زيـر مؤلفـه در تـدريس       :ايجاد كالس مطلوب .1

اخالقي استاد بايد بتواند كالسي بانشاط و پر انگيزه ايجاد كنـد و  
به عالوه استاد بايـد در  . از خمودگي و خستگي در كالس بكاهد

شد و كالس را به كالس ديدي محقرانه به دانشجويان نداشته با
  .فضايي براي يادگيري متقابل تبديل كند

اين اصل بيانگر اين مطلب است كـه   :احترام به شان كالسي. 2
در تدريس اخالقي بايد از زمان كالس حداكثر استفاده به عمـل  
آيد و استاد بيشترين استفاده را از زمان كالس داشـته باشـد بـه    

يشي و تصنعي گـردد بـه   عالوه نبايد كالس تبديل به فضاي نما
طوري كه به عنوان رفـع تكليـف بـه آن نگـاه شـود و بـا بيـان        

  .خاطرات و داستان وقت كالس تلف گردد
با توجه بـه  : جدا كردن فضاي كالس از فضاي بيرون كالس. 3

اين اصل در تـدريس اخالقـي اسـتاد بايـد مسـائل و مشـكالت       

ايـن  شخصي خـود را در فراينـدهاي آموزشـي دخيـل ننمايـد و      
مشكالت را وارد جريان آموزش نكند همچنين اختالف نظرها و 

هاي خود را در ارتباط با يك كالس يا يك نفر در آموزش ديدگاه
  .آن كالس  يا فرد دخيل نگرداند

  
از ديدگاه دانشجويان استادان بايد  :ارزشيابي مناسب و درست

ـ      ها روشاز  ر ي گونـاگون ارزيـابي از دانشـجويان اگـاه باشـد و ب
اساس اهداف درس از روش مناسب بـراي ارزيـابي دانشـجويان    

دانشجوي كارشناسي ارشـد روابـط بـين الملـل در     . استفاده كند
به نظر من اگر اسـتاد بتوانـد   (كند كهارتباط با اين مؤلفه بيان مي

استرس دانشجويان را نسبت به امتحان كـم كنـد كـار اخالقـي     
ق ميسر باشد اول روشـن  كنم اين كار از دو طريكرده و فكر مي

بودن نحوه امتحان و ارزشيابي است يعني بايد استاد نحوه نمـره  
دادن و ارزشيابي را از اول ترم براي دانشجويان مشخص كنـد و  
دوم  كم كردن بار و سنگيني نمره پايان ترم است كه براي ايـن  

، ايـن  )كار استاد بايد از چندين روش براي ارزشيابي استفاده كند
هماهنگ و در برگيرنده مقـوالت زيـر    )14، 17، 4(با نتايجه مؤلف
  . است

كنـد  اين اصل بيان مـي  :ارزشيابي بر اساس مطالب ارائه شده. 1
كه ارزشيابي از دانشجويان بايد برگرفته از مطالبي باشـد كـه در   

شود همچنين بايد چگونگي و نحوه ارزيابي از  كالس تدريس مي
يلي مشخص گردد و دانشجويان در دانشجويان در آغاز ترم تحص

  . جريان چگونگي ارزيابي قرار بگيرند
در تدريس اخالقي استاد بايد  :توجه به ابعاد رواني در ارزشيابي. 2

تالش كند كه استرس دانشجويان را نسبت به امتحان كم كند و 
به آمادگي ذهني آنها براي امتحان دادن توجه نمايد و از طريـق  

رم و پايـان تـرم بـه صـورت همزمـان حجـم       ارزيابي در طول ت
سنگين نمره پايان ترم و در نتيجه استرس ناشي از آن را كاهش 

  .دهد
براسـاس ايـن بعـد از تـدريس     : عدم سوءگيري در ارزشـيابي . 3

اخالقي استاد بايد از توجه به ظاهر افراد در نمره دادن و اعمـال  
م كـار  نظر شخصي خوداري كند و نمره دانشـجويان را بـه انجـا   

خاصي منوط نكند و در ارزشـيابي عوامـل و مسـائل مختلـف را     
دخيل بدارد و از تفاوتهاي فردي دانشجويان را مورد توجـه قـرار   
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در بين دانشـجويان دختـر و پسـر     ويژه بهدهد و بين دانشجويان 
  .تفاوت قائل نگردد

  
  گيري نتيجه

آمده از تحقيق نشـان داد كـه بـر اسـاس ديـدگاه      دست  به نتايج
 8دانشجويان استادن براي انجام يك تدريس اخالقـي بايـد بـه    

كارآمــدي در ارائــه محتــوا، كارآمــدي آموزشــي، تعامــل  مؤلفــه 
اي دانشـجويان، فضـاي بحـث    اي، كمك بـه رشـد حرفـه    حرفه

مناسب، احتـرام بـه همكـاران، احتـرام بـه كـالس و در نهايـت        
دسـت   به جنتاي. زير مقوله آن توجه نمايند 22و ارزشيابي مناسب 

زمينه با نتايج كار مـوراي و همكـارانش    7آمده در تحقيق ما در 
احتـرام بـه    ما دو مؤلفـه  نتايج  در حالي كههماهنگ بوده است 

را  مؤلفه احترام به كالسو  موسسه و اصل رازداري را تاييد نكرد
كه موراي به ايـن مؤلفـه اشـاره     به نتايج كار موراي اضافه نمود

ايد بتوان آن را با شرايط خاص حاكم بر آموزش نكرده بود كه ش
دانشگاهي ايران هماهنگ دانست كه در آن و در بيشـتر اوقـات   

  . گرددكالس به صورت مصنوعي برگزار مي
توان ادعا كرد كـه  به طور كلي و براساس نتايج تحقيق مي   

اخالقي در تدريس توسط استادان باعث  هاي مؤلفهرعايت كردن 
 هـاي  مؤلفهوجود  و. گرددد آموزش و يادگيري مياثربخشي فراين

توانند تضمين كننـده افـزايش اثربخشـي    اخالقي در تدريس مي
رسد موضـوع اخـالق در آمـوزش عـالي     تدريس باشد به نظر مي

نيازمند كار و تالش بيشتري است نگرانيهاي روز افزون در مورد 
عـث  آموزش عالي با مؤسساتاز بين رفتن حريمهاي اخالقي در 

قـرار گـرفتن بسـياري از    تـأثير   به چالش كشيده شدن و تحـت 
در اين زمينه به نظر توجـه بـه   . گرددفعاليتهاي آموزش عالي مي

ارزيابي فعاليتهاي آموزش عالي از حيث توجه به مسائل اخالقـي  
رسد و شـايد بتـوان از طريـق تـدوين     مفيد و مطلوب به نظر مي

انشجويان، مـديران و همـه   كدهاي اخالقي و ارزيابي استادان، د
وسيله اين كدها، جلوي بسياري از  هافراد درگير در آموزش عالي ب
له مهـم در ايـن   أمسـ . اي را گرفـت مسائل مغاير با اخالق حرفه

بهبود رفتار اخالقي دانشجويان و اسـتادان  عبارت است از ارتباط 
 .باشدبا استفاده از الزامات دروني ميدر كالس و خارج از كالس 

هـاي بـروز رفتـار     يابي به اين موضوع بايد زمينـه  لذا براي دست
اخالقي در دانشگاه و جامعه فراهم گردد و اين رفتارها به عنـوان  
ارزش در جامعه و دانشگاه ترويج گردنند تا از اين طريق در افراد 
دروني شده، مورد احترام قرار بگيرند و بـه عنـوان رفتارهـاي بـا     

  .ارزش رعايت گردند
  

  سپاسگزاري

 گـذاري علمـي كشـور    مقاله با حمايت مالي شوراي سياسـت اين 
) شوراي عطف، وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري كشور(

  . است انجام شده
  

  نامه واژه

 Emic .1  نگاه درون
 Semi- structured .2  نيمه ساختار يافته

 Open coding .3  كدگذاري باز

 Axial coding .4  كدگذاري انتخابي يا محوري

 Convenience sampling .5  گيري آسان و هدفمند نمونه

 Snowball sampling .6  گيري گلوله برفي نمونه
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