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 چکیده
 در تواندمی یعلمئتیه اعضای سوی از ایحرفه اخالق استانداردهای تیرعا و یبرخوردار

 یبررس هدف با حاضر پژوهش .شود واقع مؤثر یآموزش عال نظام برونداد و ندیفرا تیفیک
 با آن یرابطه و دیاسات یاحرفه اخالق استانداردهای تیرعا به نسبت انیدانشجو دگاهید

شامل  آماری یجامعهتوصیفی و  تحقیق است. روش شده انجام یعال آموزش نظام تیفیک
 از نفر 175. فنی کاسپین پردیس فنی دانشگاه تهران است یان دانشکدهیدانشجوی کلیه

 عنوانبه طبقه هر حجم با متناسب ایطبقه تصادفی یریگنمونه روش از استفاده با دانشجویان

 اخالق استانداردی پرسشنامه دو از هاداده گردآوری برای د.شدن انتخاب آماری ینمونه
 تحلیل SPSS22 افزارنرم از استفاده با یآورجمع از پس و شد استفاده خدمات کیفیت و یاحرفه

اساتید  یاحرفهنتایج بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص رعایت استانداردهای اخالق  .شدند
آنان بین وضعیت موجود و مطلوب رعایت  ازنظرولی  به نسبت مطلوب ارزیابی شد

شکاف وجود دارد. نتایج الگویابی معادالت ساختاری نشان داد  یاحرفهاستانداردهای اخالق 
 مطالعه این یهاافتهی .است داریمعنبر تضمین کیفیت مثبت و  یاحرفهکه اثر مستقیم اخالق 

 موردتوجه یعلمئتیه اعضای یاحرفه هویت ارتقای ینهیدرزم یگذاراستیس در تواندمی
 اعضای یاحرفه اخالق استانداردهای به توجهگیرد و  قرار عالی آموزش مدیران و ریزان برنامه
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 عالی آموزش نظام در کیفیت بهبود جهت اساسی راهبردهای از یکی تواندمی یعلمئتیه

 .باشد

، دانشکده فنی کاسپین، کیفیت خدمات یعلمئتیه، اعضای یاحرفهاخالق : هادواژهیکل

 آموزش عالی.

 

 مقدمه
یکی از مفاهیم انتزاعی و گنگ بوده و در متون تعاریف مختلفی از آن  یاحرفه خالقمفهوم ا

این مفهوم برای رسیدن به درک مشترک و تدوین استانداردهای  بررسیارائه شده است. 
تعریف  یارزشیابی اهمیت اساسی دارد. هدف این مطالعه ارائه هایسنجهری و طراحی رفتا

های در آموزش دانشگاهی و شناسایی ابعاد و سازه ایحرفه اخالقجامعی از مفهوم 
 دارد و یاخالق مشکالت بروز برای یمناسب طیشرا یعال آموزش. آن بود یدهندهلیتشک

 کاربرد یاساس مسائل از یکی عنوانبه یعال آموزش هایفعالیت و هانهیزمی همه در اخالق

 یاخالق موضوعات و دانشجو رشیپذ هایرویهر یاخ هایسال در .(2009، 1د )مکنیلدار
 باعث یعال آموزش یازاندازهبیش شدن مادی و انیبه دانشجو نکردن توجه ، ازجملهآمدهشیپ

 در یاخالق راهنمای حالت نیا در .باشد پاسخگوی مشکالت نتواند شدهنیتدو نیقوان شده

 تیبااهم قشن (.2005، 2)هوپر باشد هاتنش نیا برابر در عمل راهگشای تواندمیدانشگاه 
 .ستین دهیپوش کسهیچ بر بشری هایتمدن گیریشکل زین و هاانسان یتعال در آموزش
 یافتگانتربیت نکهیا به توجه با یعال آموزش مراکز خصوصبه جامعه یآموزش مراکز بین،دراین

 برخوردار مختلف جوامع در ایویژه از نقش ،شوندمی بعدی هاینسل آموزش یمتول خود آن

 ایحرفه اخالق یمقوله که شودمی باعث گاه واالیجا نیا (.2013هستند )رحیمی و آقابابایی، 
 و شمندانیاند موردتوجه هاسازمان نیا در کار اخالق و سازمان اخالق یدر معان خصوصبه

 (.2009گیرد )مصباح،  قرار مختلف جوامع یاخالق و یفرهنگ ،ینید هایعرصه نظرانصاحب
 پوشش را عامالن یانسان رفتارهای از ایمجموعه و است ایحرفه ینظام یعال آموزش
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 تیشخص زوال ای رشد نیهمچن گران وید مضار ای منافع در زین عامالن نیا افعال د.دهیم
 نیبنابرا ؛گذاردمی تأثیر آنان خود تیشخص زوال ای رشد نیهمچنگذارد. می تأثیر آنان خود
 سوی از (.2008)فراستخواه،  ردیگ قرار موردبحث تواندمی یاخالق لحاظ به یعال آموزش نظام

 منابع تیمحدود و سوکی از ریاخ یدهه دو در یمحل و یجهان هایچالش و تحوالت گر،ید

 جهان یعال آموزش هاینظام در ایعمده کارکردی-یساخت راتییتغ به گر،ید طرف از یمال

 از یعال آموزش به نسبت روزافزون تقاضاهای(. 2000، 1است )آلتباچ و دیویس شده منجر

روزافزون  گسترش یحال در تقاضاها نیا .است محوردانش اقتصاد ظهور جینتا و آثار ترینمهم
 با همراه منابع تیمحدود ای مواجه است.مالحظهقابل تیمحدودکه منابع عمومی با  کندمی

 به شودمی موجب شدنیجهان و بازارها یکپارچگی در عصر ژهیوبه یرقابت طیشرا شیافزا

 همان به ،یابدمی جوامع یهتوسع و اقتصاد ،یزندگ در یکانون تیاهم یعال آموزش که هراندازه

 نظام در تیفیک ومامد ارتقای آید. دیپد آن تیفیک به نسبت دییشد تیحساس زین زانیم

 درونزایی توسعه مستلزم یرقابت اییدن هایچالش تریناصلی از یکی عنوانبه یعال آموزش

 خودتنظیمی و یابیخودارز رفتارهای و اتیروح ازمندین خود ینوبهبه که است یابیارزش فرهنگ

 جهیدرنت است. یعال آموزش نظام اندرکاراندست یهمه انیم در تیفیبه ک یدرون التزام و

کند )فراستخواه، می دایپ تیعوراستا موض نیا در یعلم ایحرفه اتیاخالق تیاهم و گاهیجا
 به توجه با است. اتیاخالق تیرعا یتوسعه جهت در تیفعال هرگونه یالزمه چراکه (2006

 بیشتر ،یعال آموزش نظام در 2تیفیک نیتضم بر آن تأثیر و دیاسات ایحرفه اخالق تیاهم

 کنند. استفاده انیدانشجو نظرات از دیبا خود، یآموزش هایبرنامه ارتقای برای یآموزش مراکز
 استانداردهای تیرعا به نسبت انیدانشجو دگاهید یبررس هدف با حاضر پژوهش جهتبدین

 فلسفه .شد انجام یعال آموزش نظام در تیفین کیتضم بر آن تأثیر و دیاسات ایحرفه اخالق

 کند.می بحث یاخالق هایارزشو  اصول از که است یدانش ،یپژوه اخالق ای اخالق

 بدی، و یخوب ثیح از هاآن زیتما و مردمان ارادی صفات رفتارها و به ناظر که هاییارزش
 به یپژوه خالقهستند. ا یستگیو نبا یستگیبا و یزشت و ییکوین ،یستگیناشا و یستگیشا

 -او اخالق مشهور کتاب و ارسطو به آن یشهیر که کردییرو پردازد.میافعال  یاخالق مبادی
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، 2و بیدنوگ و همکاران 2011؛ ساکی، 2006گردد )فراستخواه، برمی -1کوماخنین اتیاخالق
 سطح در ا اخالقی یاجتماع نظام کالن سطح در اخالق از توانمی که گونههمان (.2013

 مسائل به ایحرفه اخالقدارد.  تیموضوع زین هانظام ریز سطح در اخالق کرد، بحث فردی

 افعال بر و ناظر پردازدمی نظام کی یاخالق هایارزش و اصول زین و یاخالق هایپرسش و

 تیحاکم. (2006، 3)استنت است خودشانای حرفه هایفعالیت طهیح در هاایحرفه ارادی
 جو ارتقاء روابط، بهبود هایجنبه از یداخل از بعد برای سازمان ادییز منافع ایحرفه اخالق

 هایهزینه کاهش و شتر کارکنانیب پذیریمسئولیت و تعهد شیافزا تعارضات، و کاهش تفاهم

 و سازمان تیمشروع شیافزا راه از زین یاجتماع تیدگاه مسئولید از و دارد کنترل از یناش
 قرار تأثیر تحت را یسازمان قیتوف و یرقابت تیمز بهبود و سودآوری شیافزا آن اقدامات

 انسان تصور یگرو در دانشگاه، در ایحرفه اخالق جیترو .(2006دهد )فرامرز قراملکی، می

 در اخالق اثربخش جیترو(. 2006است )فقیهی و رضایی منش،  دانشگاه سازمانیفرهنگ از

 ایحرفه اخالق دانش نکهیا اولاست.  عمده گام 3 گروی در گرید سازمان هر مانند دانشگاه
 سازمان، یختگیخودانگ و یدرون شیگرا دوم، .است سازمان یتخصص هایزمینه به معطوف

و  باشد سازمان در یاخالق هایارزش و اخالق تحقق جهت در آن یانسان منابع و رانیمد
 جیترو فنون و هاروش ند،یفرا سوم گام در باشد. یاخالق اصول اجرای در سازمان مهارت سوم،

 حل و صیتشخ هایمهارت و یارتباط رفتار هایمهارت مانند(سازمانی فرهنگ در اخالق

د ریگیم قرار موردبحث )یاخالق هایتعارض با شدنمواجه ییتوانا ویژهبه یاخالق مسائل
 عنوانبه خود رفتار قبال در فرد تیمسئول از یذات طوربه ایحرفه اخالق (.2011، 4)برکستون

 سازمان تیاز مسئول بلکه کندنمی بحث یشغل رفتار قبال در فرد تیمسئول یحت و یانسان فرد

 سازمان یخارج و یداخل طیعناصر مح یهمه قبال در یحقوق واحد کی عنوانبه بنگاه ای

 یکیزیف و یروان ،یذهن انرژی شدن متعهد ایحرفه اخالق .(2007کند )حسینیان، می بحث
 است توسعه برای فرد گروه و یدرون استعداد و قوا اخذ جهت در یجمع یایده به گروه ای فرد

از  ایمجموعه عنوانبهاز اصول، اغلب  ایمجموعه عنوانبه اتیاخالق. (2002، 5)کادوزیر
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 توجه با(. 2005، 1اند )الوتنشدهتعریف، شوندمیمنشوری که برای راهنمایی و هدایت استفاده 
 در که است الزم نیبنابرا ابد،ی توسعه آموزش بدون ستین قادر یسازمان چیه امروزه نکهیا به

 کارکنان، آموزش به شغل، هر موردنیاز هایمهارت و هاتخصصآموزش  بر عالوه هاسازمان

 .(2003میرسپاسی، ) ردیگ قرار در سازمان یآموزش هایبرنامه جزء زین یسازمان و اداری اخالق
 بسترهای جادیا یچگونگ مختلف، سطوح در ران کارآمدیمد هایدغدغه ترینعمده از یکی

 به کامل و تعهد تیمسئول حس با تا هاستحرفه تمام در شاغل یانسان برای عوامل مناسب

 را خود حرفه و شغل بر حاکم یاخالق و اصول بپردازند به کار خود حرفه و جامعه در مسائل

خسارت در سازمان  افزایش و ارتباطات کاهش به منجر اتینظام اخالق کنند. ضعف در تیرعا
)امیری و همکاران،  تکیه خواهد کرد نگرگذشته و مدیریت بیشتر بر روی کنترل گرددمی

 که است قواعدی از ایمجموعه کنندمیبیان  ایحرفه اخالق مورد در پژوهشگران .(2018

 جهیدرنت .(2000، 2موبرگ و سیبرایتکنند ) رعایت باید شغلی انجام وظایف در داوطلبانه افراد

 کندمی اخالقی ایجاد کدهای تدوین بر را چهارچوبی ،ایحرفه اخالق کرد که بیان توانمی

 و اخالقی رفتار به مربوط سؤاالت به جهت پاسخگویی در مندینظام راهنمای تواندمی که
 .(2001، 3و شوارتز 2012خدا و همکاران، )فرج کند ترسیم را کارکنان در انگیزه ایجاد نحوه نیز

 مؤسسات و هادانشگاه خاص موردتوجه عامل اساسی سه عنوانبه وریبهره و هزینه کیفیت،

چون  است، گرفته قرار جدی موردتوجه دیگر عامل دو از کیفیت بیش اما هستند عالی آموزش
 اگرگیرند. می قرار کیفیت عامل تأثیر تحت نوعیبهوری بهره و هزینه که است این بر اعتقاد

 (.2002، 4چانگ) ابدیمی افزایش وریبهره و افتهیکاهش هاهزینه یابد، بهبود کیفیت
 هایگروه عملکرد کارکنان، مدیریت، در را عالی آموزش کیفیت در اثرگذار عواملپژوهشگران 

 عوامل آنان دیدگاه از دانند.می بودجه و و پژوهش دانشجویان عملکرد ،هادانشکده و آموزشی

کشند میتصویر  به را عالی آموزش مؤسسه یک کیفیت یکدیگر با در تعامل ادشدهی
 و رقابتی اخالقی، ،ایحرفه الزام چهار که است این بر اعتقاد(. 2008نژاد و افشار، )سبحانی
، 5سالیساست ) نموده آشکار را عالی آموزشدر  کیفیت تضمین ضرورت پذیریمسئولیت
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 بر روزروزبه و است تغییر حال در جهان که کنندمی بیان راستا پژوهشگران همین در(. 2001

 عالی آموزش مؤسسات تمامی بنابراین ؛شودمی افزوده آن تعیین عدم و قطعیت عدم حالت

 در هادانشگاه موقعیتدهند.  ارائه اجتماعی نیازهای قبال در مطلوبی هایپاسخ تا فشارندتحت

 ارائه جامعه به را بهترین خدمات توانندمی کهیدرصورت و است پیچیده بسیار کیفیت قبال

 نامهواژه در(. 2003، 1وبرباشند ) داشته را خود خدمات کیفیت بهبود دغدغه دائماً که دهند

 مداوم فرایند برای چتری اصطالح یک را کیفیت تضمین اعتبارسنجی، و کیفیت تضمین

است شده  معرفی عالی آموزش نظام کیفیت) ارتقاء و بهبود حفظ، نظارت، ارزیابی،) ارزشیابی
 عنوانبه کیفیت تضمین مواقع بعضی در که است شده اشاره تعریف این در (.2004، 2والسکانو)

 دو ایشانرود. می به کار آن مترادف عنوانبه دیگر، مواقع در و کیفیت مدیریت یزیرمجموعه

 نظام در ارزیابی موضوع هرچندهستند  متصور کیفیت تضمین برای را بیرونی و درونی بعد

 رفتهمی شمار به نظارت و بازرسی یهاسمیمکان زمره در قبل هایسال در ایران عالی آموزش

 هجری 1370 دهه اواسط در ایران عالی آموزش در عرصه و درونی ارزیابی رواج با اما است،

 در کیفیت به خصوص توجه در جدیدی فصل کیفیت، بهبود در آن نقش احراز و شمسی

 دیگر به نسبت تأخیر دهه دو از پس مذکور، دهه اواخر در کیفیت بحث شد. آغاز عالی آموزش

 ایران مبدل عالی آموزش نظام ستادی کنشگران بین در غالب گفتمان به جهان، کشورهای

 کیفیت تضمین و عالی آموزش نظام پذیریمسئولیت و گوییپاسخ . لزوم(2001)بازرگان،  شد
 ضعف نقاط به توانمی جامع ارزیابی یک انجام طریق از است، آن کیفی ارزیابی بر مبتنی که

 الگوهای ترینمهم از پرداخت. یکی قوت نقاط تحکیم و ضعف نقاط بهبود به و پی برد قوت و

. شودمی 4بیرونی و 3درونی ارزشیابی شامل که است اعتبارسنجی الگوی عالی، آموزش ارزیابی
 آموزش کیفیت تضمین و ارزشیابی برای مطلوب نظامی فقدان درباره مختلف پژوهشگران

 موردتوجه هابحث در که معضل این ابعاد ترینمهم از .اندپرداخته بحث به ایران عالی

 شفافیت، مانند ارزشیابی فرهنگ توسعه بدون. است ارزشیابی فرهنگی ابعاد ،قرارگرفته

 عالی آموزش ذینفعان و یاران میان در پاسخگویی احساس و انتقادپذیری ،پذیریمسئولیت

 ارزشیابیکه آن ویژهبه یابد، استقرار کیفیت تضمین نظام که داشت انتظار توانمی چگونه

 
 

 

1 Weber 
2  Vlasceanu 
3 Internal Evaluation   
4 External Evaluation    
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 آغاز درونی ارزیابی و دانشگاهی ایهگروه خودارزیابی با باید نخست یدرجه در عالی آموزش

 کیفیت تضمین نظام استقرار اصلی شرطپیش عنوانبه فرهنگ ارزشیابی که اینجاست. شود
 تضمین الگوی یک طراحی بنابراین؛ (2006فراستخواه، ) ابدیمی موضوعیت عالی آموزش

 تضمین منظومه مختلف ابعاد و هامؤلفه شناسایی مستلزم ایران عالی آموزش نظام برای کیفیت

 این زمینه در. است کشور این شرایط برحسب هاآن یتوسعه و جهانی تجارب برحسب کیفیت

 آموزش نظام متعدد کنشگران هایدیدگاهتسهیم  ی،الگو پرداز و یسازیبوم هایراه از یکی

 مثابهبه که هستند هادانشگاه علمیهیئت اعضای آنان نیتریدیاز کل یکی که است عالی

 همراهی و همکاری پذیرش، گرو در کیفیت تضمین الگوی نوع هر موفقیت نظام، آن رهبران

ی مبتنـی بـر هاسازماندر پژوهشی گزارش شد که در  .(2008)فراستخواه،  است آنان
و مدیران  شودمیابزارگرایانـه تلقـی نمـدیریت کیفیت فراگیر توجه بـه مـشتری یـک توجـه 

و کارکنان در عین توجـه خـاص بـه اهـداف سـازمانی نـسبت بـه وظـایف اخالقـی نیـز در 
در پژوهشی دیگر مشخص شـد کـه  .(2017پور، یزدانی و ایمانیهستند )سـازمان متعهـد 

های ود دارد و از بین مؤلفهوجـ دارمعنیرابطه مثبت و  ایحرفهو اخالق  سازمانیفرهنگبـین 
ای اعضا اخالق حرفه بینیپیشو تیم گرایی قابلیت  پذیریریسکی هامؤلفه سازمانیفرهنگ

بـین رفتـار شـهروندی سـازمانی بـا کیفیـت خـدمات را  یدر پژوهشی رابطه .داشـتندرا 
که بین فرهنگ  . در پژوهـشی گزارش شد(2010عزیزی، کردنـد )دار گـزارش معنـی مثبـت و

وجود دارد. همچنین  داریمعنیاخـالق سـازمانی و رفتـار اخالقـی کارکنان رابطه مثبت و 
فادکه و دارد )مثبت  تأثیراخالقی کارکنان  گیریتصمیمفرهنـگ اخالقی سازمان روی 

و  ایحرفه. در پژوهش دیگر مشخص شد که بـین اسـتانداردهای اخالق (2011، 1باگوات
 دارد. اجتماعی رابطه منفـی وجـود پذیریمسئولیت

 یشناسروش
 شامل پژوهش آماری یجامعه .است)همبستگی(  ایرابطهپژوهش حاضر توصیفی از نوع 

 نمونه آماری فنی دانشگاه تهران است. هایدانشکده ان دانشکده فنی کاسپین پردیسیدانشجو

 متناسب ایطبقه یتصادف گیرینمونه روشاز  استفاده با که است انیدانشجو از نفر 175 شامل

 حجم نمونه نییتع برای است. شده انتخاب مطالعه جهت آماری نمونه عنوانبه حجم با

 
 

 

1 Phadke & Bhagwat 
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 یهاداده است. شده استفاده کوکران فرمول از آماری یجامعه حجم به توجه با موردنظر
شدند  یآورجمع خدمات تیفیک و ایحرفه اخالق پرسشنامه استاندارد از استفاده با پژوهش

 متخصصان از پژوهش در پرسشنامه ییروا برای .(2011و فادکه و باگوات،  2010عزیزی، )

کرونباخ  آلفای بیضر بر اساس زین پرسشنامه ییایپا و شده گرفته بهره یتیترب علوم ت ویریمد

0.84α= کرتیل ایدرجهپنج فیط بر اساس که است هیگو 22 نامهپرسش این .آمد به دست 

 های)سؤال 1ایحرفهتوانمندهای  اسیمق خرده چهار دارای پرسشنامه نیا .است شده یطراح

 3به همکاران احترام (،17 تا 8های سؤال) 2نبه دانشجویا نسبت تعهد و احترام(، 7تا  1

 انیشا( است. 22تا  20های سؤال) 4و احترام و تعهد نسبت به سازمان (19تا  18 های)سؤال

 تیوضع موجود و تیوضع خصوص در را خود نظرات زمانهم انیکه پاسخگو است ذکر
 وتحلیلتجزیه .کردند انیب یآموزش دانشگاه حوزه در ایحرفه اخالق استانداردهای مطلوب

 درشد.  انجام استنباطی و توصیفی سطح دو در SPSS22 آماری افزارنرم از استفاده با هاداده

در سطح استنباطی از  و استاندارد انحراف و میانگین نظیر هاییآماره از ،توصیفی سطح
 فرضی میانگین با آماری نمونه میانگین یمقایسه منظوربه) اینمونه تک در نظیر هایآزمون

 استانداردهای اخالق مطلوب و موجود وضعیت مقایسه منظوربهوابسته )Chi-Square  ،جامعه(

 بین همبستگی بررسی منظوربه)همبستگی پیرسون  ضریب ،(آن هایمقیاس زیر و ایحرفه

 اخالق وضعیت بررسی برای که است ذکر به الزم .است شده گرفته بهره )پژوهش متغیرهای
 بخش از آمدهدستبه اطالعات بر اساس مطلوب و موجود وضعیت بین شکاف و ایحرفه

 کیفیت بر ایحرفه اخالق تأثیر بررسی برای و ایحرفه اخالق ینامهپرسش موجود وضعیت
 .است شده استفاده ایحرفهاخالق  یپرسشنامه مطلوب وضعیت از حاصل اطالعات از خدمات

 

 

 

 
 

 

1 Professional Competency 
2 Respect and Commitment to Students 
3 Respect and Commitment to Colleagues 
4 Respect and Commitment to the Organization   
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 نتایج
 ی آنهاسهیمقازیر  ای واخالق حرفه توافقی() Chi-Square( نتایج آزمون1جدول 

 منظوربهبـا جامعه آماری  شاخص گرایش مرکزیمیـانگین  )توافقی( Chi-Square تایج آزمونن

 1 جدول با توجه به نتایج .ارائه شده است 1در جدول  ایحرفهبررسی وضعیت اخالق 
 احترام ،1227 ایحرفهتوانمندی  ،3.1972 ای به ترتیبحرفهاخالق  گرایش مرکزی میانگین

 525 سازمان به تعهد و احترام و 340همکاران  به تعهد و احترام ،1751به دانشجویان  تعهد و
 گیریتصمیم. است دانشجویان ازنظر هامؤلفه این مطلوب نسبتاً وضعیت نشانگر امر این .است

 بر اساس. است گرفته صورت پژوهشگران سوی از شدهمطرح استاندارد مقیاس بر اساس
، نامطلوب در وضعیت را 33/2تا  1 میانگین حاصل از آمدهدستبهنتایج  موردنظر، استاندارد

 .کنندمیرا در وضعیت مطلوب ارزیابی  5تا  67/3و  مطلوب نسبتاً سطح را در 67/3تا  34/2
 و آماری نمونه میانگین بین را داریمعنی تفاوت داریمعنی سطح به توجه با Tآماره همچنین

 =P) 0.01سطح )آن در  یهامؤلفهو  ایحرفهخصوص اخالق  در آماری جامعه میانگین با
 یمؤلفهو  ستین کسانیطبقات  یرتبهگرفت که  جهینت توانیم ینهمچنو  دهدمی شانن

 وجود دارد. یدارمعنی مثبت تأثیر خدمات تیفیبر ک ایحرفهاخالق 

 

 

 متغیر

 میانگین
شاخص گرایش 

 مرکزی

 

    Tآماره

 

 درجه

 آزادی 

 

 سطح

 یدارمعنی

 . 000 382 6.539 3.1972 ایحرفهاخالق 

 100.0 31.9 31.9 1227 ایحرفهتوانمندی 

احترام و تعهد به 
 دانشجویان

1751 45.6 45.6 45.6 

احترام و تعهد به 
 همکاران

340 8.8 8.8 54.4 

احترام و تعهد به 
 سازمان

525 13.7 13.7 68.1 
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 آن( یهاسهیمقازیر  و ایحرفهوابسته اخالق  ()توافقی(  Chi-Square ( نتایج آزمون2جدول 

 ،3.1972به ترتیب  ایاخالق حرفه شاخص گرایش مرکزی میانگین ،2 جدول با توجه به نتایج
 ، 1751به دانشجویان  تعهد و ، احترام1227ای انحراف استاندارد توانمندی حرفه و میانگین

نتـایج بیـانگر این  است. 525سازمان  به تعهد و احترامو  340همکاران  به تعهد و احترام
دانشجویان  ای ازنظرو مطلـوب استانداردهای اخالق حرفه موجودشــکاف در وضــعیت  وجود

مقایسه وابسته مقایسه میانگین در خصوص  )توافقی( Chi-Square نتایج آزمون است.
 2های آن در جدول ای و خرده مقایسهوضعیت موجود و مطلوب استانداردهای اخالق حرفه

 ارائه شده است.

 

 

 

 

 میانگین متغیر
شاخص گرایش 

 مرکزی

 

 Tآماره 

 

 درجه

 آزادی 

 

 سطح

 یدارمعنی

 . 000 382 6.539 3.1972 ایحرفهاخالق 

 100.0 31.9 31.9 1227 ایحرفهتوانمندی 

احترام و تعهد به 
 دانشجویان

1751 45.6 45.6 45.6 

احترام و تعهد به 
 همکاران

340 8.8 8.8 54.4 

احترام و تعهد به 
 سازمان

525 13.7 13.7 68.1 
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 آمارهای توصیفیهای شاخص (3جدول 

توصیفی هایشاخص    VARIABLE NEGARESH FREPUEN 

N Valid 3843 3843 3843 

Missing 0 0 0 

Mean   340.3401 

Std. Error of Mean   2.59808 

Median   369.0000 

Mode   546.00 

Std. Deviation   161.05984 

Variance   25940.272 

Skewness   -.315 

Std. Error of Skewness   .039 

 Kurtosis   -1.333 

Std. Error of Kurtosis   .079 

Range   540.00 

Minimum   6.00 

Maximum   546.00 

Sum   1.31E6 

Percentiles 

 

 

25   163.0000 

50   369.0000 

75   502.0000 
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توصـیفی متغیرهـا شـامل میـانگین، انحراف استاندارد، چولگی و  هایشاخص ،3 در جدول 
ی، توزیع متغیرها باید عل یابی در مدلکه  کنندمی. پژوهـشگران پیشنهاد اندشدهارائهکشیدگی 

ترتیب نباید  کـه قـدر مطلـق چـولگی و کـشیدگی متغیرها به کندمینرمـال باشد. او پیشنهاد 
قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی  1بیشتر باشد. با توجه بـه جـدول شماره  10و  3از 

یابی  مدل رضفشیپبنـابراین  .استتوسط پژوهـشگران  شدهمطرحمقادیر از  متغیرهـا کمتـر
 یعنی نرمال بودن تک متغیری برقـرار است. یعل

 

 جدول توزیع فراوانی مقوالت اصلی (4جدول 

 مقوالت اصلی 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

احترام و تعهد نسبت به  
 دانشجویان

1751 45.6 45.6 45.6 

 54.4 8.8 8.8 340 احترام به همکاران

احترام و تعهد نسبت به 
 سازمان

525 13.7 13.7 68.1 

ایحرفه هایتوانمندی  1227 31.9 31.9 100.0 

  100.0 100.0 3843 جمع

  

احترام به (، 1751بسامد احترام و تعهد نسبت به دانشجویان ) ،4 شماره با توجه به جدول
 (1227) ایهای حرفه( و توانمندی525سازمان )(، احترام و تعهد نسبت به 340) همکاران

 دار است.مثبت و معنی 01/0است که در سطح 
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، ایحرفههای توانمندی ی نگرش سنجی پاسخ به گویههادادهبسامد خالصه  ،5 جدول شماره
بر  سازمان را به تعهد و احترامو  همکاران به تعهد و احترام ،دانشجویانبه  تعهد و احترام

 .دهدمیاساس طیف لیکرت نشان 

 سنجی( )نگرش فراوانی توزیع جدول ( 5جدول 

 طیف لیکرت 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

 2.5 2.5 2.5 97 فملمخا کامالً 

 31.0 28.5 28.5 1095 موافقم کامالً

 43.0 11.9 11.9 459 مخالفم

 74.8 31.9 31.9 1225 موافقم

 100.0 25.2 25.2 967 نظری ندارم

  100.0 100.0 3843 جمع
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 فراوانی توزیع جدول ( 6جدول 

  

 Frequency Percent Valid Percent طبقه
Cumulative 

Percent 

Valid 6 6 .2 .2 .2 

7 7 .2 .2 .3 

9 9 .2 .2 .6 

21 21 .5 .5 1.1 

40 40 1.0 1.0 2.2 

74 74 1.9 1.9 4.1 

75 75 2.0 2.0 6.0 

120 120 3.1 3.1 9.2 

126 126 3.3 3.3 12.4 

139 139 3.6 3.6 16.1 

153 153 4.0 4.0 20.0 

155 155 4.0 4.0 24.1 

163 163 4.2 4.2 28.3 

206 206 5.4 5.4 33.7 

277 277 7.2 7.2 40.9 

369 369 9.6 9.6 50.5 

422 422 11.0 11.0 61.5 

433 433 11.3 11.3 72.7 
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502 502 13.1 13.1 85.8 

546 546 14.2 14.2 100.0 

Total 3843 100.0 100.0  

 

 .دهدمی نشان آماری را یجامعه در طبقات فراوانی توضیح خالصه بسامد ،6جدول شماره 

 نتایج
 ایحرفهاخالق  هایمقیاسدانـشجویان، وضـعیت زیـر  ازنظرتایج پژوهش نشان داد کـه ن

-Chiدر وضـعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد. همچنین نتـایج آزمـون یعلمئتیهاعـضای 

Square  وضعیت موجود و مطلوب استانداردهای اخـالق  یوابـسته در خصوص مقایسه
این نتایج بیـانگر آن اسـت . را نـشان داد داریمعنیدر آموزش دانشگاهی، شکاف  ایحرفه

متنوع تدریس و افزایش آگاهی از  یراهبردهاکـه بـین درک ضـرورت توجـه بـه 
ی ارزشیابی هاروشعلمی، درک ماهیت ارزشیابی و ضـرورت اسـتفاده از  یهاشرفتیپ

 ،مـورد انتظـار دانـشجویان اسـت آنچهمتناسب با برنامه درسی و تدریس از سـوی اسـاتید بـا 
درگیر  ینهیدرزمهمچنین بیانگر نیاز به توجـه بیـشتر از سـوی اسـاتید . فاصـله وجـود دارد

فیق کـردن دانـشجویان در مـوارد آموزشـی جدیـد، مناسـب و مرتبط با واحد درسی، تل
مربـوط، آمـادگی الزم و کـافی بـرای  هایپژوهشآموزشی و یـادگیری بـا نتایج  هایفعالیت
آموزشـی، ارتقـای رشـد فکـری و شخـصی همـه دانشجویان، محترم  هایفعالیتهمـه 

علمـی متفـاوت، رعایـت شـأن  هایدیدگاهشمردن حق دانشجویان در داشتن نظـرات و 
وسته پیبا آنان، انجـام ارزشـیابی معتبـر، مـرتبط، منـصفانه و  آمیزحترامادانـشجو و برخـورد 

 یو احترام همکـاران و برخـورد مؤدبانـه بـا آنـان، توسـعه شأناز عملکرد دانشجویان، رعایت 
پیـشنهادها و  ی، ارائـهایحرفهروح همکـاری و همـدلی بـا همکاران در انجام وظایف 

دانـشگاه، اختـصاص زمان و فرصت  هایفعالیتی سازنده برای بهبود اقدامات و رهاـاکراه
. نتایج این بخش استکافی برای مطالعه دروسی که باید تدریس شود و مسائلی از این نوع 

. در پژوهش مذکور استدیگـر نـا همـسو  هایپژوهش هاییافتهاز پـژوهش حاضـر با 
 یدر حوزه ایحرفهآمـاری وضـعیت موجود اخالق  ینمونـه ازنظرکه  مشخص شد

از حد متوسط ارزیابی شد. دلیل ناهمسویی را شاید بتوان در تفاوت  ترپایینآموزشی  هایفعالیت
و دانشجویان دانشگاه کردستان  یعلمئتیهکه شامل اعضای  موردمطالعهآماری  یدر جامعه
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بـا برخـی  نتایج دانـست ولـی موردمطالعه هایدانشگاهاکم در و تفاوت در شرایط فرهنگی ح
 ایحرفهدانشجویان اخالق  ازنظر. در این پژوهش مشخص شد که استهمسو  هاپژوهش

 ایحرفهاخالق  دارمعنینتایج تحقیق حاکی از اثر مستقیم  از گریدبخشی  .استوب اساتید مطل
 استدیگـر همـسو  هایپژوهشاین پژوهش با نتـایج  .بـر روی کیفیـت خـدمات بـود

است ناهمسو  هاپژوهشبـا برخـی ( و 2011؛ فادکه و باگوات، 2013)رحیمی و آقابابایی، 
 موردمطالعهآماری  یدر تفاوت بین جامعه توانمی. دلیل ناهمـسویی را (2010عزیزی، )

عنوان کرد که بهبود کیفیت عملکرد اعضای  توانمی آمدهدستبهنتـایج  بر اساسدانست. 
 عنوانبهمـواردی اسـت کـه دانـشگاه و مؤسـسات آموزش عالی همواره  ازجمله یعلمئتیه

و برای دستیابی به آن از نظام مناسب و کارآمـد ارزیـابی عملکـرد  اندگرفتهاهداف خود در نظـر 
عـالوه بـر قـضاوت دربـاره  یعلمئتیهارزیـابی عملکـرد  راکهچ. کنندمیاستفاده  یعلمئتیه

 عنوانبهآنان و پیشنهاد برای بهبود عملکرد  ایحرفه هایمهارتو  هایستگیشا، هاییتوانا
بخشی از نظام ارزیابی، تضمین کیفیت و اعتبارسنجی و قضاوت درباره کیفیت آموزش عالی 

که بستر و  شودمیپیشنهاد  آمدهدستبهتوجه به نتایج  بـا .ردیگیمقـرار  مورداستفادهنیز 
بتواننـد بـا یکدیگر تعامل و  یعلمئتیهشرایطی در دانشگاه فراهم گـردد کـه اعـضای 

 ینهیزم شودمیپیشنهاد  هادانشگاههمکاری بیشتری داشـته باشـند. همچنـین بـه مسئوالن 
آشنا شوند،  در سـازمان ایحرفههای اخالق دبا استاندار یعلمئتیهکـه اعضای  نمایندفـراهم 

 هایگروهگردد که بستری فراهم  و آموزشـی در ایـن خـصوص برگـزار شـود یهادوره
گـزینش اسـتادان،  ینهیدرزم. بپردازندبه نقد و بررسی  ایحرفهآموزشی در خـصوص اخـالق 

در دانشگاه و یا دانشکده  اندازچشم الزم بـا توجـه بـه هایتواناییو  هامهارت، هاتیصالح
زشـی جامعـه نظر گرفته شـده تـا سـاختار وجـودی مراکـز آموزشی متناسـب بـا سیـستم ار

 شودمیاجتمـاعی الزم برخـوردار شـود. همچنـین پیـشنهاد  یهاتیحماشـکل گیـرد و از 
آن بتوان ضمن بهبود و ارتقای  یلهیوسبهکه با استقرار یک سیستم کارآمد ارزشیابی که 

در مـتن نظـام  حالنیدرعقـرار داده و  مدنظرکیفیت علمی، بهبودی کلی نظام دانشگاهی را 
از  آن نظام باشد. یهایژگیوهـای آن برخاسـته و منطبـق بـر دانـشگاهی بـوده و ضـرورت

در تعمیم نتـایج  رونیازا .استآماری ایـن پـژوهش  یجامعه ،پژوهش حاضر هایمحدودیت
 تعداد کم ،دیگر تودیمحد ضروری است والزم  احتیاط هاسازمانو  هادانشگاهبـه سـایر 

 .استدر نظـام آمـوزش عـالی در داخل کشور  ایحرفهمطالعـات موجود در خصوص اخالق 
مواجه شده  هاآنمتعددی که امـروزه نظـام آمـوزش عـالی ایران با  هایچالشبا توجه به 

که آموزش عالی  هاییحوزه. یکی از استبهبـود و تـضمین کیفیـت در آن الزامی ، اسـت
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نتایج  بر اساسکلی و طوربه .ویژه داشـته باشـد حـوزه اخالقیـات اسـتبایـد بـه آن توجه 
ی اخالقی در تدریس توسط اعضای هامؤلفهاذعان داشت کـه رعایـت کـردن  توانمیتحقیق 

ی اخالقی در هامؤلفهو وجود  گرددمیباعـث اثربخشی فرایند آموزش و یادگیری  یعلمئتیه
افـزایش اثربخـشی و کیفیت در نظام آموزش عالی باشند.  یکنندهنیتضم توانندمیاساتید 

است. اخالق  در آموزش عالی نیازمند کـار و تـالش بیـشتری ایحرفهموضـوع اخالق 
فرد است در قبال خود،  پذیریمسئولیتدر سـطح فـردی  1در نگـرش راهبـردی ایحرفه

و هدف  شدهنییتعد برای رسیدن به جایگاه نقشی اساسی در هدایت فر که سازمانهمکاران و 
را در  هاآن، یعلمئتهیسوی اعضای  از ایحرفهبنابراین رعایت اصول اخـالق ؛ سازمان دارد
روابط ، را به حداقل خواهد رسـاند ایحرفهی هاتنشیاری خواهد نمود،  تربااخالقتربیت افـراد 

 دهایدونبابایمتوجه مقررات اخالقی و  علمیهیئتاعضای  ،شایسته در سازمان برقرار خواهد شد
 که مسئولیت هادانشگاه علمیهیئت. اعضای کنندمیخواهند شد و آگاهانـه بـا آن برخورد 

آگاهی داشته و به  ایحرفه دارند باید از اصـول اخـالق بر عهدهتعلیم و تربیت دانشجویان را 
در محیط  ایحرفهاصول اخالق  یبرای توسعه تـالش مـداوم درصورت به آن پایبند باشند و

با رعایت نکات  الگوهای عملی دانشجویان عنوانبه علمیهیئت پیرامون خود باشـند. اعـضای
نگرش دانشجویان اثرگذار باشند.  و هادیدگاهبر تفکرات،  توانندمی موردبحث هایمؤلفهو 

از سـوی  ایحرفهبه رعایـت اصـول اخـالق  نسبت اندانشجوی با توجـه بـه دیـدگاه درنتیجه
روند روبه رشد  سازنهزمی تواندمیبیـان کـرد کـه در دانـشجویان  توانمی علمیهیئتاعضای 

دانـشگاه را در  تواندمیآنان شود. در راستای تضمین کیفیت  2و تغییر در هویـت اجتمـاعی

و تقاضاهای آنان آگاه کند و به مطالبات  هادرخواستخدمات به دانشجویان و  یقبال ارائه
شخصیت اجتماعی  یرگیشکلدر  تواندمیهمچنـین . منطقی آنان پاسخ مثبت دهند

 آن در جامعه مثمر ثمر باشند. تأثیردانشجویان و 
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