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 چکیده

یاادگیری باه   -های یاددهیبررسی عوامل مؤثر بر فرآیندپژوهش حاضر، در راستای 

ای استادان دانشگاه شیراز از ی درسی، به بررسی اخالق حرفه عنوان یکی از عناصر برنامه

دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد، مقایسه نظرات دانشجویان دو جنس در ماورد ابعااد   

هاای عواوم   ای اساتادان دانشاکده  ی ابعاد اخالق حرفهای استادان و مقایسهاخالق حرفه

نفر از استادان  612انسانی و عووم پایه از دیدگاه دانشجویان پرداخته است. به این منظور، 

نفار از   578ای( انتخاا  شادند و    ای )الیاه گیری تصادفی طبقه با استفاده از روش نمونه

تادان، کاه  ای اسا ی اخاالق حرفاه  نامه محقق ساخته دانشجویان کارشناسی ارشد پرسش

بعد )آموزش، پژوهش، منش، روابط انسانی، و سازمانی( بود را برای استادان مورد  8دارای 

نظر تکمیل نمودند. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباا  و تنصایو و روایای آن باا     

ی بعد مربوط باه آن  ی همبستگی هر گویه با نمرهاستفاده از روش روایی صوری و محاسبه

های مکارر و آزماون تای    ها با استفاده از آزمون تحویل واریانس اندازهد. دادهسنجیده ش
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های مستقل همراه با تصحیح بونفرونی مورد تجزیه و تحویل قرار گرفت. نتایج نشاان  گروه

ای استادان به جاز ابعااد رواباط انساانی و ساازمانی      ( بین همه ابعاد اخالق حرفه1داد که 

( باین نظار دانشاجویان پسار و دختار و نیاز باین نظار         6د. تفاوت معناداری وجود دار

ای گانه اخالق حرفاه های عووم انسانی و عووم پایه در مورد ابعاد پنجدانشجویان دانشکده

 استادان تفاوت معناداری وجود ندارد.

 ریزی درسی.ای، دانشگاه شیراز، استادان، دانشجو، برنامه: اخالق حرفهها کوید واژه

 

 بیان مسألهمقدمه و 

های جهان از نظر توسعه در تمامی ابعاد افزایش یافت، بررای بیریاری   ی کشورزمانی که فاصله

شان مورد توجه است، روشن بود که عوامل بییاری باعث افزایش ایرن  از کشورهایی که سرعت رشد

ای فاصله بوده است. یکی از عوامل محیوس که باعث رسیدن به چنین رشرد و توسرعه در کشروره   

باشد، شفاف سازی و ارائه تعاریف درسرت از اصروح حراکر برر انجرام کارهرا و مشرا ل        پیشرفته می

"ایاخالق حرفه"مختلف است، یعنی اصوح 
که همگی در تمام سطوح و حرف باید بره آن معتدرد    1

ای رسد ایرن مفهروم پدیرده   (. هر چند که به نظر می1861لو و همکاران، باشند و عمل کنند )یدین

-هایی چون پزشکی و مانند آن باشد، اما به لحرا  تراریخی، همره حرفره    یبتاً نو و محدود به حرفهن

ای ر چه مدون، چه ضمنی ر از اصوح کراری    هایی که از پایداری و اقباح برخوردارند، دارای مجموعه

 (.1868اند )انجمن کتابداری قر،  ای بودهو اخالق حرفه

-ی رشد اخالقی در حرفهای الزمهب ما در اخالق حرفهشناخت وضعیت فعلی و وضعیت مطلو

-هاست. خودشناسی و عطف توجه به عیوب خویش، فرد و سازمان را بررای اصرالح و تعرالی برمری    

ی وضعیت کنونی ما با جهران صرنعتی نشران از توسرعه و      انگیزاند و این شرط توسعه است. مداییه

هرای متنرود در اخرالق    ی شراخه ی دارد و توسعهای در جوامع صنعتی اخالق حرفهبالندگی گیتره

هرا  ها و جایگاه مدیریت اخالق در رهبریت و مدیریت سرازمان ای در مدطع دکتری در دانشگاهحرفه

ای در تمدن ایران باستان و همچنرین جایگراه   حاصل این بالندگی است. توسعه یافتگی اخالق حرفه

های نخیرت تمردن اسرالمی،    ای در سدهخالق حرفهی اهای اسالمی و توسعهراهبردی آن در آموزه

ای در محافرل  ی معرفتری اخرالق حرفره   آورد که سرّ توسعه نیافتن گیترهاین میأله را به میان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Professional Ethics 
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 (.1868ی ما چییت؟ )فرامرز قراملکی، علمی و مراکز مدیریتی در جامعه

سرتیابی بره ایرن هردف     باشرد. د  و تربیتی می ترین میائل آموزشی  تربیت اخالقی یکی از مهر

ای است که در ادبیرا  علروم تربیتری، بره آن برنامره       و پرورش، نیازمند ندشه  بزرگ در نهاد آموزش

  تررین  ی یکی از مهرر  کرد اخالقی به منزله (. امروزه روی1861گویند )شاملی و همکاران،  درسی می 

درسری ابرزاری     هرای  ویکرد، برنامره رود. در این ر ریزی درسی به شمار می کردها در قلمرو برنامه روی

های اجتماعی در فراگیرران اسرت و آنران را بررای      ی فضایل اخالقی و مهار  مؤثر در رشد و توسعه

(. از 1866سازد )میرشاه جعفرری و کلباسری،    می  برخورد مناسب با میائل و موضوعا  جدید آماده

دشی برجیته و آشکار بوده است و یکی از آموزان ندیرباز ندش معلر در فرآیند تعلیر و تربیت دانش

شرود. نرام معلرر، یهنیرت     ی درسی محیوب مری ی نظام آموزشی و برنامههای اساسی زنجیره حلده

آورد. امرا آنچره    یافته و ندش میتدیر و گفتاری او را به یهن می خاص درس دادن، یادگیری سازمان

از کارکردهای پنهان شغل معلمی است، ندش  ی ابهام باقی مانده و در حدیدت،بیش از همه در پرده

 (. 1861دهی معلر است )شاملی و همکاران،  الگودهی وی در کنار ندش صرفاً آموزش

شوند کره هرر چره    های مهر هر جامعه محیوب میها و مراکز آموزش عالی از سازماندانشگاه

-ها، اطمینان از پاسخجی آنگیرند، حیاسیت نیبت به اعتبار سنبیشتر مورد توجه و تداضا قرار می

یابد. بره عرالوه، آمروزش عرالی، نظرامی      ها نیز افزایش میها و تضمین کیفیت آنگویی اجتماعی آن

دهد. افعاح این عامالن نیز در منافع یا مضار ای از رفتارهای انیانی را پوشش میای و مجموعهحرفه

-گذارد. بنابراین نظام آموزش عالی مری یدیگران و هر چنین در رشد یا زواح شخصیت آنان تأثیر م

 (. 1861تواند به لحا  اخالقی مورد بحث قرار گیرد )فراستخواه، 

هرای بیرونری، بلکره از طریر      ای، نه با پند و اندرزها و نه با فرهنگ سازیتوسعه اخالق حرفه

تشار درون زا، های ارتباطی یاران و یی نفعان جامعه علمی و دانشگاهی و به صور  شیود و انکنش

به همین جهت از آن جایی که اساتید تأثیری اساسی بر روی جّو (. 1861شود)فراستخواه، مییر می

( و رفترار آنران در بهبرود اخالقری     1661و همکراران،   1اخالقی کل محیط دانشگاه دارنرد )شرولتی  

اهرداف اساسری   تروان در جهرت یکری از    ( از این طری  مری 1668، 2دانشجویان مؤثر است )لییمن

ی درسی که رشد اخالقی فراگیران است، پای بگذاریر. و با توجه به جایگاه ارزشرمند اخرالق   برنامه

ای ها، ارزشیابی اخرالق حرفره  ای در حوزه آموزش عالی و به ویژه اعضای هیأ  علمی دانشگاهحرفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Schulte et al     2. Lisman 
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ای علمی و جامع در دریباً مطالعهکه در ایران ت رو، با توجه به این کند. از ایناستادان اهمیت پیدا می

ای بویژه در سطح آموزش عالی انجام نگرفته است، هدف ایرن پرژوهش بررسری و    مورد اخالق حرفه

ای استادان دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان کارشناسری ارشرد در   کنکاش در مورد اخالق حرفه

ی درسی بود. در این راسرتا،  ر برنامهیادگیری د -چارچوب بررسی عوامل مؤثر بر فرآیندهای یاددهی

 اهداف پژوهش به شرح زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:

ای اسرتادان دانشرگاه شریراز از دیردگاه دانشرجویان      گانره اخرالق حرفره   مداییه ابعراد پرن    -

 کارشناسی ارشد.

گانره  بررسی تفاو  بین نظر دانشجویان دختر و پیر کارشناسی ارشرد در مرورد ابعراد پرن      -

 ای استادان دانشگاه شیراز. اخالق حرفه

های علوم پایه و علوم انیرانی کارشناسری ارشرد    بررسی تفاو  بین نظر دانشجویان دانشکده -

 ای استادان دانشگاه شیراز.گانه اخالق حرفهدر مورد ابعاد پن 

 

 ی پژوهشمبانی نظری و پیشینه

(، فعرل  1861از دیردگاه شرهید مطهرری )    درباره اخالق تعاریف متفاوتی مطررح شرده اسرت.   

اخالقی آن فعلی است که هدف از آن منافع مرادی و فرردی نباشرد، خرواه انیران آن را بره خراطر        

احیاس نود دوستی انجام دهد، خواه به خاطر زیبایی فعل، خواه به خاطر زیبایی روح خود، خواه به 

همین که منیت و منفعرت فرردی در    خاطر استدالح روح و عدل خویش و خواه به خاطر هوشیاری.

کار نبود، فعل، اخالقی است. اخالق عبارتیت از معیار رفتار در یک زمان معین که سرلو  و رفترار   

شود. عالوه بر این، رفتار اخالقی رفتاری است که در هرر موقعیرت   مردم با آن سنجیده و ارزیابی می

(. صاحب 1861بند، شود )عالقهذیرفته میخاص به عنوان خوب و درست )در مدابل بد و نادرست( پ

اند: اخالق یعنی ما باید چگونره در زنردگیمان   نظران خارجی نیز تعاریف مختلفی از اخالق ارائه داده

ای از خوبی و بدی، فضیلت  های اخالقی روی درجه (. قضاو 1661و همکاران،  1رفتار کنیر )جاسکا

 (.2112و همکاران،  2ز است )جانینو رییلت و تعهد به رفتارهای انیانی متمرک

و  1، اخرالق توصریفی   1شامل: اخالق هنجراری  8سه شاخه علر اخالق از دیدگاه هالینگ دیل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jaska     2. Johansen    3. Holingdale 

4. Normative Ethics  5. Descriptive Ethics 
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(. همچنین، علر اخرالق در بحرث از   1860باشد )به ندل از حدیدت، می 2یا فرا اخالق 1اخالق نظری

از بایدها و نبایدها به صور  کلری  اخالق نظری که  -1یافت دارد: شامل  رفتارهای خوب و بد، دو ره

هرا را در   ، بایردها و نبایردها را بره صرور  عینری بررسری و آن      8اخالق کاربردی -2کند؛  صحبت می

 (.1868کند )خزاعی، ی معینی مطالعه میزمینه

ای از اخرالق کراربردی اسرت کره بره مباحرث اخالقری در حرفره و در         ای شاخهاخالق حرفه 

هرا  پردازد و در جهت رفع یا اصالح آنبررسی مشکال  و معضال  اخالقی می ها به تحلیل وسازمان

 کند.اقدام می

ای، اخالق صاحبان حرف و مشرا ل در زنردگی شرغلی    نخیتین مفهوم سازی از اخالق حرفه 

هرا، مفهروم اخرالق     ها و اد ام  الب مشرا ل در آن  است. اما امروزه به دلیل بیط و گیترش سازمان

ها در قباح حدوق محیط درونی و بیرونری  پذیری سازمان تری یعنی میؤولیت سطح ژرفای به حرفه

به خود  (. به عالوه هر حرفه رفتار و تعهدا  مربوط1861سازمان ارتدا یافته است )فرامرز قراملکی، 

آگراهی وسریع و    ای نیز بر حیب دانش ونامه آن حرفه است. اخالق حرفه دارد که برگرفته از اساس

هرای  اخالقری حرفره   کوشرد ترا بره میرایل    آح از خدمت به جامعه تعریف شده و مینمونه ایدهیک 

کنند که همه ابعراد  تعریف می های اخالقی سازمان ای را میؤولیتگوناگون پاسخ دهد. اخالق حرفه

 بر اصل ح  مردم استوار است و اعتداد دارد محیط ح  دارد و سرازمان  گیرد وبر می سازمان را در

ای از اصوح و استانداردهای سلو  بشری اسرت کره رفترار افرراد و      ای، مجموعهظیفه. اخالق حرفهو

ای یک فرآیند تفکر عدالنری اسرت کره هردف آن     کند. در حدیدت، اخالق حرفهها را تعیین میگروه

هرایی را چره موقرع بایرد حفرش و اشراعه نمرود         محد  کردن این امر است که در سازمان چه ارزش

 (.1862رز قراملکی، )فرام

هرای خاصری باشرند. در     اند باید دارای ویژگی ای که مشغوح خدمتای در هر حرفهافراد حرفه

های خاصری  کنیر دارای ویژگی ها را به حرفه تعبیر می واقع حیاسیتی که برخی مشا ل دارند و آن

هرا   ازد. ایرن ویژگری  سر  ی خاصی مری هاهیتند که به تبع آن کارکنان آن حرفه را نیز دارای ویژگی

نیرز   1«ادگرار شراین  (. »1861عبارتند از: توکل، تعهد، تخصص، تعل ، تداوم، تحوح، تکامل )روستا، 

ها، بر اسراس اصروح و نظریره هرای قلمررو تخصصری خرود        ایکند: حرفهها را مطرح میاین ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theoretical Ethics   2. Meta-Ethics    3. Applied Ethics 

4. Edgar Shain 
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کننرد،   ت در کار کیب میای و موفدی کرد حرفه گیرند، پایگاه و منزلت خود را از راه عملتصمیر می

-نه از راه وابیتگی یا پارتی بازی و معموال خیر و صالح مراجعان خود را بهتر از آنان تشرخیص مری  

ها باید مطاب  با اصوح و هنجارهای اخالقی معینی که حافش منافع مراجعان ایرو حرفهدهند، از این

ها را در مدام و موضرعی  تدار تخصصی، آنها از دانش و اق ای است، عمل کنند. زیرا برخورداری حرفه

 (.1861کنند )عالقه بند، ها ضعیف و آسیب پذیر جلوه میدهد که مراجعان در مدابل آنقرار می

-هرا وجرود حری ای رار و تعهرد در آن      ای عالوه بر سه ویژگی یاد شده، چهارمین ویژگی حرفه

ی است که برا احیراس ای رار و تعهرد،     ای که فعالیت دارد، کی ای حدیدی در هر زمینههاست. حرفه

 آمیزد )همان منبع(.   زندگی و کار خود را در هر می

های اندکی انجرام گرفتره   ای اساتید دانشگاه و معلمان مدارس پژوهش ی اخالق حرفهدر زمینه

اصروح اخالقری تردریی    »( در پژوهشری تحرت عنروان    1668و همکراران )  1است. از جمله؛ مرورای 

نه اصل از اصوح اخالقی تدریی در دانشگاه را یکر نموده که شامل: کارآمدی محتروای  « دانشگاهی

نداشتن رابطه  یرر   -رشد دادن دانشجو -پرداختن به موضوعا  حیاس -آمدی آموزشیکار -درسی

احتررام بره    -ارزیرابی درسرت از دانشرجویان    -احترام به همکاران -راز داری -متعارف با دانشجویان

   .باشدمؤسیه آموزشی می

که معلمان تربیت بدنی بیران کردنرد کره     دهد در حالی( نشان می1660) 2نتای  پژوهش تانگ

گویی و احتررام را در سرطح براالیی     ای، میؤولیت پذیری، راستای در ابعاد حرفهها اخالق حرفهآن

-تری دنبراح مری  ای را در سطح پایینها اخالق حرفهکنند، اما مدیران بیان کردند که آنرعایت می

کننرد.  کنند. معلمان زن و مرد تربیت بدنی کدهای اخالقی احترام را در سطوح مختلفی رعایت مری 

تر و پیرترر بره روش متفراوتی در    های جوانهای علوم اجتماعی و علوم طبیعی و گروهمدیران شاخه

 کنند. ای در جنبه احترام نیبت به معلمان ورزش فکر میرد معیارها و اصوح اخالق حرفهمو

ای بررسی بهبود اخالقی و اخالق حرفره »ای تحت عنوان ( در مطالعه2111) 8رافائل و کانیزاح

های تگزاس را مرورد بررسری قررار دادنرد.     ای استادان دانشگاهبهبود اخالقی و اخالق حرفه« اساتید

ترر برود.   به دست آمد که از حد انتظار پژوهشگر پرایین  8/10انگین نمره استدالح اخالقی اساتید می

هایی ظاهری را در استدالح اخالقی در ارتباط با سن، جنی، موقعیرت اسرتخدام، رتبره    نتای  تفاو 

یین هرا از نظرر آمراری معنرادار نبرود. سرطوح براال و پرا        دهد، اما این تفاو علمی و بخش نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Murray     2. Tang    3. Rafael and Canizales  
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استدالح اخالقی در ارتباط با عناصر اخالقی و اعتدرادی معنرادار نبرود. در تحلیرل دوم، سرن تنرود       

سراله یرا    81های اعتدادا  اخالقی ایجراد کررد. اسرتادان    ها را در رابطه با پرسشتری از پاسخ بیش

ی تردریی را  ی آمادگی بررا  های مطلوبی نیبت به رفتارهای نامعلوم، به ویژه، در حیطهکمتر نگرش

 نشان دادند.

( در دانشگاه میشیگان آمریکا هفت اصلِ کاربردی برای تدریی موفدیرت آمیرز در   1868) 1کد

داند: تشوی  دانشجویان به برقرراری ارتبراط برا اسرتادان،     مراکز آموزش عالی را شامل این موارد می

زخورد فوری بره دانشرجویان،   ی با تشوی  به مشارکت در میان دانشجویان، تشوی  به یادگیری، ارائه

تأکید بر نظر در انجام کار، داشتن انتظارا  براال از دانشرجویان، احتررام گذاشرتن بره اسرتعدادها و       

 (.1868ی عندلیب و احمدی، های یادگیری متنود )ترجمهشیوه

( در پژوهشی به بررسری ترأثیر جنیریت برر ارزشریابی دانشرجویان از       1660) 2فرناندز و ماتیو

دهرد کره دانشرجویان دخترر     ن دانشگاه مادرید اسپانیا پرداختند. نتای  این پژوهش نشان میاستادا

های نیبت به دانشجویان پیر، استادان خود را بهتر ارزیابی کردند. بین نظر دانشجویان در دانشکده

 مختلف نیز تفاو  معنادار بود.

دانشرجویان زن از نظرر ارزشریابی    کنرد کره   های خرود اشراره مری   ( در پژوهش1861) 8داربی

کننررد. )برره ندررل از  تررر ارزشرریابی مرری اسررتادان، توانرراتر از مررردان هیررتند و اسررتادان را م بررت  

( دریافتنررد کرره دانشررجویان زن فرآینررد 1861) 1چنررین هینرره و مررادوکی (. هررر1861پیترونیررک،

ترر از   اسرتاد بردبین   گیرنرد و مرردان نیربت بره ارزشریابی دوره و     تر مری ارزشیابی استادان را جدی

های مهندسی و علروم پایره کره    دانشجویان زن هیتند. همچنین آنان دریافتند که معموالً در رشته

تری بره اسرتادان   ی ارزشیابی پاییننمایند، نمرهدانشجویان نمرا  کمتری را در امتحانا  کیب می

رود کره  مررد انتظرار مری    گیرد. بر اساس این مطالعا  مشخص شد که از دانشجویان زن وتعل  می

 (.1زاده، ص ی محمدی و تر های متفاوتی داشته باشند )به ندل از پیترونیک ترجمهارزشیابی

(، در پژوهشی بره ارزیرابی تردریی اسراتید دانشرگاه اصرفهان در       1861شریفیان و همکاران )

شرریابی از هررای طراحرری و ترردوین درس، ارائرره درس، مرردیریت کررالس، روابررط انیررانی و ارززمینرره

ی طراحی و تردوین   دهد که استادان در زمینهدانشجویان پرداخته است. نتای  این تحدی  نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kod     2. Fernands & Matio    3. Darby 

4. Heine & Maddox 
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 اند.ی روابط انیانی بیشترین نمره را آوردهترین نمره و در زمینه درس کر

کرد آموزشی  ی ارزشیابی عمل (، نحوه1868و حاجی موسایی ) در پژوهشی دیگر، اخوان تفتی

ها نشان داد کره برین نظررا  دانشرجویان     از دیدگاه دانشجویان بررسی کرده است. یافته استادان را

هرا و برین نظررا     هرا و دوره ها، رشرته کرد آموزشی استادان در دانشگاه نیبت به نحوه ارزیابی عمل

ی های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انیانی در مورد استفاده از نترای  ارزشریاب  دانشجویان رشته

 استادان برای تعیین سرنوشت شغلی آنان، تفاو  معنادار وجود نداشت.  

گانره   8(، در پژوهش خود به بررسری میرزان بره کرارگیری عوامرل      1868عندلیب و احمدی )

انرد. در ایرن پرژوهش برین نظررا       تدریی اثربخش توسط اسرتادان دانشرگاه خوراسرگان پرداختره    

شاهده شد و دختران، اساتید خود را نیبت به پیران بهترر  دانشجویان دختر و پیر تفاو  معنادار م

 اند.ارزیابی کرده

گرر در   های محدود خارجی انجام شده و با توجه به مطالعراتی کره پرژوهش   با توجه به پژوهش

ی ای داشته است، هیچ پژوهش جامع و کراملی در زمینره  ی اخالق حرفهتحدیدا  داخلی در زمینه

که تحدی  در این زمینه اهمیت  ر داخل کشور مشاهده نشد. با توجه به اینای اساتید داخالق حرفه

ای اساتید دانشگاه شیراز از دیردگاه دانشرجویان   زیادی دارد، در این پژوهش به بررسی اخالق حرفه

کارشناسی ارشد پرداخته شد. علت انتخاب دانشجویان کارشناسی ارشد این بود که این دانشرجویان  

ای اسراتید بعرد   اند و چرون یکری از ابعراد اخرالق حرفره     هش هر با اساتید کار کردهی پژو در زمینه

توانیتند به سؤاال  مربوط به این بعد نیرز برا اطرالد کرافی پاسرخ دهنرد.       پژوهش بود، بنابراین می

ی ابعراد مختلرف بره ایرن موضرود      بعد است. ضرور  مداییه 1ای اساتید دارای متغیر اخالق حرفه

ی این ابعاد هر کدام دارای اهمیت خاصری هیرتند کره در مجمرود اخرالق      ه اوالً همهگردد کبرمی

-دهند و اهمیت دارد که مشخص شود، اعضا در کدام بعد بهتر عمل میای اساتید را نشان میحرفه

توان تیلیل ابعاد را به ترتیب مشخص کرد ترا بتروان نترای  پرژوهش را در     کنند و از این طری  می

شرود، بره کرار بررد. در     کرد اخالقی اساتید ترتیب داده مری  آتی که برای بهتر شدن عمل هایبرنامه

های آموزشی برر  ها و کارگاهشود تمرکز کالسصور  لزوم در ابعادی که ضعف بیشتری مشاهده می

های مختلف نیرز ایرن   ی دیدگاه دانشجویان در دانشکدهروی آن ابعاد گذاشته شود. ضرور  مداییه

های علوم انیانی و علوم پایه از لحا  توجه به اصوح اخرالق  آیا تفاوتی بین اساتید دانشکدهاست که 

( در نتای  پژوهش خود بره  1660طور که فرناندز و متیو ) در ابعاد مختلف وجود دارد یا خیر؟ همان
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. ثانیاً اگرر  اندهای مختلف، اساتید را متفاو  ارزیابی کردهاین نتیجه رسیدند که دانشجویان دانشکده

 کننرد یرا هرر دو گرروه    ها را ادرا  میتفاوتی وجود دارد صرفاً یک گروه جنییتی خاص این تفاو 

زاده، ی محمردی و ترر   طور که هنیره و مرادوکی ) ترجمره    جنییتی ادرا  مشابهی دارند، همان

نمرا  باالتری به گیرند و تر می( دریافتند که دانشجویان زن فرآیند ارزشیابی اساتید را جدی1861

ای ی اخرالق حرفره  دهند. عالوه آن، که امکان مداییره اساتید خود در مداییه با دانشجویان مرد می

های گروه علوم انیانی و علوم پایه از حیث توجه به اخالق و ابعاد آن نیرز فرراهر   اساتید در دانشکده

های مربوط بره  گیریتوان در تصمیرهای مختلف نیز میی دانشکدهگردد. از نتای  مربوط به مداییه

گیری هرر کردام از   های آموزشی خاص برای اساتید استفاده کرد و با این مداییه جهتتشکیل دوره

 شود. های آموزشی مشخص میها برای تشکیل دورهدانشکده

ای اسراتید  گانره اخرالق حرفره   در این راستا سؤاال  ییل مطرح بوده است: آیا بین ابعراد پرن   

-وزش، پژوهش، منش، روابط انیانی و سازمانی( از دید دانشجویان کارشناسی ارشد تفاو  معنرا )آم

داری وجود دارد؟ آیا بین نظرا  دانشجویان کارشناسی ارشد دختر و پیر دانشگاه شریراز در مرورد   

ن داری وجرود دارد؟ آیرا برین نظررا  دانشرجویا     ای استادان تفراو  معنرا  گانه اخالق حرفهابعاد پن 

گانه اخرالق  های علوم انیانی و علوم پایه دانشگاه شیراز در مورد ابعاد پن کارشناسی ارشد دانشکده

 ای استادان تفاو  معناداری وجود دارد؟حرفه

 

 روش شناسی پژوهش

 پژوهش حاضر از نود توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است.

 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

-ی دانشگاه شریراز )دانشرکده  دانشکده 6ی اعضای هیأ  علمی پژوهش، کلیه ی آماری جامعه

ادبیا  و علوم انیرانی،   -2شناسی، علوم تربیتی و روان -1های های علوم انیانی که شامل دانشکده

هرای  های علوم پایه شرامل دانشرکده  هنر و معماری و دانشکده -1حدوق،  -1اقتصاد و مدیریت،  -8

 1866-66دامپزشکی( بود، که به صور  تمام وقت در سراح تحصریلی    -8کشاورزی،  -2علوم،  -1

هرا بره    نفرر از آن  218نفر بود کره   186در حاح فعالیت علمی و پژوهشی بودند. تعداد این استادان 

ای گیرری تصرادفی طبدره    ی نمونره  عنوان تعداد اعضای نمونه مشخص شردند. برا اسرتفاده از شریوه    

اساتید مورد نیاز در هر دانشکده )به عنوان اعضای نمونه( انتخاب شردند و متعاقرب   ای(، تعداد  )الیه
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ارشد به صور  تصادفی انتخاب و از دانشجویان آن کالس  آن برای هر استاد، یک کالس کارشناسی

ای اسراتید را بررای اسرتاد مرورد نظرر تکمیرل نماینرد. در         اخالق حرفه  نامه خواسته شد که پرسش

 نامه را در خصوص اساتید خود تکمیل کردند.   نفر از دانشجویان این پرسش 601مجمود 

 

 آوری اطالعات:ابزار جمع

ای اسراتید برود کره در     ی اخالق حرفره  ی محد  ساختهنامه آوری اطالعا ، پرسشابزار جمع 

، 8ط=، متوسر 1، زیاد=1گزینه )بییار زیاد= 8گویه طراحی شد. در مدابل هر گویه  12بعد و  1قالب 

ها فدرط  باییت از بین آن ( وجود داشت که دانشجو می1، اطالعی ندارم=1، بییار ضعیف=2ضعیف=

 زد.یک گزینه را که بیانگر نظر او نیبت به استاد مربوطه بود عالمت می

( مانند آمادگی بررای  12تا  1های ( بعد آموزش )گویه1ای اساتید، ابعاد پن  گانه اخالق حرفه

( ماننرد ارزش قائرل   28ترا   18های ( بعد پژوهش )گویه2لمی، ارزشیابی منصفانه؛ تدریی، تیلط ع

های پژوهشی، همگامی و همراهی با دانشجو در مراحل مختلف، اختصراص وقرت   شدن برای فعالیت

( مانند گشودگی یهنری و آزاد اندیشری، آراسرتگی ظراهر،     81تا  21های ( بعد منش )گویه8کافی؛ 

( مانند رعایت احتررام کامرل در   18تا  81های انیانی )گویه( بعد روابط1دار؛ صداقت در گفتار و کر

( بعرد سرازمانی   1ای؛ و برخورد با دانشجویان و همکاران، عدم تبعری  جنیریتی و قرومی و قبیلره    

( مانند رعایت شؤنا  دانشگاهی، رعایت موازین قرانونی و اخالقری در حرفره را    12تا  11های )گویه

 شود.شامل می

 

 نامه:   پایایی و روایی پرسش

ای، از ضرریب آلفرای کرونبرا  و نیرز ضرریب      ی اخرالق حرفره   نامه برای بررسی پایایی پرسش

بره   61/1و  60/1نامه به ترتیب برابرر برا    تنصیف استفاده شد که مددار این ضرایب برای کل پرسش

کرونبا  به طور جداگانه محاسربه  دست آمد. عالوه بر این، پایایی هر یک از ابعاد نیز به روش آلفای 

نفرر از   11نامره، از   آورده شده است. برای بررسی روایی پرسرش  1ی آن در جدوح  گردید که نتیجه

ای اسرتادان و   شناسی در مورد تناسب ابعاد با اخرالق حرفره   ی علوم تربیتی و رواناستادان دانشکده

هایی را که حرداقل از نظرر   و در نهایت گویهخواهی به عمل آمد  تناسب هر گویه با بعد مربوطه، نظر

ی ای انتخراب و بدیره  نامره اخرالق حرفره    های پرسش% از استادان تاَیید شده بود، به عنوان گویه11
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ی همبیرتگی هرر گویره برا     چنین برای محاسبه روایی با استفاده از محاسربه  ها حذف شد. هرگویه

نشران   1ی حاصل شده نیز در جردوح  رفت که نتیجهی بعد مربوط به آن، مورد محاسبه قرار گنمره

 داده شده است.

 

 ی نامه ابعاد پرسش ی ضرایب همبستگی بین: ضریب آلفای کرونبا  و دامنه1جدول 

 هاهای آنای استادان و گویهاخالق حرفه

ای  ی اخالق حرفه ابعاد پرسشنامه

 استادان

( بین هر rدامنه ضرایب همبیتگی )

 *آنهای بعد و گویه

 ضریب آلفای کرونبا 

 66/1 18/1 - 62/1 آموزش -1

 61/1 81/1 - 00/1 پژوهش -2

 61/1 16/1 -61/1 منش -8

 60/1 86/1 -61/1 روابط انیانی -1

 61/1 80/1 -61/1 سازمانی -1

 معنادار هیتند. P < 1111/1* کلیه ضرایب همبیتگی در سطح 

 

 آوری اطالعات:  روش جمع

های مربوط مراجعه نمود و پی از گیری محد  به کالساطالعا ، پی از نمونه آوریبرای جمع  

هرا را توزیرع و پری از تکمیرل بره      نامره  نامه، پرسرش  بیان هدف مربوط به پژوهش و توضیح پرسش

 آوری شد.ی دانشجویان، جمعوسیله

 :  ها تجزیه و تحویل داده

( مرورد تجزیره و   18)ویررایش   SPSS مراری افرزار آ آوری با استفاده از نرمها پی از جمعداده

های مکررر یرک   تحلیل قرار گرفت. برای پاسخ به سؤاح اوح پژوهش از آزمون تحلیل واریانی اندازه

هرای میرتدل همرراه برا     تری گرروه   طرفه و برای پاسخ به سؤاال  دوم و سوم پژوهش نیز از آزمرون 

 تصحیح بونفرونی استفاده شد.
 

 هایافته

ای اسراتید )آمروزش، پرژوهش، مرنش، روابرط      گانه اخالق حرفره بین ابعاد پن آیا سؤال اول: 
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گویی  انیانی و سازمانی( از دید دانشجویان کارشناسی ارشد تفاو  معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ

های مکرر یک طرفه استفاده شد. در ایرن راسرتا،   به این پرسش ابتدا از آزمون تحلیل واریانی اندازه

لی نشان داد که مفروضره کرویرت وجرود نردارد    آزمون موخ  







 0.0001215.8539

2

PX , ،

)(فلد تصحیح گردیرد   -بنابراین درجه آزادی با استفاده از شاخص برآورد کرویت هوین 0.90 .

ای اسراتید از دیرد دانشرجویان معنرادار     ی اخالق حرفه نتای  نشان داد که تفاو  بین ابعاد پن  گانه

است 







 0.0001792.61633.613,314. PF  F. با توجره بره معنراداری مدردار آزمرون      )(,

ها از آزمون تعدیبری برونفرونی اسرتفاده شرد. نتیجره      (، به منظور پی بردن به محل تفاو 2)جدوح 

( 16/18ای بیشترین میرانگین ) نشان داد که از دید دانشجویان، اساتید در بعد آموزش اخالق حرفه

-( بیشترین میانگین را کیب کرده81/88( و پژوهش )16/11بعاد منش )و بعد از آن به ترتیب در ا

دیگر معنادار بود به جز ابعاد روابط انیانی و سازمانی. یعنری برین    ی ابعاد با یکاند. تفاو  بین همه

( تفاو  معنراداری مشراهده نگردیرد.    11/81( و سازمانی )80/81میانگین نمرا  بعد روابط انیانی )

اند. اما بین ابعراد روابرط   ی ابعاد استادان را متفاو  ارزیابی کرده ، دانشجویان در همهبه عبار  دیگر

 اند.داری برای اساتید قایل نشده انیانی و سازمانی تفاو  معنا

 

 ای استادانگانه اخالق حرفهمقایسه دیدگاه دانشجویان در ابعاد پنج: 6جدول 

 F P انحراف معیار میانگین ابعاد

  68/6 16/18 آموزش -1

818/062 

 

 

 12/12 81/88 پژوهش -2 1111/1

 68/11 16/11 منش -8

 62/6 80/81 روابط انیانی -1

 10/11 11/81 سازمانی -1

 

آیا بین نظرا  دانشجویان کارشناسی ارشد دختر و پیر دانشگاه شریراز در مرورد   سؤال دوم: 

میتدل  داری وجود دارد؟ نتای  مربوط به آزمون تیتفاو  معناای استادان گانه اخالق حرفهابعاد پن 

دهرد کره برین میرانگین      نشان می 8ی با توجه به جدوح شماره 11/1با تصحیح بونفرونی در سطح 
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 داری وجود ندارد. ای اساتید تفاو  معناگانه اخالق حرفه نمرا  پیران و دختران در مورد ابعاد پن 

 

 گانه به تفکیک جنسیتین و انحراف معیار نمرات ابعاد پنجی میانگمقایسه :9جدول 

 t P انحراف معیار میانگین تعداد جنییت ابعاد

 68/6 86/12 266 پیر آموزش -1
61/1 N.S 

 68/6 11 182 دختر

 01/11 80/81 266 پیر پژوهش -2
11/1 N.S 

 26/12 81/88 182 دختر

 22/11 16/86 266 پیر منش -8
68/1 N.S 

 62/11 20/11 182 دختر

 81/6 01/81 266 پیر روابط انیانی -1
8/2 N.S 

 61/6 18/82 182 دختر

 61/11 81/81 266 پیر سازمانی -1
61/1 N.S 

 16/11 81/81 182 دختر

 

هرای علروم انیرانی و علروم     آیا بین نظرا  دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدهسؤال سوم: 

نترای    داری وجود دارد؟ای اساتید تفاو  معناگانه اخالق حرفهشیراز در مورد ابعاد پن پایه دانشگاه 

نشران   1ی با توجه به جدوح شرماره  11/1میتدل با تصحیح بونفرونی در سطح  حاصل از آزمون تی

-ای اسراتید در دانشرکده   گانه اخالق حرفره  دهد که، بین میانگین نمرا  دانشجویان در ابعاد پن  می

 های علوم انیانی و علوم پایه تفاو  معناداری وجود ندارد.

 

 گانه به تفکیک دانشکدهی میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد پنجمقایسه :4جدول 

 t P انحراف معیار میانگین تعداد دانشکده ابعاد

 06/6 81/18 110 علوم انیانی آموزش -1
86/1 N.S 

 11/11 61/18 116 علوم پایه

 66/11 60/81 110 علوم انیانی پژوهش -2
18/1 N.S 

 82/12 61/88 116 علوم پایه
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 t P انحراف معیار میانگین تعداد دانشکده ابعاد

 11/11 02/86 110 علوم انیانی منش -8
62/1 N.S 

 06/11 11/11 116 علوم پایه

 66/6 28/81 110 علوم انیانی روابط انیانی -1
86/1 N.S 

 88/6 18/82 116 علوم پایه

 11/11 20/81 110 علوم انیانی سازمانی -1
12/2 N.S 

 02/11 68/81 116 علوم پایه

 

 نتیجه گیری و بحث

ی دیردگاه دانشرجویان کارشناسری     تجزیه و تحلیل اطالعا  و نتای  به دست آمده از مداییره 

ای اسرتادان دانشرگاه شریراز نشران داد کره، دانشرجویان       اخالق حرفره  گانهارشد در مورد ابعاد پن 

ای و بعد از آن در ابعاد منش و پژوهش، و سپی روابط را به بعد آموزش اخالق حرفه بیشترین نمره

اند. یعنی استادان از نظر آموزشی انیانی و سازمانی )به طور میاوی( به ترتیب کمترین نمره را داده

آمرادگی   اند و در واقع اساتید از نظر دانشجویان، دارایکرد بهتری داشته ی ابعاد، عملنیبت به بدیه

قبلی برای تدریی هیتند، تیلط الزم را برای ارائه دروس دارند، در امرور آموزشری و کرالس درس    

دهند. وقت شناس و منظر هیتند و زمان کافی را برای رفع اشکاح درسی دانشجویان اختصاص می

ش آورنرد و بررای ترالش و کوشر    ای از دانشرجویان بره عمرل مری    ها ارزشیابی منصفانه چنین آن هر

هایی م ل تشوی  دانشرجویان بره   اما در بعد پژوهش، یعنی در زمینه دانشجویان ارزش قائل هیتند.

کارهای پژوهشی، همگامی و همراهی با دانشجویان در مراحل مختلف تحدیر  و ارزش قائرل شردن    

کنند. از طررف دیگرر در   های پژوهشی دانشجویان، نیبت به موارد قبلی ضعیف عمل میبرای تالش

اردی م ل رعایت احترام در مورد همکاران، عدم تبعی  قومی، نرژادی، جنیریتی، توجره و در     مو

تر، توجه به معیارهای اخرالق  مشکال  دانشجویان، مورد تشوی  و حمایت قرار دادن همکاران جوان

های پژوهشری و... کمتررین نمرره را از طررف دانشرجویان کیرب       ای در انجام فعالیتعلمی و حرفه

-گیریکه دانشگاه یک مرکز آموزش عالی است، عمدتاً جهترسد با توجه به ایناند. به نظر میکرده

گیرد. به عبار  دیگرر، اسراتید تأکیرد بیشرتری در رعایرت اصروح       های آموزشی مورد توجه قرار می

میکی ی خود دارند. عالوه بر این، آنان از آزادی آکراد ای آموزشی به عنوان اولین وظیفهاخالق حرفه
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داننرد. چررا کره    یا علمی ر آموزشی برخوردارند و کمتر خود را مدید به اصروح صررفاً سرازمانی مری     

که یرک محریط اداری و سرازمانی تلدری گرردد. بره       تخصصی است تا این-دانشگاه یک محیط علمی

نظرر  ای از این می اساتید در بعد سازمانی اخالق حرفهرسد پایین بودن نمرههمین دلیل به نظر می

 قابل توجیه باشد. 

ای اخرالق حرفره   گانره ی دیدگاه دانشجویان در مورد ابعراد پرن    نتای  به دست آمده از مداییه

گانره  اساتید دانشگاه شیراز نشان داد که بین نظرا  دانشجویان دخترر و پیرر در مرورد ابعراد پرن      

جویان دختر و پیر اسرتادان خرود   داری وجود ندارد. در واقع دانشای اساتید تفاو  معنااخالق حرفه

ها نمرا  مشرابهی در ابعراد    اند و به آنای اساتید یکیان ارزیابی کردهی ابعاد اخالق حرفه را در همه

تواند ناشی از ایرن امرر   علت این تفاو  می اند.آموزش، پژوهش، منش، روابط انیانی و سازمانی داده

ای صرف نظر از جنیریت دانشرجویان برا آنران یکیران      باشد که اساتید در تمامی ابعاد اخالق حرفه

های اخالقی امری درونی شده هیتند کره در رفترار   ها و منشکنند، چرا که معموالً رویهبرخورد می

های اخالقی و رفتراری  شوند. بنابراین هر دو جنی به نحو مشابهی در معرض ویژگیافراد متبلور می

تواند ناشی از بلرو   ، عدم تفاو  بین دیدگاه دختران و پیران میگیرند. عالوه بر ایناساتید قرار می

فکری دانشجویان در مداطع تحصیلی باالتر صرف نظر از جنییت آنان باشد. بره عبرار  دیگرر ایرن     

های مربروط بره   تواند منجر به تشابه در قضاو  آنان گردد. نتای  این پژوهش با یافتهبلو  فکری می

سو اسرت. در پرژوهش فرنانردز و     ( ناهر1868( و عندلیب و احمدی )1660)پژوهش فرناندز و متیو 

( که به ترأثیر جنیریت در ارزشریابی دانشرجویان از اسراتید دانشرگاه مادریرد اسرپانیا         1660متیو )

ترر   پرداختند، نتای  نشان داد که دانشجویان دختر در مداییه با دانشجویان پیرر، اسراتید را م برت   

ای برود کره پیررها بره     ای که دخترها به اساتید دادند بیشتر از نمرهواقع نمره ارزشیابی کردند و در

( نیز بین نظرا  دختر و پیر در خصروص  1868اساتید خود دادند. در پژوهش عندلیب و احمدی )

دار میزان به کارگیری معیارهای تدریی اثربخش در بین اسراتید دانشرگاه خوراسرگان تفراو  معنرا     

ترر  عبار  دیگر، دانشجویان دختر نیبت به دانشجویان پیر، استادان را اثرربخش  مشاهده گردید. به

هرای دیگرر   سویی نتای  پژوهش حاضر با پژوهش ی ناهررسد علت عمدهاند. به نظر میارزیابی کرده

جایی که دانشجویان کارشناسی ارشد نیبت به دانشجویان کارشناسی دارای بلو   این باشد که از آن

ای خود نیربت بره دانشرجویان دخترر و پیرر      تری هیتند، اساتید نیز در رفتارهای حرفهفکری باال

 برخورد مشابهی دارند.



 62 2931بهاروتابستان،اولی،شمارهیسومدورهی درسی،  های برنامه پژوهش

هرای علروم انیرانی و علروم پایره در ایرن       نتای  حاصل از مداییه دیدگاه دانشجویان دانشرکده 

و علوم پایه های علوم انیانی پژوهش نشان داد که تفاو  معناداری بین دیدگاه دانشجویان دانشکده

ای اساتید وجود ندارد. احتماالً علت عدم تفاو  برین دیردگاه    ی اخالق حرفه در مورد ابعاد پن  گانه

هرا از یرک سرری    ها و دانشرکده ی دانشگاههای مختلف شاید این باشد که همهدانشجویان دانشکده

خوردارنرد، همرین   شرود بر  قوانین و مدررا  که به صور  متمرکز از سوی وزار  علروم تعیرین مری   

شود که اعماح و رفتار اساتید نیز بر همان مبنا شکل بگیرد و تفراو  زیرادی برین    موضود باعث می

هرای مشرابهی در مرورد اسراتید خرود داشرته       ها نباشد و به تبع آن دانشجویان قضاو  کرد آن عمل

او  نییرت و  هرای مختلرف خیلری متفر    باشند. از طرف دیگر معیارهای گزینش اساتید در دانشکده

رسرد ایرن اسرت کره معمروالً در هرر       تدریباً یکیان است و آخرین نکته که در این مورد به نظر می

هرای  دانشگاهی جّو خاصی وجود دارد که دانشجویان تحت تأثیر آن قرار گرفته و در نهایتراً قضراو   

ربروط بره پرژوهش    هرای م کند. نتای  به دست آمده در این پژوهش با یافتره آنان را به هر شبیه می

باشرد. در پرژوهش   سرو مری   ( هر1861( و شریفیان و همکاران )1868اخوان تفتی و حاج موسایی )

های مختلرف نیربت   ( که به بررسی نظرا  دانشجویان در رشته1868اخوان تفتی و حاج موسایی )

ی فنری و  هرا کرد آموزشی اساتید پرداخته است، بین نظر دانشرجویان رشرته   ی ارزیابی عمل به نحوه

کرد آموزشی اساتید تفاو  معناداری وجرود نردارد.    مهندسی، علوم پایه و علوم انیانی در مورد عمل

( نیز که به بررسی و تبیین نشانگرهای تدریی اثرربخش در  1861در پژوهش شریفیان و همکاران )

برین نظرر   ها و مراکز آموزش عالی و میرزان تحدر  آن در دانشرگاه اصرفهان پرداختره شرد       دانشگاه

های مختلف در مورد نشانگرهای تدریی اثربخش در برین اسرتادان، تفراو      دانشجویان در دانشکده

های مربوط به پرژوهش فرنانردز و متیرو    داری مشاهده نشده است. اما نتای  این پژوهش با یافتهمعنا

ویان از اسراتید  باشد. در این پژوهش که به تأثیر دانشکده در ارزشریابی دانشرج   سو نمی (، هر1660)

هرای مختلرف   دانشگاه مادرید اسپانیا پرداختند، نتای  پژوهش نشران داد کره دانشرجویان دانشرکده    

 اساتید را متفاو  ارزشیابی کردند.

هرای  هرای ایرن پرژوهش، بایرد گفرت کره در برنامره       های کاربردی یافتره اما با توجه به داللت

د تالش نمود تا تمامی ابعاد رشرد و توسرعه و الترزام بره     سازی بای های به افزایی اساتید و برنامه دانش

نظر قرار گیرد. چرا که تعالی هر سازمان و از جمله دانشگاه، در گرو ای مدتمامیت ابعاد اخالق حرفه

ای اسرت.  ویژه هیأ  علمی نیبت به تمامی ابعراد و اصروح اخرالق حرفره    سطح التزام آن سازمان به
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ای بدانرد در متغیرهرایی   شگاه خود را کامالً مدید به اصوح اخالق حرفهبدیهی است که اگر استاد دان

مانند تیلط علمی، اشراف نظری، به روز بودن، آمادگی در تدریی، رعایت حدوق فراگیران، برقراری 

تعامال  مطلوب علمی و اجتماعی با دانشجویان، رعایرت اسرتانداردهای علمری و سرازمانی، نگررش      

ها به نحو احین عمل خواهد کرد. متغیرهایی که میلماً راگیران و نظایر اینمطلوب به یادگیری و ف

هرای اخرالق   کره ویژگری  شود و مضرافاً ایرن  یادگیری می_موجب ارتدای کیفیت فرآیندهای یاددهی

طلبی در یادگیری و آمروزش، شروق بره آمروختن و      تواند حی میؤولیتای مطلوب استاد میحرفه

گیری را در دانشجویان تدویت کند. چرا کره اسرتاد دانشرگاه ندرش الگرویی      ی بیشتر برای یادانگیزه

تواند در هدایت فکری و علمری و رفتراری آنران بیریار مرؤثر      برای دانشجویان دارد و بدون شک می

   باشد.

بدیهی است که به دلیل اهمیت موضود به ویژه بررای اسراتید جدیردالورود دانشرگاه، قبرل از       

ای، های آموزشی در خصوص ضروابط اخرالق حرفره   گاهی، تعلیما  و کارگاهشرود کار آموزش دانش

های علمری  بییار اساسی است و لذا باید تالش شود تا با ارزیابی میتمر از فعالیت علمی و آکادمیک

ای در آمروزش و یرادگیری بره    و آموزشی، کاربرد، اهتمام و اعتناء آنان به رعایت اصوح اخالق حرفه

 ی درسی دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.اف برنامهمنظور تحد  اهد
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