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 یاندانشگاه فرهنگ یعلم یاته یاعضا یبرا یاارائه مدل اخالق حرفه
 (یمتوال یاکتشاف یبیپژوهش ترک یک)

 3عالء الدین اعتماد اهری و 2، اصغر شریفی1میرمجید محمدی فومنی

 چکیده
رابطه برقراری ی آموزشی و در برنامه فرهنگیاناساتید دانشگاه  اخالق در موفقیت نقش مهم بنا بر
جهت  ت علمی دانشگاه فرهنگیاناعضای هیااخالقی  های مؤلفه، شناسایی و بهبود دانشجویانبا مطلوب 

ای برای ، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی از اخالق حرفهنماید. لذابهبود و تقویت این ابعاد ضروری می
اکتشافی بود. جامعه  نوع از( کمی-کیفی) آمیخته حاضر پژوهشبود. اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 

که به روش  بودندو مسئولین دانشگاه فرهنگیان  دانشگاهی نفر از خبرگان 33آماری پژوهش در بخش کیفی، 
 تهیا اعضای بخش کمی پژوهش نیز شامل کلیهجامعه آماری . همچنین، انتخاب شدند گیری هدفمندنمونه
 تصادفی گیرینمونه روش به و فرمول کوکران از استفاده با که بودند کشور کل فرهنگیان دانشگاه علمی
 یگردآور منظور به .شدند انتخابنمونه  عنوان بهت علمی دانشگاه فرهنگیان از اعضای هیا نفر 362 ایخوشه

)بخش کیفی( و پرسشنامه محقق ساخته )بخش کمی( استفاده شد. برای  ساختاریافتهاز مصاحبه نیمه  ها داده
های تحلیل عاملی  از روش نیز های کیفی پژوهش از تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش کمّیتحلیل داده

نتایج نشان استفاده شد.  Lisrelو  Spss افزارهای نرماستفاده از )تأییدی( و مدل یابی معادالت ساختاری با 
 پذیری، قانون مداری، وفاداری و حفظ کرامت انسانی صداقت، عدالت، احترام، مسئولیت های مؤلفهداد که 

-یافته ت علمی دانشگاه فرهنگیان شناسایی شدند.ای اعضای هیااخالق حرفهبر  تأثیرگذار های مؤلفه عنوان به

نشگاه فرهنگیان در حد مطلوب ت علمی دا، در بین اعضای هیاشده شناسایی های مؤلفهتمام که نشان داد  ها
 از برازش مطلوبی برخوردار است. شده ارائهبود و مدل 

 ت علمی.اعضای هیا، پذیری مسئولیت، ای حرفهاخالق کلیدی:  واژگان

 

                                                 
 ()نویسنده مسئول دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی. 1
  ، ایران، رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه علوم تربیتی و مشاورهمدیریت آموزشی استادیار. 2

 ، ایران، رودهناسالمی ، دانشگاه آزاد، گروه علوم تربیتی و مشاورهاستادیار مدیریت آموزشی. 3
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 مقدمه

شود که بر اساس بایدها و نبایدها تعریف میها و سیستمی از ارزش عنوان بهاخالقیات در سازمان 
ها در بعد شود. به طور کلی انسانمشخص و عمل بد از خوب متمایز می آن نیک و بدهای سازمان
-ر، گفتار و رفتار آنها را شکل میهای خاص اخالقی هستند که پنداویژگیفردی و شخصیتی دارای 

گیرند عواملی موجب شود پست سازمانی قرار می ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه وو دهد
های انسانی بر روی میزان کارایی که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگی

های اخالقی مورد توجه در یکی از جنبه (.1394، اردالن و نعمتیبگذارد )و اثر بخشی سازمان تاثیر 
استانداردها و قواعدی که بر  یمجموعهعبارت است از ای است که حرفههای مختلف، اخالق سازمان

، مسئولیت اخالقی فرد از حیث شغل آنمنظور از و  شودرفتار تمام اعضای یک حرفه اعمال می نحوة
گر در سازمانی امحققان معتقدند که  (.3114، 1؛ پراکش ترایپاتی3112نوروزی و همکاران، ) است

آن سازمان وفادار به ارزشهای سازمانی و متمایل به  رعایت شود، نیروی انسانی های اخالقیارزش
سازمانی، کوششی فراتر از  عضویت در آن سازمان خواهد بود. نتیجه وفاداری به ارزشهای حفظ

 منجر وری و کارایی، ایجاد خالقیت و نوآوری،است. افزایش بهره شاغلموظایف تعیین شده و توسعه 
بیشتر به کارکنان، جلوگیری از فساد و  چگی و همبستگی، بهبود کیفیت، توجهشدن به یکپار

باعث کاهش ای در سازمان اخالق حرفه آثار اخالق بر عملکرد مدیران است سوءاستفاده از قدرت، از
شود  رضایت شغلی و روابط مناسب بین همکاران میناخوشایند در کار گروهی و افزایش عوامل 

به اخالق کار و ضعف در رعایت  ها سازمان یتوجه یباز طرفی،  (.1395، حمیدیساکی، صدوق و )
تواند مشکالتی را برای  نفعان بیرونی، می اصول اخالقی در برخورد با نیروی انسانی سازمان و ذی

ی که به طور(. 1396زیر سؤال ببرد )رضایی،  آن راسازمان ایجاد کند و مشروعیت سازمان و اقدامات 
گیرند و جریان تولید علم بدون رعایت اخالق، اجتماعات علمی شکل نمی ؛دارند اعتقاد ققانمحبرخی 

 (.1392زاده، عرفان، نادی و ابراهیم) شوداختالل می نیز دچار

تواند سبب می ها و تعهدات اجتماعی اعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیت بی از آنجایی که
های موفق برای  به همین دلیل، بسیاری از شرکت شود،های اقتصادی و سازمانی از بین رفتن بنگاه

اند که باید در سازمان یک فرهنگ  و به این باور رسیده تدوین استراتژی اخالقی احساس نیاز کرده
ای  اخالق حرفه دربارهاند به تحقیقات  رو، کوشیده (. از این3116، 3کلککند )مبتنی بر اخالق رسوخ 

اخالقی در  هایی که رعایت الگوهاییکی از حوزهدر این میان،  (.3116، 3ای بدهند )الیاس جایگاه ویژه
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فعال در حوزه آموزش و  انیمتصد ژهیو بهآن از اهمیت خاصی برخوردار است، حوزه تعلیم و تربیت و 
باید در جهت توسعه شخصیت  است و آموزش زیر بنای توسعه پایدار انسانی چراکه .تربیت است

 ردیپذ های اخالقی صورتجنبه تواند بدون توجه بهآموزشی نمی انسانی باشد و تحقق اهداف
آموزشی، افراد  یا حرفهدر اخالق  (.1395موسوی، وشنی، حیدری، محمدی، سلیمانی و قیصرزاده، )

و دانشجویان هستند که در این میان، نقش  یعلم ئتیه، اعضای گذاران استیس، مدیران، تأثیرگذار
 استادان (.3111، 1ایوج و برونتاست )بسیار پررنگ تر از سایرین  ها دانشگاه یعلم ئتیهاعضای 
 عنوان افرادی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را بر عهده دارند باید از اصولبهها دانشگاه

 پایبند باشند. بدین صورت که یک استاد در دو بعد باید ای معلمی آگاهی داشته و به آناخالق حرفه
 خود را ملزم به رعایت اصول اخالقی بداند؛ اول، از نظر تأثیری که بر رفتار و افکار فراگیران دارد، باید

آموزشی  ای که در قبال برآوردن نیازهایخود را آراسته به فضایل اخالقی کند و دوم، به فراخور وظیفه
های مسئولیت حداکثری اصول اخالقی در انجام وظایف حرفهای، ارد، باید با رعایتدانشجویان د

 (.1396سلیمی و خداپرست، ) رساندآموزشی خود را به بهترین نحو به انجام 

توان به که از آن جمله می کنند یمها را تسهیل ای در اساتید دانشگاهعوامل مختلفی اخالق حرفه 
( بر این 3112) 3بین اساتید و مدیریت دانشگاه است، آرورا یفرد نیبعوامل مدیریتی مانند اعتماد 

ای گوید، اعتماد و صداقت بین افراد یک سازمان موجب ایجاد اخالق حرفهو می کند یمنکته اذعان 
 تأثیرگذارز جمله عوامل گیری صحیح اگردد. همچنین در بعد فردی، توانایی تفکر انتقادی و تصمیممی

وجود رهبری  تواند یم تأثیرگذار(. عامل دیگر 1396دهقانی و همکاران، باشد )ای میبر اخالق حرفه
در  یا حرفه( در پژوهش خود بر رابطه رهبری اخالقی و ایجاد اخالق 3112) 3اخالقی باشد. کلی

 ریتأثافراد  ییگرا اخالقبر  یریپذ تیمسئولکه  کند یم(، عنوان 3116) 4. بانککند یمسازمان اشاره 
مداری رهبری اخالقی و اخالق های مؤلفهند که در پژوهشی دریافت نیز(، 3119) 5میلر و همکاراندارد. 

ای بوده و بر ایجاد هویت کاری اخالق حرفه های مؤلفهاز  ری اطالعات و ارتباطاتدر استفاده از فناو
عات نظری و عملی در پژوهشی، مدلی کاربردی بر اساس مطال( 3112) 6مارتاهمچنین، تاثیرگذارند. 

 یاحمدگرفت. میای در آموزش ارائه داد که ابعاد آموزشی و پژوهشی را در بر برای اخالق حرفه
مدار های حرفهای در سازمانجهت ارتقای اخالق حرفه( نیز در پژوهشی خاطر نشان ساخت که 1393)
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انگیزش کارکنان از  ها و بهبودکارکنان، عادالنه نمودن توزیع پاداش به وضعیت اقتصادی توجه
( در تحقیقی که به بررسی عوامل موثر 1394) ازرلویجعفریانی و  .اهمیت قابل توجهی برخوردار است

پذیری اجتماعی و معنویت با اخالق ای مدیران پرداختند، نشان دادند که بین مسئولیتبر اخالق حرفه
ای مدیران رابطه معکوسی رابطه مستقیم و بین خودشیفتگی و تعارض نقش با اخالق حرفهای حرفه

 وجود دارد.

دانشگاهی  عنوان بهموجود در کشور، دانشگاه فرهنگیان  یها دانشگاهاز میان  با توجه به اینکه
دانشگاه نقش اساتید ، کندفعالت می تخصصی در امر تربیت نیروی انسانی حوزه تعلیم و تربیت

. این در حالی است گیرد قرار موردتوجهبیش از پیش  بایددر زمینه پرورش اخالق در جامعه  فرهنگیان
که با وجود دورنمای روشن تاریخی و تمدنی ایرانیان در بحث آموزش و میراث فرهنگی و دینی، در 

های ی در شغلاخالق یها دغدغهاز فقدان  های دانشگاهی،حال حاضر، جامعه و به خصوص محیط
ت در خصوص اهمی ذکرشدهبراساس مطالب  (.1391فراهانی و بهنام،  ینیفر مه) برد یمرنج  مختلف

های آموزشی مانند دانشگاه سازماندر اهمیت آن  ژهیبه وای در مشاغل مختلف و اخالق حرفه
 ی کهبه طور. نمایدمیای اساتید ضروری اخالق حرفه بهبودهای منسجم برای ارائه برنامهفرهنگیان، 

ه تواند بی آگاه و برخوردار باشند، نمیا حرفهبدون داشتن اساتیدی که از اخالق  فرهنگیان دانشگاه
موثر بر  های مؤلفهتواند تحقق پذیرد که با شناسایی این مهم درصورتی می سرمنزل مقصود برسد.

بر این تدارک دید.  شده شناسایی های مؤلفههای متناسب با ها و آموزشای بتوان برنامهاخالق حرفه
ای اعضای هیئت علمی بر اخالق حرفه تأثیرگذار های مؤلفهشناسایی پژوهش حاضر هدف اساس، 

که به دنبال  است شده شناسایی های مؤلفهای براساس و تدوین مدل اخالق حرفهدانشگاه فرهنگیان 
ای برای مدل مناسب اخالق حرفهاین هدف محققان درصدد پاسخگویی به این سوال هستند که 

 اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چه مدلی است؟

 نظری پژوهش مرور مبانی

ها همگی اصطالحاتی هستند که برای نشان اخالق، اصول اخالقی و ارزشای: اخالق حرفه

اخالقی مفاهیم  (.33: 1329آراسته و همکاران، شود )دادن آنچه که درست و خوب است استفاده می
های هدایتگر افراد در تصمیماتشان را توصیف نمایانگر اشکالی از زندگی بشر است و اعتقادات و ارزش

های انسانی مطرح است و پیش ای راهبردی برای مجموعهسرمایه عنوان بهنماید، اخالقمندی می
 (.4:1391بهشتی فر و اسماعیلی،دهد )شرط زندگی اجتماعی کارآمد را تشکیل می



 325(یمتوال یاکتشاف یبیپژوهش ترک یک)یاندانشگاه فرهنگ یعلم یاته یاعضا یبرا یاارائه مدل اخالق حرفه

 

 

 عنوان بهها از اهمیت زیادی برخودار است چرا که کننده روابط میان انسانعنوان تنظیماخالق به
های بیرونی داشته باشد قادر است تا عملکردهای اخالقی را م درونی، بدون آنکه نیاز به اهرمیک نظا

عملکردها و رفتارها در نقش اخالق در  در کارکنان تضمین نموده و یک نظام اخالقی به وجود آورد.
بحث ها و در بر خوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده است. از این رو، ها و انتخابگیریتصمیم

ها، امروزه به یکی از مباحث عمده رشته مدیریت مبدل شده است اخالقیات در مدیریت و سازمان
کردن حدود رفتارهای مناسب یا ای در آموزش عالی به مشخص اخالق حرفه (.41: 1323)الوانی، 

که  از آنجاییانجامد. ای میهای حرفهنامناسب و هدایت اعضای هیئت علمی در اجرای مسئولیت
وزشی، ها در سه مقوله آمید و اعضای هیئت علمی در دانشگاهای اساتمسئولیتها و وظایف حرفه

-ان نیز ناظر بر همین سه مقوله میآنای رو اخالق حرفهگیرد. از اینپژوهشی و کارآفرینی جای می

گذاران، اعضای هیئت علمی و سیاست، مدیران، تأثیرگذارای آموزشی، افراد باشد. در اخالق حرفه
ر از سایرین تها بسیار پررنگان، نقش اعضای هیئت علمی دانشگاهدانشجویان هستند که در این می

ه باید در آن مهارت کافی را داشته باشند، باید ها جدا از رشته تخصصی خود کاست. اساتید دانشگاه
ای آن آشنا باشند. چراکه آموزش اولین کارکرد دانشگاه ی را نیز بدانند و با اصول حرفهحرفه مدرس

 (.36: 1391ایمانی پور، است )

اصول اخالقی حرفه راجع به چگونگی بودن افراد و این که در سازمان متبوع خود چطور رفتار 
تواند از طریق تنظیم بهتر ای می(. اخالق حرفه1145: 3114، 1شود )گباداموسیمی کنند، مطرح

های ناشی از روابط، کاهش اختالف و تعارض، افزایش جو تفاهم و همکاری و همچنین کاهش هزینه
های تواند سبب کاهش هزینههای اخالقی میکنترل عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد. اخالق و ارزش

(. 51: 3115، 3لئو و آدریسشود )کنترل و بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات  ناشی از
شود که این به نوبه خود باعث ها باعث تنظیم بهتر روابط در سازمان میرعایت اخالق در سازمان

افزایش جو تفاهم در سازمان و کاهش تعارضات بین افراد و گروه ها و بهبود عملکرد تیمی است 
 (.413: 3115، 3افالن)

های اخالقی در اموری مانند جذب و گزینش، اقدامات خالف اخالق و خالف عدم رعایت ارزش
کند. رعایت مالحظات اخالقی در گزینش و استخدام، ارزیابی عملکرد، قانون را در سازمان فراهم می

گری و تعارض، سازی سازمان، باعث کاهش بدبینی و پرخاشها، اخراج و کوچکنظام پاداش

                                                 
1 Gbadamosi 
2 Lau & Ldris 
3 Ofallon 



272 1311پاییز  ،اول، شماره دوازدهمسال  - پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
 

طلبی و در نهایت افزایش ارزش و سود و درآمد شده، رفاه بیشتر پذیری بیشتر، افزایش تنوعمسئولیت
نقش مهمی بر میزان  ایشود. از این رو اخالق حرفهگذاران، مشتریان و کارمندان را موجب میسرمایه

ها توجه داشت چرا که عملکرد سازمانام ارزشی در بهبود بخشی سازمانی دارد. پس باید به نقش نظاثر
ت کند و از جمله عواملی اسگیری همچون نگرش ادراکی عمل مینظام ارزشی افراد در هنگام تصمیم

دست هدایت و آموزش افراد در جهت به  ،گذارد. لذاستقیم بر رفتار کارکنان تأثیر میطور مکه به
لوب در آنان شده در نتیجه به های مطلکردتواند موجب بروز عمآوردن یک نظام ارزشی برتر می

-ام می( اعتقاد دارد هر کاری که در محیط کار انج3113شود. کوهان )اثربخشی سازمانی منجر می

تدوین و توسعه یک مجموعه اخالقیات  ،بنابراین؛ گیرد به نوعی بر باورهای اخالقی مبتنی است
انی که پذیرای ند و به خلق یک فرهنگ سازمکن افراد را در برابر هم متعهد میمشترک در سازما

: 1394کند )قیومی، مانی مثبت را در سازمان تقویت میکند و رفتارهای سازاخالق باشد کمک می
14.) 

 تحقیق شناسیروش

جامعه  آمیخته )کمی، کیفی( و از نظر هدف کاربردی است. ها دادهروش پژوهش بر مبنای ماهیت 
های شامل خبرگان دانشگاهی و مسئولین دانشگاه فرهنگیان بود. ویژگیآماری بخش کیفی پژوهش 

خبرگان پژوهش که به تأیید اساتید خبره رسیده بود، افرادی بودند که ازنظر آگاهی و اطالعات در 
که بتوانند با ارائه اطالعات دقیق نمادی از جامعه باشند. در  های برجسته بوده و اینزمینه مهارت
مصاحبه شد.  دانشگاه فرهنگیان مسئولین و نفر از خبرگان دانشگاهی 33پژوهش با بخش کیفی 

 نفر از معاونت 2فرهنگیان،  دانشگاه برتر نفر از اساتید 4نفر از مدیران دانشگاه فرهنگیان،  4شامل 
 دانشگاه پردیسهای در تربیت و تعلیم نفر از خبرگان 4فرهنگیان،  دانشگاه پژوهش و آموزشی های

بودند که به  کشور فرهنگیان دانشگاه در درسی برنامه تدوین و مطالعات نفر از دفتر 3هنگیان و فر
روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه بود. جامعه آماری بخش 

ینکه کل کشور بود که با توجه به ا فرهنگیان دانشگاه علمی هیئت اعضای ، شامل کلیهکمی پژوهش
عنوان  نفر به 362شود، برابر تعداد سؤاالت درنظر گرفته می 15تا  5در تحلیل عاملی حجم نمونه 

ای مرحله ای، ابتدا، کشور به ن با استفاده از نمونه گیری خوشه حجم نمونه در نظر گرفته شد. همچنی
اب شدند که منطقه شمل و جنوب، شرق، غرب و مرکز، تقسیم و از هر منطقه سه پردیس انتخ 5

را انتخاب  پژوهشگر با توجه به نسبت نمونه به جامعه از هر دانشگاه به صورت تصادفی تعداد نمونه را
 علمی توزیع کرد. صورت تصادفی در دسترس در بین اعضای هیئت کرد و پرسشنامه ها را به
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و  ساختاریافتهای، مصاحبه نیمه از روش کتابخانه ها داده یگردآور منظور به پژوهش نیا در
 استفاده شد. ساختاریافتههای نیمهدر بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه پرسشنامه استفاده شد.

ها را مورد تحلیل قرار داد تا مواردی که ناقص گیری از شرکت کنندگان دادهپژوهشگر در فرایند نمونه
مصاحبه، عوامل  33عد از انجام کننده جدید کامل گردد. ببوده با دریافت اطالعات جدید از شرکت

شد و پژوهشگر به اشباع رسید. در حین مصاحبه به های قبلی تکرار میاصلی و فرعی در مصاحبه
پرداخته و  ای حرفههای مناسب برای تعیین مولفه های اخالق آوری نظرات در مورد شاخصجمع

دقیقه  61تا  31مصاحبه بین  عوامل اصلی و فرعی مورد نظر بررسی و نهایی شد. مدت زمان انجام
بود. برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و 

-طور همچنین بهمتخصصان دانشگاه فرهنگیان که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم

گرفته شد. همچنین برای محاسبه پایایی از ها کمک زمان از مشارکت کنندگان درتحلیل و تفسیر داده
، از 1ی دو کدگذاردرون موضوعروش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. در مصاحبه با روش توافق 

کدگذار ثانویه در پژوهش  عنوان بهیکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاری درخواست شد تا 
مصاحبه را کدگذاری کرده و کار پژوهش، تعداد سه مشارکت کند در ادامه محقق به همراه این هم

کرد رود را محاسبه شاخص پایایی تحلیل به کار می عنوان بهی که درون موضوعدرصد توافق 
که پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به  (1393طباطبایی، جسنی، مرتضوی و طباطبایی چهر، )

 یگردآور منظور به پژوهش نیا در درصد بدست آمد که بیانگر پایای مناسب بود. 25/1محاسبات 
از مصاحبه استفاده شد که با  ساخته بر گرفته از کدهای حاصل ای محقق پرسشنامه از ها داده

های این های پرسشنامهتکمیل شد. گویه، اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیاننظرسنجی از 
عمومی هدف کسب اطالعات  هایالؤسعمومی: در  هایپژوهش شامل دو قسمت است:الف( گویه

 شناختی پاسخگویان است. این قسمت شامل چهار سؤال است و مواردی مانند جنسیت،کلی و جمعیت
رسشنامه محقق ساخته اخالق اند.ب( پمطرح شده آن در کار سابقه و تحصیالت، رتبه علمی سن،
باشد که با مرور مبانی نظری ای لیکرت میگویه با طیف پنج گزینه 61: این پرسشنامه شاملای حرفه

های اکتشافی )با کدگذاری باز و محوری متون مصاحبه اکتشافی(، تدوین  و عملی و نیز نتایج مصاحبه
صورت هبگر در محل حضور داشته و وهشپژدر زمان توزیع پرسشنامه شده است. الزم به ذکر است، 

ها مبادرت ورزیده برای آزمودنیرفع ابهام  بههای پرسشنامه شفاهی جهت روشن شدن مطلب و گویه
روایی منظور محاسبه روایی از روایی صوری، محتوایی و سازه استفاده شد. در این پژوهش به است.

گر، چند ویرایشی، شکلی، امالیی و .... به کمک پژوهشظاهری پرسشنامه نهایی به دور از ایرادات 

                                                 
1
. Inter coder reliability (ICR) 
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های از فرم 1برای بررسی روایی محتوایی نفر از اعضای نمونه، استاد راهنما و مشاور تدوین گردید.
CVR  وCVI  استفاده شد. باید توجه داشت که بررسی روایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه و از

نده، اساتید راهنما و مشاور، دانشجویان دکتری متخصص در این طریق خبرگان )اعضای مصاحبه شو
گیرد. بر اساس این نوع از روایی هیچ سوالی نیاز به حذف ها و ..( صورت میحوزه، چند نفر از آزمودنی

 شدن نداشت و برخی سواالت اصالح شد.

-استفاده شد. هماندر این پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

های قابل مشاهده است میزان ضریب آلفای کرونباخ و ترکیبی برای همه مؤلفه 3طور که در جدول 
است. البته باید توجه داشت که پیش تست آلفای  1.2ابعاد رهبری خدمتگزار و تعالی سازمانی باالتر از 

ریافتیم همبستگی درونی سواالت آزمودنی جداگانه انجام شد و بعد از اینکه د 31کرونباخ بر روی 
 ها توزیع شد.مناسب است پرسشنامه نهایی برای سایر آزمودنی

 

 ی تحقیقهایافته

های این تحقیق در دو بخش کیفی و که پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود، دادهبا توجه به این
های در نهایت داده های مربوط به بخش کیفی وکمی تجزیه و تحلیل خواهند شد که در ابتدا یافته

 گیرد.مورد بررسی قرار می مربوط به بخش کمی
نفر از خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی بودند که از  33های بخش کیفی با آوری دادهبرای جمع

اند، مصاحبه شد. در جدول زیر اطالعات  گیری برخوردار بودهسوابق اجرایی در سطوح تصمیم
 شده است. شناختی این افراد آورده جمعیت

 آمار جمعیت شناختی بخش کیفی. 1جدول
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

 4 مدیران دانشگاه فرهنگیان

 تحصیالت

 3 تر لیسانس و پایین

 سن

 3 سال 39تر از  پایین

 2 سال 45تا  41 5 لیسانس فوق 4 اساتید برتر دانشگاه فرهنگیان

 2 سال 51تا  46 16 دکتری 2 معاونت های آموزشی و پژوهش

 4 خبرگان تعلیم و تربیت در پردیسها

 جنسیت

 6 سال 51باالی  2 زن

 15 مرد 3 دفتر مطالعات و تدوین برنامه درسی
سابقه 

 کار

 6 سال 15تا  11

 2 سال 31تا  16

 9 31باالی 

                                                 
1
 . Content Validity 
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ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ها پیش پردازش دادهاین بخش قبل از تجزیه و تحلیل داده در
شدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین، برای رفع این مشکل از روش میانه  ها گم نشان داد در برخی از گویه

شناسایی  منظور بههای مفقوده جایگزین شد. ها استفاده شد و تمام دادهبرای جایگذاری مقادیر آن
استفاده شد که نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد. عالوه  های پرت از گراف باکس پالتداده

تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی در پاسخ به های بیها در نرم افزار اکسل برای حذف آزمودنیبر این
های ها به سوال هر یک از آزمودنییک پرسشنامه محاسبه شدکه نتایج نشان داد انحراف معیار پاسخ 

 نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد. 3/1پژوهش کمتر از 
 شده شناسایی های مؤلفه. 3جدول 

 تعداد گویه بعد متغیر

 ای اخالق حرفه

 4 صداقت

 5 عدالت

 4 احترام

 2 پذیری مسئولیت

 3 قانون مداری

 3 وفاداری

 4 حفظ کرامت انسانی

عبارتند از صداقت، عدالت،  شده شناساییای اخالق حرفه های مؤلفه 3اساس جدول شماره  بر
ها در شکل زیر این مولفه مداری، وفاداری و حفظ کرامت انسانی.پذیری، قانوناحترام، مسئولیت

 نمایش داده شده است:

 
 حاصل از بخش کیفی شده شناسایی: مدل عوامل 1شکل 
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، ابتدا باید از این مسأله اطمینان ای مدل اخالق حرفهپس از شناسایی  پژوهش:های بخش کمی یافته
های مورد نظر )اندازه های موجود را برای تحلیل به کار برد یا به عبارتی، آیا تعداد دادهتوان دادهیافت که می

و  KMOنمونه و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص 
بوده و مقادیر تقریباً نزدیک به یک  1.6بزرگتر از  KMOآزمون بارتلت استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص 

-برای تحلیل عاملی می شده شناساییهای س شاخصدهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اسارا نشان می

برای آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل  1.111داری باشد. سطح معنی
سپس براساس شاخص های شود. باشد زیرا فرض یکه بودن ماتریس همبستگی رد میعاملی می

ای انجام شد. برآوردهای پارامتر استاندارد شده  اخالق حرفه آزمون تحلیل عاملی بر روی متغیر شده شناسایی
ها از لحاظ آماری معناداری هستند و بارهای عاملی آن در سطح  دهد که همه شاخص در شکل زیر نشان می

 باشد. های برازش حاکی از برازش مناسب مدل می باالیی قرار دارند. بررسی نتایج شاخص

 
 ای اخالق حرفههای تایید شده  گویه. 3جدول

 وضعیت tمقدار  بارهای عاملی گویه tمقدار  ضریب مولفه

 13.32 1.24 صداقت

 تایید شد - 1.22 1گویه 

 تایید شد 14.12 1.23 3گویه 

 تایید شد 14.11 1.23 3گویه 

 تایید شد 14.21 1.25 4گویه 

 13.53 1.23 عدالت

 تایید شد - 1.25 5گویه 

 تایید شد 16.93 1.23 6گویه 

 تایید شد 19.35 1.91 2گویه 

 تایید شد 14.41 1.25 2گویه 

 تایید شد 14.12 1.24 9گویه 

 14.23 1.25 احترام

 تایید شد - 1.91 11گویه 

 تایید شد 31.63 1.29 11گویه 

 تایید شد 31.22 1.22 13گویه 

 تایید شد 14.66 1.23 13گویه 

 15.21 1.92 پذیری مسئولیت

 تایید شد - 1.23 14گویه 

 تایید شد 13.33 1.23 15گویه 

 تایید شد 14.59 1.22 16گویه 

 تایید شد 15.31 1.29 12گویه 

 تایید شد 15.43 1.21 12گویه 

 تایید شد 16.34 1.23 19گویه 

 تایید شد 15.15 1.29 31گویه 



 321(یمتوال یاکتشاف یبیپژوهش ترک یک)یاندانشگاه فرهنگ یعلم یاته یاعضا یبرا یاارائه مدل اخالق حرفه

 

 

 وضعیت tمقدار  بارهای عاملی گویه tمقدار  ضریب مولفه

 15.93 1.93 مداری قانون

 تایید شد - 1.22 31گویه 

 تایید شد 12.19 1.25 33گویه 

 تایید شد 14.91 1.26 33گویه 

 15.63 1.22 وفاداری

 تایید شد - 1.91 34گویه 

 تایید شد 33.11 1.93 35گویه 

 تایید شد 16.42 1.22 36گویه 

حفظ کرامت 
 انسانی

1.22 11.92 

 شد تایید - 1.23 32گویه 

 تایید شد 13.21 1.26 32گویه 

 تایید شد 14.16 1.22 39گویه 

 تایید شد 13.61 1.25 31گویه 

 وضعیت درجه برازش مدل چگونه است؟

دو -های خی دهد. همانگونه که شاخص ها را نشان می شکل زیر نمودار مسیر برازش شده به داده
کند.  ها ارائه می تری را به دادهدهند، مدل اصالح شده برازش مناسب نشان می RMSEAو 

 های مدل در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است. خروجی

 های برازش تحلیل مسیر مدل شاخص. 4جدول 

 قبول قابل برازش مقدار اختصار شاخص نام شاخص

 های برازش مطلق شاخص
  921.26 - پوشش )کای اسکوئر( سطح تحت

 1.9بزرگتر از  GFI 1.95 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقی شاخص
 1.9بزرگتر از  AGFI 1.93 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 1.9بزرگتر از  CFI 1.92 شاخص برازش تطبیقی

 1.1کمتر از  RMSEA 1.151 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصد شاخص

های برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است. شود شاخصگونه که مشاهده میهمان
کلیه مقادیر پارمترهای مربوط به ابعاد به همراه بارهای عاملی و ضرایب مسیر در جداول زیر به 

 صورت خالصه آورده شده است.
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 ای اخالق حرفه های مؤلفه: مدل نهایی 3شکل 

 و نتیجه گیری بحث
ای اعضای هیئت علمی دانشگاه پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل پروش اخالق حرفه

شناخت بهتر موضوع در زمینه  منظور بهفرهنگیان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 
های عمیق و اکتشافی از طریق مصاحبه و همچنین شناسایی ابعاد و مولفه های آن، ای حرفهاخالق 

صورت هدفمند انتخاب رت انفرادی با خبرگان دانشگاهی و اساتید در دانشگاه فرهنگیان که بهصوبه
 شده بودند.

ای تشکیل دهنده اخالق حرفه های مؤلفه ،این حوزه صورت گرفت هایی که درمصاحبهبر اساس 
گویه(،  4احترام )گویه(،  5عدالت )گویه(،  4صداقت )اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شامل 

گویه(.  4) یانسانگویه( و حفظ کرامت  3) یوفادارگویه(،  3گویه(، قانون مداری ) 2پذیری ) مسئولیت
وانی های انجام شده با یافته پژوهش حاضر همخهای حاصل از پژوهشدر این خصوص، برخی یافته
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در پژوهشی نشان داد که ( اشاره کرد که 1395حسینی )توان به پژوهش دارد، از آن جمله می
، عدالت، ارتباطات اجتماعی و قانون مداری سهم معناداری در پیش بینی پذیری مسئولیت های مؤلفه

ا در پژوهش همسوی دیگر بمتغیر کیفیت زندگی کاری اعضای هییت علمی دانشگاه تهران دارند. 
( به این نتیجه رسید که اعتماد و صداقت بین افراد یک سازمان موجب 3112) 1آروراتحقیق حاضر 

( عنوان کردند که 1393نیاز آذری، عنایتی، بهنام فر و کهرودی )گردد. ای میایجاد اخالق حرفه
(، در 1393)دار و مثبت دارد. مصباحی و عباس زاده  ای با تعهد سازمانی همبستگی معنی اخالق حرفه

زمانی، درون مایه اخالق فردی، عوامل مدیریتی، عوامل سا 5ای از نشان داد که اخالق حرفه پژوهشی
 تشکیل شده است.عوامل فرا سازمانی عوامل اخالق شغلی و 

-ی مانند صداقت، به نظر میهایشود، مقولهای در بین اساتید میزمانی که صحبت از اخالق حرفه

بودن و راستگویی در بین اساتید که خود آموزگار قشر زیادی از افراد هستند، بسیار حائز آیند، صادق 
اهمیت است. درستی و صداقت اساتید به دانشجویان راه و منش انسان گرایانه را یاد می دهد. از طرف 

خالق های دیگر یک استاد اخالق مدار است. اساتیدی که از انیز از ویژگی پذیری مسئولیت ،دیگر
برخوردارند، مسئولیت پذیر بوده و نسبت به اعمال خود پاسخگو هستند، آنها این  ای حرفه

ه در اشتبا پذیری مسئولیتپذیری در تدریس، کنند. مسئولیترا در همه مواقع حفظ می پذیری مسئولیت
است که در  پذیری، توجه به کرامت انسانی بدین معنیپذیری در قدرت. عالوه بر مسئولیتو مسئولیت

یک انسان ارزشمند  عنوان بهدانند اند و مییک انسان توسعه یافته پذیرفته عنوان بهوهله اول، خود را 
ارزشمندی را به چگونه احترام خود و دیگران را حفظ کنند و در وهله دوم، این احساس کرامت و 

ول اخالقی توسط اساتید و در تایید اهمیت یافته حاصل و نقش رعایت اصدهند. دیگران انتقال می
تایج مطالعه نقش آن در افزایش انگیزه یادگیری و همچنین رعایت اصول اخالقی توسط دانشجویان ن

یت علمی و که بیشترین عامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانشجویان صالح( نشان داد 1391) یروح
توانند از نظری آموزشی زمانی میهای . محققان معتقدند که سازمانها استاخالقی اساتید دانشکده

ها رشد یافته باشند. بطوری که در این میان ای و اخالقی رشد کنند که اعضای این سازمانحرفه
مهمترین عامل ایجاد کننده معلمان و اساتید به دلیل مسئولیت خطیر آنها در آموزش افراد مختلف 

با توجه به  ،بنابراین ؛(1392همکاران،  غالمی نوقاب و) ندیآتغییر در نظام آموزشی به حساب می
های به دست آمده در این تحقیق و با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در خصوص اهمیت اخالق یافته

های هر چه بیشتر در زمینه شناسایی عوامل موثر بر انجام پژوهش ،ی ابعاد زندگی افراد جامعهدر همه
شود در تحقیقات بعدی در رسد و پیشنهاد میی به نظر میاخالقی معلمان و اساتید ضرور های مؤلفه

                                                 
1
. Arora 
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ای اساتید دانشگاه اخالق حرفه های مؤلفههای الزم جهت تقویت و بهبود ها و آموزشاین زمینه روش
ای در معلمان و اساتید دانشگاه فرهنگیان یا معلمان مورد بررسی قرار گیرد تا با افزایش اخالق حرفه

-ای اخالقی شویم. با وجود کسب یافتهآموزان و دانشجویان و در نهایت جامعهفرهنگیان شاهد دانش

های صورت گرفته دارای برخی های مطلوب در تحقیق حاضر این تحقیق نیز همچون سایر پژوهش
توان به اختصاص نمونه محدودیتهایی در فرایند اجرای تحقیق بود که از مهمترین این محدودیتها می

لمی دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد که ممکن است تعمیم نتایج تحقیق را به استید به اعضای هیئت ع
شود در تحقیقات ها و معلمان با مشکل مواجه سازد که برای رفع این مسئله پیشنهاد میسایر دانشگاه

 هشی با عنوان حاضر بر روی اساتید سایر دانشگاهها و معلمان نیز انجام شود.بعدی پژو
ای اعضای هیئت علمی دانشگاه اخالق حرفه آمده از تحقیق حاضر نشان داد که نتایج به دست
 مداری، وفاداریپذیری، قانون همچون؛ صداقت، عدالت، احترام، مسئولیت های مؤلفهفرهنگیان شامل 

-توان نتیجهبا توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق چنین می ،بنابراین؛ بودو حفظ کرامت انسانی 

باال بردن صالحیت اخالقی اساتید دانشگاه فرهنگیان  منظور بهآموزشهای الزم ارائه که گیری کرد 
-گذارد و باعث میضروری است چراکه صالحیت اخالقی، بر سایر فعالیتهای این اساتید اثر مثبت می

و اشتیاق شود دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نیز نسبت به اساتید خود و موارد تدریسی آنها رغبت 
معلمی از سوی  این عامل با الگو قرار دادن اساتید خود در هنگام احراز شغلکه زیادی داشته باشند 

اخالقی در  های مؤلفهلذا، توجه به اهمیت این شود. دانشجویان آنها سبب گسترش اخالق در کل جامعه می

ای روشهای آموزشی و مداخلهو شناسایی تاثیر ضروری بوده و نیازمند بررسی  اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 جبا توجه به نتای بنابراین، ؛باشداساتید دانشگاه فرهنگیان میدر  ایاخالق حرفه های مؤلفهبهبود و تقویت  الزم جهت
 د:گردکاربردی زیر ارائه می پیشنهادات حاضر حاصل از تحقیق

آموزش اخالقی به اساتید می  منظور بهی مختلف های در قالب کارگاهیبرگزاری آموزشها  -
 تواند در تحلیل و استدالل ورزی آنها در حیطه اخالق مفید باشد.

توجه به نیازها و عالیق اساتید در زمینه اخالقی و سوق دادن این عالئق به سمت و سوی  -
 اخالق مداری

و در دسترس قرار دادن دانشگاه  تدوین اصول تفکر اخالقی در قالب چشم انداز و ماموریت -
 این اصول برای همگان.

های رهبری مورد استفاده توسط اساتید مورد ارزیابی قرار گیرندو مسئولین دانشگاه نیز مدل -
 از مدلهای نوین مانند رهبری اخالق مدار استفاده کنند.

ید اخالق برای ایجاد اشتیاق به کار در اساتید، از عوامل انگیزشی مانند دادن پاداش به اسات -
 گرا استفاده شود.
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بر بهبود کیفیت زندگی کاری اساتید تاکید شود. این کار را می توان با ارائه تسهیالت بهتر  -
 انجام داد.

توجه به نیازها و عالیق اساتید در زمینه اخالقی و سوق دادن این عالئق به سمت و سوی  -
 .اخالق مداری
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