
 

 ییدانشگاه عالمه طباطبا یو پژوهش یدر نظام آموزش یااخالق حرفه یبررس
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 چکیده
ای ویژه موردتوجهدر کشور ما  ژهیوبه و اخیر یهاسالمباحثی است که در  از یاحرفهاخالق 

ی و پژوهش یدر نظام آموزش یااخالق حرفه یبررس ،. هدف پژوهش حاضرقرار گرفته است

 ،رویکرد این پژوهشعالمه طباطبایی است. دانشگاه  روانشناسی و علوم تربیتی یدانشکده

 کنندگانمشارکتصورت گرفته است.  نیمه ساختاریافته یکیفی بوده که با استفاده از مصاحبه

وانشناسی و علوم تربیتی ر یدانشجوی دکتری دانشکده 10و  یعلمئتیهعضو  10پژوهش 

 یاحرفهاخالق  ینهیدرزم مؤلفه 9پژوهش نشان از  یهاافتهیدانشگاه عالمه طباطبایی است. 

کشور  یهادانشگاهدر نظام پژوهشی  یاحرفهاخالق  ینهیدرزم مؤلفه 4در نظام آموزشی و 

 ینهیدرزمبسیاری  یهایکاستو  خألهانتیجه گرفت که  توانیم هاافتهیدارد که با بررسی 

از دید دانشجویان دکتری وجود دارد. این امر توجه ویژه مسئوالن را  ژهیوبهپژوهش حاضر 

 .طلبدیم یسازفرهنگاز بعد آموزش و  ژهیوبه

 ، نظام آموزشی، نظام پژوهشی، دانشگاه عالمه طباطبایییاحرفه: اخالق هادواژهیکل
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 مقدمه
ها نهاد نیترمهم وجز هادانشگاهاست که  شدهلیتشکمختلفی  یانهادهو  هاسازمانجامعه از 

مختلفی مانند آموزش، پژوهش، خدمات،  یهانقشدارای  هادانشگاه. شوندیممحسوب 

برای تحقق اهداف خود  هادانشگاههستند.  تیبااهمهستند که بسیار  ینیآفرارزشکارآفرینی و 

 برنلنقش خود را در جامعه ایفا کنند ) یخوببهتند تا بتوانند هس یاحرفهنیازمند توجه به اخالق 

کشور ما که دارای فرهنگ و  یهادانشگاهدر  یاحرفه(. اخالق 2015 ،1اسناکنبرگ و

جوامع  یدینی قوی و متنوعی است، اهمیت بسیار بیشتری دارد. اخالقیات در همه یهاارزش

، هادانشگاه یسازانساندین و مسائل مرتبط با آن مطرح است. با توجه به نقش  دورازبه

بنابراین اخالقیات باید ؛ است که باید به آن توجه بسیار شود یتیبااهممباحث  ازجملهاخالقیات 

واضح به کار  کامالً صورتبهو عملیات دانشگاهی  ندهایفرا، مراحل، استانداردهادر تمامی 

 تواندیم هادانشگاه که محوری نیترمهم نیبنیدرا(. 2015اسناکنبرگ،  و رنلبگرفته شود )

که  است یاحرفهتوجه به اخالق  سازد، را محقق خود اخالقی اهداف و هاآرمان آن، طریق از

تحت این شرایط افراد بر اساس ذهنیات خود عمل  .توجه مناسب نسبت به آن وجود ندارد

به طرق گوناگون معنا کرد که  توانیماخالق را  .شناختی نیست یخطاها دورازبهکرده که 

 ورسومآداب از یامجموعهرویه و سجیه، اخالق  به بعد خاصی توجه دارند. ،هر یک از معانی آن

که بر احساسات و کارهای افراد جامعه است اجتماعات بشری و قواعد و قوانینی  افراد و

 روابط یکنندهمیتنظ عنوانبه اخالق اجتماعی نیز، بعد (. از50 ،1383کلهر، ت )اس فرماحکم

 اخالقی، اصول به اتکا با سازمانی و نهادی بعد است. از دارای اهمیت بسیار ،هاانسان میان

 بنابراین،؛ است نادرست چیزی چه و درست چه چیزی بگیرند تصمیم تا شوندیم قادر مدیران

 بدون تنبیه و تشویق نظارت، ، ارزشیابی،یریگمیتصم نظیر خود وظایف دادن انجام در افراد

خالق ا (.2 ،1379 کنند )الوانی، عمل یدرستبه تواندینم سازمان در یاحرفهتوجه به اخالق 

بنابراین ابتدا باید اخالق را ؛ دهدیمنشان را  یاحرفهاصول اخالق در معنای خاص  ،یاحرفه

 آن حرفه را یهویژ یاحرفهشناخت و سپس با توجه به شرایط و فضای هر حرفه، اخالق 
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نفع دیگران تعدیل  را بهخود  یهاخواسته ،کندیمکرد. فردی که آداب اخالقی را رعایت  ایجاد

 در .دینمایمبا تقویت و پرورش ابعاد معنوی همواره در راه خدمت به همنوعان اقدام  و کندیم

 امر این کردن محقق آن هدف که است عقالنی تفکر فرایند یک ،یاحرفه اخالق حقیقت،

 قراملکی، فرامرز)نمود  اشاعه و حفظ باید موقع چه را ییهاارزش چه سازمان در که است

عملیاتی شده(  اصوالًشامل مفاهیم فرهنگی و ارزشی ) اخالق در آموزش عالی نیز (.32 ،1382

، مدیران و یعلمئتیهمختلف ) یهانقشحاصل از درک متخصصین آموزش عالی در 

(. آموزش عالی نیازمند 2015اسناکنبرگ،  و به دانشجویان( است )برنل یدهخدمتمتخصصین 

اخیر در آموزش عالی  یهاسالتغییراتی است که در  ،است و یکی از دالیل آن یافهحراخالق 

هجوم افراد به سمت آموزش عالی باعث شده است که  ،اخیر یهاسالرخ داده است. در 

دانشگاهیان شود و این امر باعث  یهادغدغه نیترمهمکمیت آموزش عالی یکی از  یمسئله

توجه به اخالق در آموزش  ،جلوه کند. در این شرایط ترکمرنگکیفیت  یشده است که مسئله

زیرا در اخالق به حقوق  شودیماز بعد آموزشی و پژوهشی بسیار دارای اهمیت  ژهیوبهعالی 

 ،جهیدرنتشود و توجه میمتقابل دانشجویان در قبال دانشگاه و دانشگاه نسبت به دانشجویان 

بنابراین نقش ؛ (12: 2004، 1)مک فارلن ردیگیمقرار  موردتوجه هادانشگاهکیفیت در  یمسئله

پرورش دانشجویان اخالق مدار دارای اهمیت بسیار است. در  ینهیدرزم یعلمئتیهاعضای 

مختلف علمی و اخالقی ارتقا دهند  یهانهیزمخود را در  یهاییتواناباید  هاآن ،این زمینه

 (.48 ،2015اسناکنبرگ،  و برنل)

 پیشینه پژوهش
برطرف شدن  منظوربه هاپژوهش( به بررسی چگونگی انجام 1399) رانیرمیم ی وازیپورن

 رعایت اخالقیات نیز بسیار دارای اهمیت است که ،. در این زمینهاندپرداختهجامعه  یازهاین

ارتباط  یبرقرار ی( به بررس1397) یو اطهر یشرف ،یزرافشان اساس هر کاری باشد. باید

و  انیدانشجو نفساعتمادبهو  زهیانگ ،یآموزش یوربهره شیدر افزا دیبا اسات انیدانشجو

 یات در برقراریاخالق تیمقاله به اهم نی. در ااندپرداخته مؤثرآموزش  تیفیک یارتقا تیدرنها
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 ییصفای و رازقی، ، مدهوشیقائد است. شدهاشاره واستاد و دانشج انیارتباط مناسب م

 از آن یناش یامدهایو پ یفساد دانشگاه یهانهیزمعلل و ( به بررسی 1397یی )کالیقاد

سبب ایجاد فساد  ییهانهیزمسؤال اصلی پژوهش این است که چه دالیل، شرایط و . اندپرداخته

و بروز فساد دانشگاهی چه پیامدهایی برای دانشجویان، استادان، ساختار  شودیمدانشگاهی 

های ها نشان داد که تعدد نهادهای جامعه دارد. یافتهها و سازماننظام آموزش عالی و دیگر نهاد

 یجابهمشی علمی، تمرکزگرایی، نبود اسناد اخالقی، توجه به کمیت خط یگیرندهتصمیم

گریزی، تجاری شدن آموزش عالی، افزایش تقاضای جامعه برای آموزش عالی کیفیت، قانون

های علل اصلی بروز فساد دانشگاهی است. همچنین شرایط و زمینه ازجملهگرایی و مدرک

و  هادانشگاههای نادرست نظارت رسمی در و صنعت، رویهدیگری چون شکاف بین دانشگاه 

( به بررسی 1392) عباس زادهو  مصباحیهستند.  مؤثرتنزل آموزش در بروز فساد دانشگاهی 

در این پژوهش بیان شده است . اندپرداختهدر آموزش عالی  ایحرفهالگوی سیستمی اخالق 

به  .استاثربخشی در آن  منشأاست و  یچندبعداخالق در آموزش عالی مفهومی  یزمینهکه 

. ارائه شده استحاضر در دو بخش  یمقاله است. هادانشگاهبسیاری از  موردتوجههمین دلیل 

و ادراکات  هادگاهیدبر اساس تجارب،  ایحرفهدر اخالق  مؤثر هایمؤلفهبخش اول تبیین 

بین متغیرها  یاز مدل سیستمی، رابطه گیریبهرهو بخش دوم نیز با  تأثیرگذار یهارساناطالع

 5وجود  دیمؤاین مطالعه  هاییافته. دهدمیرا در نظام آموزش عالی نشان  شدهارائه

عوامل اخالق فردی  .1: از اندعبارتاست که  فرعی یهیمادرون 17سایه بانی و  یهیمادرون

عوامل مدیریتی )نقش  .2(، وجدان اد قلبی، خودکنترلی،)استانداردهای اخالق فردی، اعتق

عوامل سازمانی )گزینش و  .3(، گیریتصمیممشارکت در  و الگویی مدیران، رفتار خیرخواهانه

عوامل اخالق شغلی )اخالق  .4 ،(سازمانیفرهنگ و راهبردی اخالق هایبرنامه، یریکارگبه

سازمانی )فرهنگ، شرایط سیاسی،  عوامل فرا .5 و آموزشی، اخالق پژوهشی و اخالق ارتباطی(

نسبت به  اجمالی مروری نیز به( 1386الوانی و رحمتی ). اعتماد عمومی، شرایط اقتصادی(

 سازمان، اخالقیات در استقرار و معنویت یسوبه سازمان هدایت منظوربه شدهانجام هایتالش

 .اندپرداخته سازمان در اخالقی مدیریت یابزارها و هاکیتکن تعاریف و و مفاهیم از برخی
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بر نظام آموزشی و پژوهشی پرداخته است.  تأکید( به بررسی آموزش مهندسی با 2020) 1وست

بسیار مفید باشد. بارنهرن و  تواندمیمختلفی است که مطالعه آن  یهافصلاین منبع دارای 

به  یارجاع دانش آموزان پزشک یهایژگیوعلل و  ی( نیز به بررسی زمینه2017) 2همکاران

 ایحرفهو  یارحرفهیغ یرفتارها یبه ارائه ،. در این پژوهشاندپرداخته ایحرفه یرهیمدئتیه

( در منبعی 2009) 3ین انجمن روانشناسی بریتانیاندانشجویان پزشکی پرداخته شده است. همچ

است، مطالب ارزشمندی بیان کرده است.  ایحرفهروانشناسی اخالق  یآن بر جنبه تأکیدکه 

 برای سیگنال عنوانبه اخالق با عنوان کدهای ایمقاله( نیز 2001) 4شر و آدامز، تاشچیان

 ،دف این تحقیقو رفتار اخالقی پرداخته است. ه کدهاکه به بررسی  اندکردهاخالقی ارائه  رفتار

اخالقی بر درک رفتار اخالقی است. در این بررسی این نتیجه حاصل  یکدها تأثیربررسی 

اخالقی، رفتار بهتری در میان کارکنان، مدیران و ...  کدهایدارای  یهاسازمانشده است که 

 ،رضایت، مانند تضمین رفتار اخالقی، آزادی و یجوسازمانکلیدی  یبنابراین جنبه؛ خود دارند

( به بررسی ماهیت رابطه میان اشتراک 2002) 5اخالقی است. همچنین شوارتز کدهاینیازمند 

 یبه بررسی رابطه ،اخالقی و رفتاری پرداخته است. این مقاله با اجرایی کردن مواردی کدهای

پژوهش حاکی از آن است که  یهاافتهیاخالقی و رفتاری پرداخته است.  کدهایبین اشتراک 

 تأثیر هاسازماناست که بر روی رفتار افراد در  یابالقوهاخالقی عنصر اساسی و  هایکد

از هشت استعاره  ایمجموعهاخالقی و  کدهایگذارد. همچنین در این پژوهش چرایی نقض می

 ایحرفهاخالق  ینهیدرزمپژوهش  خألصورت گرفته نشان از  یهایبررسآن بیان شده است. 

اهمیت انجام پژوهش در این زمینه دارد.  ،جهیدرنتو  هادانشگاهپژوهشی در نظام آموزشی و 

 یبررسمشهود است. هدف از پژوهش  کامالًی ایران هادانشگاهدر ایران و  ژهیوبهاین امر 

در نظام آموزشی و پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه  ایحرفهاخالق 

 طباطبایی است.
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 شناسیروش
عالمه دانشگاه  یو پژوهش یدر نظام آموزش یااخالق حرفه یبررسهدف پژوهش حاضر، 

طباطبایی است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و روش آن مصاحبه است. امروزه مصاحبه با 

های مطرح پژوهش تبدیل شده است )رنجبر و یکی از روش عنوانبهآن  یتوجه به گستره

اطالعات  آوریجمع منظوربهنیمه ساختاریافته  یاین از مصاحبهبنابر؛ (241 ،1391همکاران،

دانشجوی دکتری  10و  علمیهیئتعضو  10پژوهش  کنندگانمشارکتاستفاده شده است. 

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی هستند که با استفاده از  یدانشکده

. از تحلیل محتوا )کدگذاری باز و کدگذاری اندشدهانتخاب 2)اشباع نظری( 1نظری گیرینمونه

و همچنین آمار توصیفی در این  هامصاحبهحاصل از  هایدادهاستخراج  منظوربهمحوری( 

 شوندگانمصاحبه هایکلیدواژهپژوهش استفاده شده است. در کدگذاری باز سعی شد تا از 

اد یکپارچگی و علمی کردن ایج منظوربهشد که  تالشاستفاده شود و در کدگذاری محوری 

تخصصی استفاده شود. اعتبارسنجی پژوهش حاضر از طریق کدگذاری  هایواژه، از هاداده

در  ایحرفهاخالق  یهامؤلفه حاصل شد. کنندگانمشارکتو همچنین بازبینی  هایافتهمجدد 

مختلفی را پوشش دهد که در این پژوهش تنها دو بعد آموزشی  هایجنبه تواندمی هادانشگاه

باز و کلی بوده تا بتوان  صورتبه هامصاحبهدر  سؤاالتقرار گرفته است.  موردنظرو پژوهشی 

. 1موردنظر قرار گرفتند. در این پژوهش  سؤالالزم را استخراج کرد. دو  هایداده هاآناز دل 

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه چگونه  یدانشکدهدر نظام آموزشی  ایحرفهاخالق 

در نظام پژوهشی  ایحرفهاخالق . 2 و دانشجویان دکتری(؟ علمیهیئتاست )از دید اعضای 

 علمیهیئتروانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه چگونه است )از دید اعضای  یدانشکده

 و دانشجویان دکتری(؟

 

 
 

 

1 Theoretical Sampling 
 در این روش بهصورت هدفمند از افراد آگاه و متمایل به گفتگو تا رسیدن به حد اشباع یعنی حدی که در آن دیگر 2

(.243، 1391)رنجبر و همکاران،  شودیماطالعاتی به پژوهش اضافه نشود، کسب اطالعات   
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 نتایج
و علوم  یروانشناس یدانشکدهدر نظام آموزشی  ایحرفهاخالق  ینهیدرزمهش ی پژوهایافته

مطرح در  هایمؤلفهالزم به تفکیک بر اساس  هایبررسیبعد از انجام  دانشگاه عالمه یتیترب

بیان شده  1و دانشجویان دکتری در جدول  علمیهیئتنظام آموزشی و از دیدگاه اعضای 

 است.

 (20در نظام آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه )امتیاز از  ایحرفهاخالق  (1جدول 

 برآیند دانشجویان دکتری علمیهیئتاعضای  هامؤلفه

 16 13 19 1ارزشیابی

 14 10 18 2آموزشی منابع

 13 10 16 3فن تدریس

 13 11 15 4روش تدریس

 12 8 16 5راهبری

 11 7 15 6راهبرد

 11 7 15 7رویکرد

 10 6 14 8الگو

 9 5 13 9تعامل

 موردنظرنظام آموزشی  ایحرفهمطرح در اخالق  هایمؤلفهابتدا تعریفی مختصر از هر یک از   

ی: سنجشی ابیارزش .1. پژوهش حاضر ارائه شده است که به ترتیب در ادامه بیان شده است

مختلفی  هایروش. ارزشیابی شودیمدانشجویان در انتهای ترم بیان  یکه بر اساس آن نمره

، ارزشیابی تراکمی، ارزشیابی خود ترمطولتوان ارزشیابی مستمر آن می هایروش ازجملهدارد 

 
 

 

1 Assessment 
2 Educational Resources 
3 Teaching Technique 
4 Teaching Method 
5 Leadership 
6 Strategy 
7 Approach 
8 Pattern 
9 Interaction 
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ی: منابعی که استاد آموزش منابع .2 سنج، ارزشیابی معلم سنج و ارزشیابی گروه سنج را نام برد.

 هاآنو در انتها ارزشیابی بر اساس  دهدمیقرار  مورداستفاده موردنظرتدریس درس  منظوربه

را فن تدریس  ندیگزیمریس خود بر تد منظوربه: فنی که استاد سیتدر فن .3 .گیردمیصورت 

. 4 برای مثال شامل بارش مغزی، فن سخنوری و فناوری باشد. تواندمیگویند. فن تدریس 

را روش تدریس  دهدمیقرار  مورداستفادهتدریس خود  منظوربه: روشی که استاد سیتدر روش

شامل روش تدریس مشارکتی، روش تدریس گروهی، روش  تواندمیگویند. روش تدریس 

 منظوربهی: روشی که استاد راهبر. 5 تدریس تسلط آموزش و روش تدریس تیمی باشد.

برای مثال شامل راهبری اقتضایی،  تواندمی هاروش. این کندمیمدیریت آموزشی خود استفاده 

از  یارمجموعهیز ،: راهبردراهبرد. 6 د.باش انهیجومداخلهو راهبری غیر  انهیجومداخلهراهبری 

: کردیرو. 7 و تعاملی باشد. غیرمستقیمراهبرد مستقیم،  صورتبه تواندمیراهبری است که 

یا  بخشییرها صورتبهبرای مثال  تواندمی ندیگزیمرویکردی که استاد در تدریس خود بر 

 توانمیش وجود دارد که برای مثال آموز ینهیدرزممختلفی  الگوهای: الگو. 8 باشد. یامشاوره

که از نامش  طورهمان: تعامل. 9 الگوی شناختی، الگوی انسانگرایانه و الگوی نقادانه را نام برد.

 تواندمی. این تعامل برای مثال دهدمیمشخص است تعامل میان استاد و دانشجو را نشان 

جنسی باشد  یسوءاستفادهو  کنندهکسلیا احترام متقابل  یبر مبناانگیزاننده، پویا،  صورتبه

اعضای  ازنظرارزشیابی  یمؤلفه ،مشخص است 1که در جدول  طورهمان (.1399)تقی زاده، 

و دانشجویان بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. تفاوت محسوسی  علمیهیئت

اما اعضای  شودنمین مشاهده و دانشجویا علمیهیئتاولویت نظر اعضای  یدرزمینه

نظام  ایحرفهمطرح در اخالق  هایمؤلفه یتمامبهدر کل امتیازات خیلی باالتری  علمیهیئت

مشهود  کامالًو دانشجویان  علمیهیئتتفاوت میان امتیازات اعضای  ،بنابرایناند؛ دادهآموزشی 

ب اولویت یا همان بیشترین و دانشجویان نیز به ترتی علمیهیئتاست. برآیند نظرات اعضای 

امتیاز شامل ارزشیابی، منابع آموزشی، فن تدریس، روش تدریس، راهبری، راهبرد، رویکرد، 

و  علمیهیئتاعضای  ازنظرالگو و کمترین امتیاز مربوط به تعامل استاد و دانشجو است که 

 هایپژوهشاساس باید دانست که بر  دانشجویان کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

تعامل سازنده و پویا میان استاد و دانشجو بیشترین نقش را در افزایش یادگیری  ،صورت گرفته

 کنندهکمکبسیار  تواندمینگاه والدینی  ،تحقق اهداف آموزش دارد. در این زمینه ،جهیدرنتو 

 متأسفانهاست که  زیادی نظام آموزشی دارای اهمیت ایحرفهتعامل در اخالق  یمؤلفهباشد. 
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باید بررسی شود که علت این امر چیست. آیا نبود  و توجه مناسب در این زمینه وجود ندارد

های مناسب سبب این امر است؟ مناسب سبب این امر است؟ آیا نبود یا کمبود الگو هایآموزش

 سبب این امر است؟ آیا وجود ی نکردنسازفرهنگآیا شخصیت فرد سبب این امر است؟ آیا 

تعامل میان استاد و دانشجو سبب این امر  یشده در زمینه یسازمناسب ینامهآیین نداشتن

بیان شده است که به دلیل محدودیت، ی صورت گرفته در ادامه هامصاحبهای از نمونه ؟است

و یک نمونه از  علمیهیئتصورت گرفته با اعضای  یهاتنها یک نمونه از مصاحبه

بیشتر  :1 شوندهمصاحبه صورت گرفته با دانشجویان دکتری بیان شده است. هایمصاحبه

تولید مقاله  یما را موجوداتی مزاحم یا کارخانه هاآند. ناساتید ما تعامل مناسبی با دانشجو ندار

نادیده گرفت. هرچند  را هاآن. البته اساتید خوبی هم داریم که نباید دانندمیپول  یاسهیکو یا 

استاد بیشتر به فضای  عنوانبهمن  :11 شوندهمصاحبه که تعداد چنین اساتیدی بسیار کم است.

آموزش و تدریس خود را بر اساس  کنممیتوجه دارم و سعی  شومیمکالسی که به آن وارد 

 تواندمیدی هر استا ،آن تنظیم کنم اما در کل به نظر من با توجه به شرایطی که وجود دارد

 بندیجمعدر یک  را در تمامی مراحل آموزشی خود لحاظ کند، البته اگر بخواهد. ایحرفهاخالق 

و علوم  یروانشناس یدانشکده آموزشیدر نظام  ایحرفهاخالق بیان کرد که  توانمیکلی 

در سطح خوبی قرار دارد، گرچه نیاز به  علمیهیئتاز دید اعضای  دانشگاه عالمه یتیترب

در نظام  ایحرفهاخالق  ،اما از منظر دانشجویان دکتری شودمیالزم احساس  یهایبهساز

در سطح خوبی قرار ندارد و حتی  دانشگاه عالمه یتیو علوم ترب یروانشناس یدانشکده یآموزش

ه نیاز به توجه ویژه مسئوالن شود کگفت که با سطح مطلوب فاصله زیادی مشاهده می توانمی

 یدانشکده پژوهشیدر نظام  ایحرفهاخالق  یدرزمینهپژوهش  یهایافته در این زمینه دارد.

بر اساس  کیالزم به تفک هایبررسیدانشگاه عالمه بعد از انجام  یتیو علوم ترب یروانشناس

در  یدکتر انیو دانشجو علمیهیئت یاعضا دگاهیو از د پژوهشیمطرح در نظام  یهامؤلفه

 شده است. انیب 2جدول 
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 (20ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه )امتیاز از در نظام پژوهشی دانشکده ایحرفه( اخالق 2جدول 

 برآیند دانشجویان دکتری علمیهیئتاعضای  هامؤلفه

 19 19 19 1کمیت

 14 11 17 2تیفیک

دانشجو در میزان کمک به 
 پژوهش

15 11 13 

 5/12 9 16 میزان رعایت اخالق پژوهش

و  علمیهیئتاعضای  ازنظری کمیت مؤلفهمشخص است،  2که در جدول  طورهمان

اولویت  یدرزمینهدانشجویان بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. تفاوت محسوسی 

در کل امتیازات  علمیهیئتاما اعضای  شودنمیو دانشجویان مشاهده  علمیهیئتنظر اعضای 

. تفاوت میان انددادهنظام پژوهشی  ایحرفهمطرح در اخالق  هایمؤلفه یتمامبهباالتری 

و دانشجویان تا حدودی مشهود است. برآیند نظرات اعضای  علمیهیئتت اعضای امتیازا

، تیفیک، تیکمو دانشجویان نیز به ترتیب اولویت یا همان بیشترین امتیاز شامل  علمیهیئت

 اخالق پژوهش تیرعا زانیمو کمترین امتیاز مربوط به  کمک به دانشجو در پژوهش زانیم

 و دانشجویان کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. میعلهیئتاعضای  ازنظراست که 

در نظام پژوهشی است که حتی  ایحرفهاخالق  یمؤلفهرعایت اخالق پژوهش بعد مهمی از 

 اندشدهاما باید دید که چه دالیلی باعث  شودمیآن محسوب  یمؤلفه نیترمهمگفت  توانمی

 نداشتن دلیل آن است؟ آیا وجود نداشتن رعایت نشود. آیا آگاهی یخوببهکه اخالق پژوهش 

دلیل آن است؟ آیا فرهنگ ناکافی  یهاتیحماو قوانین مناسب دلیل آن است؟ آیا  هانامهآیین

ی صورت گرفته در ادامه بیان شده هامصاحبهاز  یانمونه ؟نامناسب دانشگاهی دلیل آن است

صورت گرفته با اعضای  هایک نمونه از مصاحبهتنها ی ،است که به دلیل محدودیت

 صورت گرفته با دانشجویان دکتری بیان شده است. هایو یک نمونه از مصاحبه علمیهیئت

برای  ،مقاله بکشند یبعضی از اساتید بدون اینکه کمترین زحمتی را در تهیه :4 شوندهمصاحبه

 
 

 

1 Quantity 
2 Quality 
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را وارد کنیم. این کار  هاآنخود نام  یلهکه در مقا کنندمیما را مجبور  ترمانیپادادن نمره 

این امر بسیار  تواندمی ،مقاله را داوری کند بارکیاست. اگر استاد حتی  غیراخالقیمن  ازنظر

 خواهندمیتنها  هاآن. گذارندینمارزشمند باشد که بیشتر اساتید ما حتی برای این کار هم وقت 

این است که تعداد  بینممیچیزی که من  :16 شوندهمصاحبه تعداد مقاالت خود را زیاد کنند.

کیفیت به نظر من جای بررسی بیشتر  ازنظرهمکارانم بسیار زیاد است اما  دشدهیتولمقاالت 

 بندیجمع کیدر  را کمرنگ کرده است. هاپژوهشدارد. شاید شرایط کنونی توجه به کیفیت 

و علوم  یروانشناس یدانشکده پژوهشی در نظام ایحرفهکرد که اخالق  انیب توانمی یکل

به  ازیقرار دارد، گرچه ن یدر سطح خوب علمیهیئت یاعضا دیدانشگاه عالمه از د یتیترب

اخالق  ،یدکتر انیاما از منظر دانشجو در این زمینه وجود دارد ییهاتیحماها و آموزش

 یدانشگاه عالمه در سطح خوب یتیو علوم ترب یروانشناس یدانشکده پژوهشیدر نظام  ایحرفه

دانشجویان نیاز به حمایت در تولید  دارد. وجود نهیزم نیدر ا مشکالت بسیاریقرار ندارد و 

که در حال  دانندمیعلمی و پژوهشی و رعایت اخالق پژوهش را بسیار ضروری  یهامقاله

 اساسی در این زمینه وجود دارد. هایحمایتحاضر نیاز به 

 گیرینتیجه
چنان اهمیتی دارد که امروزه به رکن اساسی در تمامی  هادانشگاهدر  ایحرفهاخالق 

 هادانشگاهاز جهات مختلفی در  ایحرفهی مطرح جهان تبدیل شده است. اخالق هادانشگاه

و  یدر نظام آموزش یااخالق حرفه یهدف پژوهش حاضر بررسمطرح شود که  تواندمی

، تعامل، سی، روش تدرسیمانند فن تدر یهایمؤلفه یدانشگاه است. در بعد آموزش یپژوهش

مانند  یهایمؤلفه یو در بعد پژوهش یابیو ارزش ی، الگو، منابع آموزشکردی، راهبرد، رویراهبر

 یموردبررسپژوهش  قاخال تیرعا زانیکمک به دانشجو در پژوهش و م زانی، متی، کمتیفیک

، صورت گرفته افتهیساختار مهین یبا استفاده از مصاحبهکه  یفیپژوهش کاین  در. گرفتندقرار 

. با توجه به قرار گرفته است یموردبررسروانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه  یدانشکده

 یدانشکده یدر نظام آموزش ایحرفهاخالق  .1. گردیدرح مط سؤالهدف پژوهش حاضر دو 

 انیو دانشجو علمیهیئت یاعضا دیدانشگاه عالمه چگونه است )از د یتیو علوم ترب یروانشناس

 ایحرفهکرد که اخالق  انیب توانمی سؤالی در پاسخ به این کل بندیجمع کیدر  ؟(یدکتر

 یاعضا دیدانشگاه عالمه از د یتیو علوم ترب یروانشناس یدانشکده یدر نظام آموزش
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اما از شود؛ میالزم احساس  یهایبهسازبه  ازیقرار دارد، گرچه ن یدر سطح خوب علمیهیئت

و علوم  یروانشناس یدانشکده یزشدر نظام آمو ایحرفهاخالق  ،یدکتر انیمنظر دانشجو

گفت که با سطح مطلوب  توانمی یقرار ندارد و حت یدانشگاه عالمه در سطح خوب یتیترب

اخالق . 2 دارد. نهیزم نیمسئوالن در ا ژهیبه توجه و ازیکه ن شودمیمشاهده  یادیز یفاصله

دانشگاه عالمه چگونه است  یتیو علوم ترب یروانشناس یدانشکده یدر نظام پژوهش ایحرفه

 نیدر پاسخ به ا یکل بندیجمع کیدر  ؟(یدکتر انیو دانشجو علمیهیئت یاعضا دی)از د

و علوم  یروانشناس یدانشکده یدر نظام پژوهش ایحرفهکرد که اخالق  انیب توانمی سؤال

به  ازیقرار دارد، گرچه ن یدر سطح خوب علمیهیئت یاعضا دیدانشگاه عالمه از د یتیترب

اخالق  ،یدکتر انیاما از منظر دانشجو؛ وجود دارد نهیزم نیدر ا یهایحمایتو  هاآموزش

 یدانشگاه عالمه در سطح خوب یتیو علوم ترب یروانشناس یدانشکده یدر نظام پژوهش ایحرفه

 یعلم یهامقاله دیدر تول تیبه حما ازین انیدارد. دانشجو وجود یاریقرار ندارد و مشکالت بس

به  ازیکه در حال حاضر ن دانندمی یضرور اریاخالق پژوهش را بس تیو رعا یو پژوهش

پژوهش حاضر  سؤالی دو هایافته بندیجمعبا  وجود دارد. نهیزم نیدر ا یاساس یهایبانیپشت

در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه عالمه از جایگاه مناسب  ایحرفهگفت که اخالق  توانمی

وضع  ،اخالق پژوهش یدرزمینهخود فاصله دارد. گرچه باید بیان کرد که  یو شایسته

به اخالق پژوهش در معاونت  ترستهیشا. شاید علت این امر توجه شودمیمشاهده  یترمناسب

اخالق آموزش اکنون جایگاه مناسبی  کهیدرحال(. 1390پژوهشی وزارت عتف باشد )از سال 

بنابراین ؛ اولیه در این زمینه در حال برداشته شدن است یهاقدمدر وزارت عتف ندارد و هنوز 

در نظام آموزشی و پژوهشی  ایحرفهارتقای اخالق  یدرزمینهالزم  یهایبانیپشتباید با 

 هایحمایتو  هانامهآیینوجه به ، تیسازفرهنگالزم،  هایآموزشاز طریق دادن  هادانشگاه

با توجه به ماهیت  تواندمیی هایپژوهشرا فراهم کرد. انجام چنین  این موضوعزمینه  ،الزم

 ایحرفهاصالح و بهبود مسیر اخالق  منظوربهبسیار مفیدی  اطالعات ،میدانی و کاربردی آن

گامی مهم  تواندمیپژوهش حاضر بنابراین نتایج ؛ در اختیار مسئوالن قرار دهد هادانشگاهدر 

باشد. این  هادانشگاهدر نظام آموزشی و پژوهشی  ایحرفهبه اخالق  ترستهیشادر جهت توجه 

دارای اهمیت و نقش  هادانشگاهبا توجه به نقش  هادانشگاهدر  ایحرفهدو بعد از اخالق 

 دارندداف واالی نظام آموزش عالی رسیدن به اه منظوربه یترپررنگ
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