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Abstract 

Introduction: Professional ethics has always been one of the main goals of the educational system. Educational 

instructors found that professional-level planning is a way to prepare graduates for a changing field. 

Methods: This current qualitative study was conducted with a grounded theory approach in the fall of 1397 on 

24 educators and teachers of the University of Farhangian by targeted sampling and up to saturation data and 

observing the confidentiality of the information and the possibility of leaving the study whenever Willing to 

continue, the data collection method was carried out through a semi-structured interview; Huber data was 

analyzed based on Strauss & Corbin method. 

Results: Generally, seven main categories and eight subclasses were created. Finally, six themes from these 

classes were extracted under the titles of individual factors, organizational factors, social factors, global factors, 

and scientific factors affecting professional ethics. 

Conclusions: Findings of this study showed that considering different factors in the formation of professional 

ethics, a special attention is paid to professional ethics as one of the main pillars of the growth and excellence of 

work efficiency in different sectors. Education officials and educators have taken great care to highlight future 

plans for education and universities. This should be given special attention to the students of the University of 

Cultural Sciences, because these students will enter the Jirga of Education in the near future and if they are not 

trained and undeveloped, they will have irreparable blows on generations. Next will arrive. 
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 ندیراو دانشجو معلمان در ف تیو ترب میتعل نیتجربه متخصص نییو تب ییشناسا

 یااخالق حرفه یریو شکل گ ییشناسا

 3 یمحمود روزی، ف3 یبیحمداهلل حب، ،*2 بیاد وسفی ،1 یخیش سیمور

 
 ایراندانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز، تبریز،  1
 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، دانشیار 3

 70/17/1330 تاریخ دریافت:

 11/71/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
ه ک افتندیدر تیوترب میتعل انیبوده است. مرب یاهداف نظام آموزش نیتراز مهم یکیهمواره  ،یااخالق حرفه :مقدمه

 است. رییدر حال تغ نهیزم کی یبرا النیروش آماده کردن فارغ التحص کی یاحرفه یستگیبر شا یمبتن یزیبرنامه ر

 تیو ترب میتعل نینفر از متخصص 22 یبر رو 1330 زییدر پا یگراندد تئور کردیحاضر با رو یفیمطالعه ک :کار روش

 محرمانه بودن اطالعات تیها و با رعاهدفمند و تا اشباع داده یریبه روش نمونه گ انیو دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ

ساختار  مهیمصاحبه ن قیها از طرداده یروش جمع آور افت،یبودند ادامه  لیو امکان ترک مطالعه درهر زمان که ما

 .دندیگرد لیتحل نیانجام گرفت؛ داده هابر اساس روش اشتراس وکورب افتهی

 نیطبقات تحت عناو نیششتم از ا تیشد که در نها جادیا یطبقه فرع 1و  یقه اصلهفت طب یبه طور کل ها:یافته

 .استخراج شدند یامؤثر بر اخالق حرفه یعوامل علم ،یعوامل جهان ،یعوامل اجتماع ،یعوامل سازمان ،یعوامل فرد

 یکم توجه یااخالق حرفه یریپژوهش نشان داد که درنقش عوامل مختلف در شکل گ نیا یهاافتهی: گیرینتیجه

 راندمان یرشد و تعال یاز ارکان اصل یکیبه عنوان  یابه اخالق حرفه قیمختلف در جهت توجه عم یهادر بخش یخاص

امر مهم توجه کرده در برنامه  نیا به تیو ترب میو دست اندرکاران تعل نیو الزم است مسئول شودیمشاهده م یکار

در خصوص  ستیبایامر م نیبردارند. که ا یبلند یهاها گامو پرورش و دانشگاهآموزش  یبرا ندهیآ یهایزیر

نه چندان دور وارد جرگه  یاندهیدر آ انیدانشجو نیا رایز ردیقرار گ ژهیمورد توجه و انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو

بر  یریباشند ضربات جبران ناپذ افتهینشده و رشد ن تیکه در حد مطلوب ترب یشوند و در صورتیم تیو ترب میتعل

 .وارد خواهد شد یبعد یهانسل

 واژگان کلیدی:

 تیو ترب میتعل نیمتخصص

 دانشجو معلمان

 یااخالق حرفه

 یگراندد تئور

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

سته باشند و بدون نظام شایتعلیم و تربیت دو بال ترقی و پیشرفت می

توان به جایگاهی از رشد و شکوفایی رسید. آموزشی و تربیتی نمی

از و رمز تعلیم و آموزش اساسی و زیربنایی نیازمند معلمی است که ر

تربیت را بداند و خودش الگوی تربیتی برای متعلمین باشد و خود را به 

 آموزان اثر مثبت گذاشته وصفاتی ارزشمند بیاراید تا بتواند بر دانش

فالسفه علم اخالق را به دو قسمت تقسیم  نتایج مطلوبی به دست آورد.

و اعمال اخالقی نظری که وظیفه آن مطالعه صفات و  کنند: اخالقمی

یا  پاسخ به سؤا الت و استدالل در مورد خوبی یا بدی اعمال است و

رسیدن به وضعیت اخالقی  یاخالق عملی که تالش عملی است برا

اخالق شامل اصول و . [2, 1]مطلوب و دستیابی به فضایل اخالقی

ارزشهایی است که بر رفتارهای فردی و جمعی تحت عنوان درست یا 

. در این علم ، چگونگی خوب بودن یا بدن [3]غلط حاکمیت دارد  

بودن رفتار انسانی بررسی شده و در راستای رسیدن به هدف متعالی 

. به عبارت دیگر، اخالق [1, 2]  ردیگیصورت م ییهاهیاخالق توص

است کهنقش مهمی در  دهایها و بایدها و نبااز ارزش یامجموعه

. اخالق [0, 6] کندیدرمانی ایفا م یهامدیریت اثر بخشی بخش

به مسائل  کوشدیجدید اخالق است که م یهایکی از شعبه یاحرفه

گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاص متصور  یهااخالقی حرفه

 .[1]است 

ی علم و آموزش عالی منعکس کننده هنجارهای دورنی نظام اخالق

و  هایاو احساس تعهد اخالقی از سوی خود حرفه یاعلمی، حرفه

وعبور  یانهادهای تخصصی آنهاست و پایه و اساس آن خود فهمی حرفه

اخالقیات  یهااز مفهوم معیشتی کسب وکار علمی است. ارزش و منش

هنگ سازی از باال بلکه با الگوی علمی نه بر اساس الگوی فر یاحرفه

خود جوش از سوی  یهاتیشیوع و انتشار درون زا در بستر فعال

.. موضوع حرفه گرایی مدت ابدییها توسعه مدانشگاه یانهادهای حرفه

شغلی و حرف مختلف  یهازمانی است در کشورهای مختلف و در گروه

دها و استاندرهای در جهت تدوین ک ییهامورد توجه قرار گرفته و تالش

القی اخ یهااخالقی صورت گرفته است. حرفه گرایی به مسائل و پرسش

مانند حرفه معلمی  یااخالقی یک نظام حرفه یهاو نیز اصول و ارزش

 یاحرفه یهاتیدرحیطه فعال هایاوناظر بر افعال ارادی حرفه پردازدیم

 .[3]خودشان است 
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ها به عنوان نهاد تولید کننده و انتقال دهنده دانش و تأمین شگاهدان

کننده نیری انسانی متخصص در جامعه وظیفه دارند به طورمستمر به 

تحلیل مسائل به راهکارهای بررسی وضعیت موجود خود پرداخته و با 

. از جمله مسوولیت [17]عملی برای ارتقاء کیفیت آموزش دست یابند 

وتربیت معلمان است که پساز دانش  های دانشگاه فرهنگیان تعلیم

خود و پایبندی به اصول  یاآمختگی بتواند با انجام وظایف حرفه

ارتقای جامعه تالش مشخصی که این حرف ایجاد کمی کند در راه 

 جریان از بخشی به عنوان همواره دیرباز از ای. اخالق حرفه[11]کنند

 آماده تربیت، نوع این از هدف .است هشد شناخته تربیت اهداف و

. [12]است  خاص شغلی مسئولیت یا حرفه شغل، برای سازی

 نظام اهداف از یکی همواره اشتغال، وهمچنین ورود به دنیای کار و

. لذا تحول در نظام آموزشی از موضوعات مهم [13]است  آموزشی بوده

واساسی است که از منظرهای متفاوت باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر 

برنامه درسی بدون درنظرگرفتن اخالق  سیاست گذاری و تدوین

. [12]ای باشد نخواهد توانست به اهداف مورد نظر دست یابد حرفه

: اخالق نظری که کنندیفالسفه علم اخالق را به دو قسمت تقسیم م

وظیفه آن مطالعه صفات و اعمال اخالقی و پاسخ به سؤاالت و استدالل 

در مورد خوبی یا بدی اعمال است و اخالق عملی که تالشی عملی است 

برای رسیدن به وضعیت اخالقی مطلوب و دستیابی به فضایل اخالقی 

علم : »دیگویدر تعریف علم اخالق م [16]. عالمه طباطبایی [11]

و  کندیکه پیرامون ملکات انسانی بحث ماخالق عبارت است از فنی 

هدف آن این است که فضایل اخالقی را از رذایل اخالقی معلوم سازد تا 

. «آدمی بعد از شناسایی آنها، خود را با فضایل بیاراید و از رذایل دور کند

هاست. در در لغت، به معنای عادت، رویه، سجیه و نظایر این "اخالق"

شود که با هنجارهای صفات مثبت اطالق می اصطالح، به آن دسته از

. اخالق را گاهی وصف حیات یا رفتار می [10]جامعه همخوانی دارند 

دانیم و گاهی مراد از آن، دانش نظام مند است. به عقیده فرامرز قراملکی 

(، اخالق، رفتار ارتباطی پایدار مبتنی بر رعایت حقوق طرف 1311)

ارتباط است. بر اساس این تعریف، اخالق به نسبت بین دو امر اطالق 

دهد و کسی یا چیزی که به نحوی ی انجام میشود: کسی که رفتارمی

گیرد. اخالق نشان دهنده شخصیت فرد است. هدف آن رفتار قرار می

و باید  شوندیها همراه با اخالق زاده نمانسان کهنیاما آنچه مهم است ا

تربیت شوند. از دید علما آدمی تربیت شده است که آنچه فضیلت نامیده 

. بر این اساس، [11]به صورت ملکه در آید در او رشد کرده و  شودیم

در تعلیم و آموزش افراد جامعه نقش دارند،  ضروری است افرادی که

ای هحرفه خود را بشناسند تا مسؤولیت اوالً وظایف اخالقی مرتبط با

شغلی خود را بدون نیاز به هر گونه ناظر خارجی به خوبی انجام دهند؛ 

ثانیاً متوجه باشند که در جایگاه شغلی خود وظیفه تربیت اخالقی افراد 

را هم به عهده دارند و لذا برای انجام این وظیفه ابتدا خود باید ملتزم 

 به اخالق عملی باشند.

سه گروه اصلی تأثیرگذار و تأثیرپذیر مرتبط با کارکرد آموزشی مدارس 

آموزان. در این میان، عبارتند از مدیران و سیاستگذاران، معلمان و دانش

معلمان نقش اصلی را در اداره و هدایت امر آموزش بر عهده دارند. 

ای، هم از منظر های اخالق حرفهپایبندی معلمان به اصول و ارزش

عه فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخالقیات و هم از منظر انتقال صفات توس

های برجسته انسانی به دانشجویان و در نتیجه اشاعه ممیزه و ویژگی

. معلمان صرفنظر از رشته [13]آنها در جامعه، بسیار حائز اهمیت است 

 هفیتخصصی خود که باید در آن مهارت داشته باشند، از آنجا که وظ

م مهارت تدریس و آموزش را به عهده دارند باید در حرفه معلمی ه

آن آشنا باشند؛ چرا که آموزش نخستین  یاداشته و با اصول حرفه

ارائه شده از  یها. آموزششودیکارکرد و مأموریت مدرسه محسوب م

سوی یک نظام آموزشی ممکن است منجر به بروز رفتارهایی خاص در 

جامعه شود که از نظر اخالقی قابل نقد و بررسی باشد. برای مثال، نحوه 

آموزان متناسب با موجبات یادگیری مطلوب دانش تواندیم تدریس

تحوالت علمی و تقاضاهای جامعه را فراهم بیاورد یا نیاورد؛ منابع 

باشند که  یاگونهدروس ممکن است به یهاآموزشی، محتوا و سرفصل

نوع خاصی از تفکر و اندیشه را تقویت یا تضعیف کنند که برای جامعه 

ش و بر من تواندیات فراوانی باشد، نوع رفتار معلم مدارای فواید یا مضر

 آموزان تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد.رفتار دانش

از  -به عنوان معلمان آینده -در این میان برخورداری دانشجو معلمان

ای از ای و التزام آنان به رعایت مجموعههای حرفهها و صالحیتقابلیت

نده در کندر فرایند تدریس نقشی تعیین ایاصول و استانداردهای حرفه

های آموزشی دارد. در واقع رعایت افزایش اثربخشی فعالیت

ای در تدریس به منزله یک منشور اخالقی استانداردهای اخالق حرفه

ها در تعامل با دانش گردد که اهتمام دانشجویان به آنای تلقی میحرفه

تواند آموزشی و مدرسه میآموزان، همکاران و مجموعه سازمانی گروه 

عالوه بر افزایش کارآمدی در بازده تدریس، به سطح باالیی از 

الخصوص دانش آموزان نفعان چنین فرایندی علیمندی ذیرضایت

ت ای اس. به عبارت دیگر دانشگاه فرهنگیان نظامی حرفه[27]بیانجامد 

ها به عنوان افرادی که مسئولیت تعلیم و و دانشجویان این دانشگاه

ای فراگیران را برعهده خواهند گرفت، باید از اصول اخالق حرفه تربیت

معلمی آگاهی داشته و به آن پایبند باشند. رعایت اخالق آموزشی 

یادگیری در آموزش و پرورش  -تضمین کننده سالمت فرایند یاددهی

است و موجب افزایش تعهد پاسخگویی دانشجویان، نسبت به نیازهای 

 .[16]شود دانش آموزان می

معلمان اخیراً مورد توجه پژوهشگران  یاپژوهش در مورد اخالق حرفه

فرار گرفته است، امّا بررسی اجمالی تحقیقات انجام شده نشان دادکه 

اند و انداز محدودی به موضوع پرداختههرکدام از پژوهشگران از چشم

ه ابعاد و و هم ب یریگپژوهش جامع و عمیقی که هم به فرایند شکل

معلمان ایرانی پرداخته باشند مشاهده نشد. به  یاعناصر اخالق حرفه

( با مبنا قرار دادن دیدگاه 1337عنوان مثال مطلبی فرد و آراسته )

به بررسی ابعاد اخالقی آموزش عالی و واکاوی  مورای و همکارانش

ر نظاند. از های اخالقی مربوط به تدریس در آموزش عالی پرداختهمؤلفه

آنان ضعف رعایت اخالق در آموزش عالی سبب گسترش نمودهایی از 

( نیز با 1337. اله ویسی )[21]رفتار نامطلوب دانشگاهی گردیده است 

ای تدریس در مراکز بررسی دیدگاه استادان درباره جایگاه اخالق حرفه

دانشگاهی، رفع خطر سوء استفاده از قدرت ناشی از دانش استادان را 

 داند ودر گرو تدوین ضوابط و قواعد اخالقی حاکم بر کار استادان می

کار به افزایش بهره وری های اخالقی بر این باور است که رعایت جنبه

 .[22]انجامد ای میدر نیل به اهداف حرفه

ای یک فرایند مستمر گیری اخالق حرفهکه شکللذا با توجه به این

ای اتفاق می افتد ست و یک امر واحد نبوده و در جریان توسعه حرفها

ای معلمی و و از سوی دیگر نظریه جامعی در خصوص اخالق حرفه

گیری آن موجود نیست، لذا هدف اصلی خصوصاً در رابطه با فرایند شکل
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ای معلمان در این تحقیق بررسی فرایند شکل گیری اخالق حرفه

باشد. امید است که این تحقیق درک بیشتری میهای اولیه خدمت سال

ای در حال ظهور را فراهم آورد و راه را های اخالق حرفهاز پیچیدگی

صدد  در حاضر های تربیت معلم بازتر کند. پژوهشبرای توسعه برنامه

 با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی، که است آن

 و ن، اساتید دانشگاه فرهنگیاندیدگاه دانشجومعلما براساس

دانشجومعلمان در مورد شناسایی عوامل  گرفته در انجام هایپژوهش

فردی، خانوادگی، علمی، اجتماعی و جهانی درشکل گیری اخالق 

 ای را مورد بررسی و شناسایی قرار دهد.حرفه

 روش کار

این تحقیق به شیوه کیفی و با بهره گیری از روش گراندد تئوری به 

بیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان در سال ت

های استانی آذربایجان شرقی )عالمه و در پردیس 1330تحصیلی 

ایمنی، فاطمه الزهرا( به صورت مصثاحبه پرداخته است. متخصصین 

شرکت کننده در این پژوهش از هر دو جنس مرد و زن بودند. نمونه 

صین تعلیم و تربیت ودانشجومعلمان گیری به شیوه هدفمند از متخص

مصاحبه، در  22انتخاب و با انجام  1330دانشگاه فرهنگیان در سال 
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بیشتر نیاز نشد. در این تحقیق از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته 

ها توسط محقق . مصاحبهها آوری داده بهره گرفته شده استجهت جمع

دقیقه و در یک  67مدت  به شیوه فرد به فرد و به صورت حضوری، در

ها انجام شد. سؤاالت در طی یک جلسه در محل کار افراد و در سازمان

مصاحبه نیمه ساختار یافته مطرح شدند و افراد شرکت کننده به آنها 

این بود که پاسخ دادند. سؤال اصلی مطرح شده در این بخش شامل 

دالیل فردی، سازمانی، اجتماعی، خانوادگی، جهانی، علمی و.. در شکل 

ای شما کدامند؟ عبارات و نظرات مصاحبه شونده گیری اخالق حرفه

توسط دستگاه ضبط صوت، ضبط شد و پس از اتمام جلسه مصاحبه، 

لفظ به لفظ متن مصاحبه پیاده شد. به منظور رعایت اصول تحقیق، 

ها با حفظ معنی به جمالت افراد شرکت کننده در مصاحبهعبارات و 

صورت ادبیات نگارشی نوشته شد. در این پژوهش به منظور رعایت 

نکات اخالقی قبل از شروع مصاحبه، فرد شرکت کننده از هدف انجام 

طرح و مصاحبه آگاه شد و با رضایت کتبی از حضور در پژوهش، 

 عنوان نکاتترتیب موارد زیر بهمصاحبه انجام و ضبط گردید. به این 

اخالقی که در این بررسی به آنها توجه شد، به اطالع افراد شرکت کننده 

رسید. الف( اطالعات به دست آمده در مصاحبه بدون ذکر نام شرکت 

کنندگان استفاده شده است. ب( به شرکت کنندگان اطمینان داده شد 

هیچ جا به نفع یا بر علیه های ایشان محرمانه خواهد بود و در که گفته

های ج ( مصاحبه کننده از گفته ایشان مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ها به طور دقیق و بدون هر گونه دخل افراد شرکت کننده در مصاحبه

و تصرف در صحبتهای افراد استفاده کرده است. د( سخنان اهانت آمیز 

نان شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت وجود، از سخ

کنندگان حذف شد و فرد شرکت کننده در جریان حذف این بخش از 

 سخنانش قرار گرفت.

ها در این پژوهش، سؤاالت به منظور حفظ صحت و استحکام داده

تحقیق در جهت کاهش یا حذف احتمال ارائه اطالعات نادرست از سوی 

های مختلف از شرکت کنندگان متخصصین تعلیم و تربیت به شیوه

آن جا که  رسیده شد. به این ترتیب ثبات پاسخها مشخص گردید. ازپ

ها در این تحقیق روش مصاحبه عمیق بود، سعی روش جمع آوری داده

ها با دقت و بدون سوگیری انجام شود تا به میزان کافی شد که مصاحبه

مطالب در مورد سؤاالت پرسیده شود، به صورتی که اگر محقق دیگری 

 ها یاوضع مشابه فرایند را تکرار کند به همان پاسخ در همان وضع یا

همچنین برای اطمینان از قابل اعتماد بودن  .های مشابه دست یابدپاسخ

تحلیل داده پژوهشگر با مراجعه به هر یک از متخصصین، نظر آنان را 

ه ها منعکس کننده تجربدر مورد این که آیا توصیف جامع و نهایی یافته

(. در صورت حذف یا اضافه Member check، جویا شد )آنها است یا نه

حاظ ها لکردن مطلبی توسط متخصصین، این مسأله در متن نهایی داده

توان گفت شیوه اصلی حفظ روایی و پایایی گردیده است. به عبارتی می

های نهایی ها و تأیید توصیفها در این پژوهش، ثبت مصاحبهداده

 توسط متخصصین بود.

( 1331ها بر مبنای روش پیشنهادی اشتراس و کوربین )ادهتحلیل د

(، کدگذاری محوری open codingطی سه مرحله کدگذاری باز )

(axial coding( و کدگذاری انتخابی ،)selective coding انجام )

ها هاست، دادهگرفت در مرحله کد دهی باز عمدتاً شامل شکستن داده

ها ها و شباهتاز هم را از نظر تفاوت های جدااز هم جدا نموده و قطعه

بررسی کرد. منظور از داده یک جمله یا پاراگراف از یم مصاحبه یا 

اساس این "مشاهده است. در همین حال سواالتی مطرح نموده مثالً 

آیا سایر شرکت کنندگان نیز چنین نظری دارند  "نقطه نظر چیست؟

ن ای "به آن مرتبط باشد آیا تم یا مفهومی وجود دارد که این موضوع "

انجامد. هدف ها نهفته است مینحوه پرسش به اکتشاف آن چه در داده

از این مرحله تشخیص مفاهیم مجزا از هم است. این مفاهیم واحدهای 

 دهند. در حالی که کدگذاریپایه را در تحلیل گراندد تئوری تشکیل می

اده سطح اول استفها و تشخیص مفاهیم و طبقات باز برای شکستن داده

شود، کد گذاری محوری روشی برای برقراری ارتباط به شکل جدید می

 بین طبقات اصلی و فرعی است.

این مرحله شامل تعیین یک یا دو طبقه محوری است که تمام طبقات 

فرعی مربوط به آن باشند و یک چهارچوب ادراکی به وجود آورند که 

ه آخر تبدیل کده و طبقات به یک به گراندد تئوری بیانجامد. این مرحل

. [23] باشدیمتئوری منسجم است و مهمترین چالش تحقیق 

اخالقی شامل رضایت از شرکت، معرفی نامه جهت ورود به  مالحظات

محیط پژوهش، محرمانه بودن اطالعات، با دادن شماره و آدرس به 

 شرکت کنندگان امکان برقراری و ارتبط دوطرفه بود.

 هایافته

های شرکت کنندگان به داخل به شش ژوهش متن مصاحبهدر این پ

 منطقه محتوایی به صورت زیر تفکیک شد.

 ایعوامل فردی مؤثر بر اخالق حرفه

 ایعوامل سازمانی مؤثر بر اخالق حرفه

 ایعوامل اجتماعی مؤثر بر اخالق حرفه

 ایعوامل جهانی مؤثر بر اخالق حرفه

 ایعوامل علمی مؤثر بر اخالق حرفه

 ایعوامل خانوادگی مؤثر بر اخالق حرفه

سپس در هر منطقه محتوایی واحدهای معنی تعیین گردیدند. در 

ای ( انجام شد که پروسهcondensationمرحله بعد عملیات فشردگی )
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کند که با حفظ و نگهداری هسته محتوایی از کوتاه شدگی اشاره می

ها یک عنوان داده نانجام شد. بعد از فشرده شدن واحدهای معنی به آ

شود. درمجموع به همین شیوه از شد که به این عناوین کد گفته می

کد استخراج شد که پس از مرور  212واحدهای معنی خالصه شده 

کد کاهش  23ها به کدها و ادغام کدهای مشابه در یکدیگر تعداد آن

ر ها با یکدیگها و تفاوتیافت. سپس کدهای متفاوت بر اساس شباهت

مقایسه شده و دراخل طبقات اصلی و فرعی جای داده شدند. که به 

طبقه فرعی ایجاد شدند. )منظور از طبقه  1طبقه اصلی و  0طور کلی به 

ای است که زیر طبقه اصلی است(. خلق طبقات ویژگی فرعی طبقه

اصلی آنالیز محتوای کیفی است. طبقه در واحد گروهی از مفاهیم است 

یک ویژگی اشتراک دارند. در نهایت معانی بنیادی یا که با یکدیگر در 

دهند. در واقع مفاهیم پنهان از طبقات استخراج وتم ها تشکیل می

خلقتم راهی برای متصل کردن معانی بنیادین موجود در طبقات است. 

ابراین گیرد، بنو از آنجایی که این اتصال در یک سطح تفسیری انجام می

به صورت مشروح  1جدول باشند. در هان میها بیانگر مفاهیم پنتم

طبقات و زیر طبقات اینتم ها به تفکیک بیان گردیده است. بعضی از 

ه تری را شامل شدطبقات دارای طبقات فرعی نیز بوده و گستره وسیع

 است.
 

 ای از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلماند شناسایی و شکل گیری اخالق حرفهفراینهای طبقات، زیر طبقات و تم: 2جدول 

 طبقات اصلی هاتم
طبقات 

 2فرعی 
 کد 1طبقات فرعی 

عوامل فردی مؤثر بر اخالق 

 ایحرفه
 - عوامل ذاتی بعد فردی )شخصی(

 عالقه شخصی من به معلمی -

 تأثیر وراثت و ژنتیک -

بر اخالق عوامل فردی مؤثر 

 ایحرفه
 بعد فردی )شخصی(

عوامل 

 اکتسابی
- 

 تأثیر معلمان فامیل -

 احساس نیاز به خدمت در معلمی -

 باورها و ارزشهای شخصی -

عوامل سازمانی مؤثر بر 

 ایاخالق حرفه

جو سازمانی غیر رسمی حاکم بر دانشگاه و 

 آموزش و پرورش

شرایط 

 محیطی
 عوامل فرهنگی

 برآموزش و پرورش و دانشگاهتأثیر مقررات حاکم 

 نقش ارتباط با سازمانهای مختلف

عوامل سازمانی مؤثر بر 

 ایاخالق حرفه

جو سازمانی غیر رسمی حاکم بر دانشگاه و 

 آموزش و پرورش
 عوامل انسانی

پرسنل )اساتید و 

 دانشجویان(

 تأثیر اساتید دانشگاه و معلمان

 تأثیر اساتید بیشتر از معلمان بود -

 هادانشجویان ترم باالییتأثیر 

عوامل سازمانی مؤثر بر 

 ایاخالق حرفه

جو سازمانی غیر رسمی حاکم بر دانشگاه و 

 آموزش و پرورش
 دوست داشتم در دانشگاه تدریس کنم عوامل شخصی عوامل انسانی

عوامل اجتماعی مؤثر بر 

 ایاخالق حرفه
 - پارادوکس ذهنی، آموزشی و تدریس

 عوامل فرهنگی )باور

 عمومی(

 معلم جایگاه باالیی دارد

 تربیت همه مشاغل توسط معلم

عوامل اجتماعی مؤثر بر 

 ایاخالق حرفه

پارادوکس ذهنی از محیط اجتماعی در بعد 

 فردی

عوامل 

 اکتسابی
 تأثیر افراد مختلف در مشاغل مختلف در افکار من - -

عوامل جهانی مؤثر بر 

 ایاخالق حرفه
 عوامل فرهنگی عوامل انسانی گروهیهای فردی و جاذبه

 تأثیر فرآیندهای جهانی مانند اینترنت

 ها مانند برجاماعمال مثبت یا بدعهدی

جهان، آموزش را سنگ بنای نوسازی انسانی در 

 داندپیشرفت می

عوامل جهانی مؤثر بر 

 ایاخالق حرفه
 های فردی و گروهیجاذبه

عوامل 

 محیطی
 عوامل فرا مرزی

 جایگاه واالیی دارد در غرب معلم

 معلمان و اساتید در کشورهای پیشرفته الگو هستند

 الگوگیری از افراد موفق در سطح جهان

 ای در گرو معلمین تواناستپیشرفت هر جامعه

عوامل علمی مؤثر بر اخالق 

 ایحرفه
 عوامل فردی عوامل انسانی راهبردهای آموزشی

 کردممقاالت و تحقیقات و کتب علمی را مطالعه 

 لزوم انتقال علم به نسلهای بعد

عوامل علمی مؤثر بر اخالق 

 ایحرفه
 راهبردهای آموزشی

عوامل 

 محیطی
- 

 در عصر انفجار اطالعات هستیم -

تعهدی که در قبال علم در سطح جهانی داریم  -

 مانند قانون کپی رایت

عوامل خانوادگی مؤثر بر 

 ایاخالق حرفه
 فرهنگ حاکم

عوامل 

 محیطی
 ها و هنجارهاارزش

 های موجود در خانوادهارزش

 یکی از والدین من معلم است و الگوی من

بحث

ها ای از سوی کارکنان دانشگاهرعایت استانداردهای اخالق حرفه

تواند در کیفیت فرآیند و برونداد سیستم دانشگاهی مؤثر واقع شود. می

های مدیران کارآمد آن تأثیر چشمگیری بر ترین دغدغهیکی از عمده

وری را افزایش ای، بهرهها و نتایج سازمان دارد. اخالق حرفهروی فعالیت

دهد. بخشد و درجه خطر را کاهش میدهد، ارتباطات را بهبود میمی

ای در دانشگاه قادر است به طور بنابراین حاکمیت اخالق حرفه

ها و تحقق اثربخش اهداف چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش

یاری نماید و سازمان را پاسخگو سازد. بدین منظور دراین پژوهش 

بیت و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان تجربه متخصصین تعلیم و تر

ای مورد بررسی قرتر گرفت، با توجه درفرایند شکل گیری اخالق حرفه

به نتایج تحلیل متون مصاحبه در خصوص نقش عوامل فردی، سازمانی، 

ای، خانوادگی، اجتماعی، جهانی، علمی و... در شکل گیری اخالق حرفه

مورد  11با ‹‹ را مطالعه کردم مقاالت و تحقیقات و کتب علمی››مولفه 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و کمترین مقدار مربوط به 
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در عصر انفجار اطالعات هستیم، لزوم انتقال علم به نسلهای بعدی، ››

تعهدی که در قبال علم در سطح جهانی داریم مانند قانون کپی رایت، 

، تأثیر اساتید بیشتر از ای را نشان میدهتحقیقات اهمیت اخالق حرفه

معلمان بود، دوست داشتم در دانشگاه تدریس کنم، نقش دانشجویان 

ها، نقش ارتباط با سازمانهای مختلف، تربیت همه مشاغل ترم باالیی

های جهانی مثل برجام، جهان، توسط معلم، اعمال مثبت یا بدعهدی

مورد  1ا ب‹‹ داندآموزش را سنگ بنای نوسازی انسانی و پیشرفت می

مورد  10فراوانی  120باشد و از مجموع کمترین فراوانی را دارا می

مورد  17مربوط به تأثیر مقررات حاکم بر آموزش و پرورش و دانشگاه، 

های موجود در خانواده، عالقه شخصی من به معلمی، ارزش››مربوط به 

گاه در غرب معلم جای››مورد مربوط به  3‹‹ معلم جایگاه واالیی دارد

مورد  6‹‹ مورد مربوط به تأثیر اساتید دانشگاه و معلمان 1‹‹ واالیی دارد

مورد  2‹‹ تأثیر افراد مختلف در مشاغل مختلف در افکار من››مربوط به 

های شخصی، یکی از تأثیر معلمان فامیل، باورها و ارزش››مربوط به 

راثت و تاثیرات و››مورد مربوط به  3‹‹ والدین معلم است و الگوی من

مورد  2 ‹‹ژنتیک، معلمان و اساتید در کشورهای پیشرفته الگو هستند

احساس نیاز به خدمت در معلمی، تأثیر دستمزد و حقوق، ››مربوط به 

پیشرفت جامعه در گرو معلمین تواناست، الگو گیری از افراد موفق در 

. تاشاره شده اس‹‹ سطح جهانی، تأثیر فرآیندهای جهانی مانند اینترنت

از موارد باال که در خصوص نقش عوامل فردی، سازمانی، خانوادگی، 

ای از اجتماعی، جهانی، علمی و ... مؤثر در شکل گیری اخالق حرفه

یجه توان نتمتخصصین تعلیم و تربیت و دانشجویان به عمل آمده می

گرفت که بیشترین اطالعات به دست آمده برای افراد در این خصوص 

قیق شخصی ایشان برمیگردد و سایر تعامالت درابعاد به مطالعه و تح

تر از مطالعه و تحقیق در این عاید افراد نموده مختلف نتیجه بسیار کم

است و شاید این امر به ساختار آموزش ما برمیگردد که در بیشتر موارد 

ایم و کماکان بر کارهای های جمعی و گروهی را فراموش کردهیادگیری

، آراسته، 2716های )حسینی،م. که این با نتایج تحقیقفردی تاکید داری

( همخوانی 2773، مطهری،2712ایمان پور،  2711، اله ویسی،2712

دارد. لذا الزم است آموزش و پرورش و دانشگاه در زمینه فرایند آموزش 

 های بیشتریای به منظور باال بردن رشد کیفی افراد گاماخالق حرفه

های اطالعات عمیق به دلیل استفاده از مصاحبهبردارد. در این پژوهش 

ای در دانشگاه فرهنگیان به در خصوص فرایند شکل گیری اخالق حرفه

دست آمد. ولی از لحاظ عدم همکاری متخصصین، کمبود زمان مصاحبه 

 و تعمیم پذیری با مشکل روبرو بودیم.

 گیرینتیجه

توجه به هریک  دهند که میزانهای تحلیل نشان میدر مجموع، یافته

ای متفاوت است به طوری که های تأثیر گذار بر اخالق حرفهاز مؤلفه

مورد بیشترین فراوانی را  11نقش مطالعه مقاالت و تحقیقات علمی با 

در عصر انفجار اطالعات ›› به خود اختصاص داده در حالی که نقش 

م در علهای بعدی، تعهدی که در قبال هستیم، لزوم انتقال علم به نسل

 ایسطح جهانی داریم مانند کپی رایت، تحقیقات اهمیت اخالق حرفه

ها، نقش ارتباط با دهند، نقش دانشجویان ترم باالییرا نشان می

های مختلف، تربیت همه مشاغل توسط معلم، اعمال مثبت یا سازمان

های جهانی مثل برجام، جهان، آموزش را سنگ بنای نو سازی بد عهدی

مورد کمترین فراوانی را به خود  1داند، تنها با پیشرفت میانسانی و 

توان نتیجه گرفت که درنقش عوامل اختصاص داده. به طور کلی می

 هایای کم توجهی خاصی در بخشمختلف در شکل گیری اخالق حرفه

ای به عنوان یکی از ارکان مختلف در جهت توجه عمیق به اخالق حرفه

شود و الزم است مسئولین ن کاری مشاهده میاصلی رشد و تعالی راندما

و دست اندرکاران تعلیم و تربیت به این امر مهم توجه کرده در برنامه 

های بلندی ها گامهای آینده برای آموزش و پرورش و دانشگاهریزی

بایست در خصوص دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بردارند. که این امر می

ای نه چندان یرا این دانشجویان در آیندهمورد توجه ویژه قرار گیرد ز

شوند و در صورتی که در حد مطلوب دور وارد جرگه تعلیم و تربیت می

های تربیت نشده و رشد نیافته باشند ضربات جبران ناپذیری بر نسل

توانیم انتظار بعدی وارد خواهد شد و با توجه به تجارب جهانی نمی

و تعالی قرار گیرد. و این در حالی داشته باشیم که کشور در مسیر رشد 

های قبلی نیز با این ضعف عمده مواجه هستند لذا الزم است که نسل

های ضمن خدمت برگزار شده و است به طور مرتب برای معلمان دوره

همچنین ایشان تشویق شوند تا با استفاده از امر درس پژوهی از یکدیگر 

های انتقال دهند. در این های خود را به نسلیاد بگیرند و یادگیری

خصوص الزم است از تجارب عملی و تئوریک کشورهای پیشرفته الگو 

برداری کنیم و راه رفته آنان را که همراه با شکستها و موفقیتهای فراوان 

است دوباره پیمایی نکنیم زیرا نه فرصت کافی برای این کار داریم و نه 

ه کشورهای موفق طی بودجه اضافی که در آزمون مجدد راههایی ک

اند هزینه کنیم لذا الزم است با بهره گیری از تجارب کشورهای کرده

موفق از تجارب آنها عبرت گیریم و از اتالف هزینه و وقت جلوگیری 

کنیم، البته ذکر این نکته ضروریست که زمانی ما با بهره گیری از تجارب 

ای آنان را کشورهای موفق به جلو حرکت خواهیم کرد که دستاورده

 بومی سازی کنیم

 سپاسگزاری

 ایدانند از تمامی اساتید تربیت حرفهنویسندگان بر خود الزم می

ودانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان که ما را در رساله دوره دکتری به 

 یاری نمودند تقدیر و تشکر به عمل آورند. 1/6/30تاریخ 

 اخالقیتائیدیه

متخصصین حاضر در جلسه اطالع  به منظور رعایت اصول اخالقی به

ها بدون ذکر نام در یک پژوهش استفاده داده شد که نتایج مصاحبه آن

 خواهد شد.

 منافعتعارض

بین نویسندگان و مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی هیچ گونه 

 .تعارض منافع وجود ندارد
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