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Abstract  Article Info 

Introduction: Nowadays, the professional ethics has been very much taken 

into consideration, so that most professions including teaching, for its 

particular demands, should have a professional ethics code. The current study 

aimed to investigate the predictive role of professional ethics in professors' 

teaching quality of Medical Sciences University; Army-Iran. 

Methods: The present study was a descriptive-correlational method and the 

statistical population consists of all medical sciences university students (979 

people), Army-Iran, in 2017-2018 Iranian academic year. The size of sample 

were, 175 subjects, selected in accordance with Kerjesi & Morgen sampling 

table using stratified sampling method. The research tools were Najafi et al. 

Teaching Professional Ethics Questionnaire (2013) and Seraj Teaching 

Quality method (2002). Data analysis was done through two levels: 

descriptive (mean and standard deviation) and inferential (Pearson correlation 

and regression analysis) using SPSS software. 

Results: Pearson correlation results showed that there was a meaningful 

relation between professional ethics and teaching method (r=0.438, p<0.01). 

In other words; the more the professional ethics among professors, the more 

increase in teaching quality. Regression equation results showed that 

professional ethics has the predictive power of teaching quality (predictive 

value: 0.384). That is, if other conditions be constant, by increasing one unit 

of professional ethics, teaching quality will increase to 0.438. 

Conclusion: Based on the findings of this study, the professional ethics of 

the professors of medical sciences university affects their teaching quality, So 

observing professional and ethical requirements will have an effective- 

learning influence and teaching quality among the students in this university. 
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 ده کی چ

به دلیل    نیز،  تدریس  حرفه  جمله ازها  حرفه   اكثر  كه  طوری   به  است،  هفتگر  قرار  توجه  مورد  بسیار  امروزه كه  است  ای موضوعیحرفه   اخالق  : مقدمه     

ای و ی بین اخالق حرفهاین مطالعه با هدف تعیین رابطه  .هستند  خود  به  مخصوص  ایحرفه   اخالق  منشور  تدوین  نیازمند   ای كه دارد، اقتضائات ویژه

موزشی( با كیفیت تدریس اندارد و قوانین آختی، ارزشیابی استادانش روانشنهای تدریس،  های شخصیتی، دانش تخصصی، روشهای آن )ویژگیمؤلفه

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش انجام شد.   تیدابین اسدر 

از نظر روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل كلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی    كاربردی و   از نظر هدف  ها: روش

  175ر بودند. حجم نمونه با مراجعه به جدول كرجسی و مورگان  نف  974، به تعداد  هستند  مشغول به تحصیل   1396-1397صیلی  ارتش كه در سال تح
( و كیفیت تدریس 1393ای انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اخالق حرفه ای تدریس نجفی و همکاران )گیری طبقهنمونهنفر و  با استفاده از روش  

یفی )میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی )همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون( انجام  سطح توص ها در دو یه و تحلیل داده. تجز( بود2002سراج ) 
 شد.

(  p    ،438/0=r<01/0رابطه معناداری وجود دارد )   اساتید ای و كیفیت تدریس  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد كه بین اخالق حرفه ها:  یافته

یج  ای در استادان باالتر باشد، به احتمال بیشتری كیفیت تدریس آنها نیز باالتر خواهد بود. نتاه میزان اخالق حرفهباشد. به عبارت دیگر هر چ ر میمعنادا 
كه در صورت  عنا  (، به این م348/0بینی كنندگی كیفیت تدریس را دارد )مقدار پیش بینی  ای قدرت پیشمعادله رگرسیونی نیز نشان داد كه اخالق حرفه

 افزایش خواهد داشت. 438/0ای، كیفیت تدریس به اندازه  در اخالق حرفهشرایط با افزایش یک واحد  ثابت بودن سایر

-دهد، بنابراین رعایت ملزومات حرفهاستادان دانشگاه علوم پزشکی ارتش كیفیت تدریس آنها را تحت تأثیر قرار می  ایحرفهق اخالگیری: نتیجه 

 ی بهتر و مؤثرتر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش مؤثر است.یس و اثربخشی یادگیردر میزان كیفیت تدر   اساتیدقی  ای و اخال

 استادان  ان،یدانشجو س،یتدر تی فیك ،یاحرفهاخالق  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 ییهاهچرخ در آموزشی نظام هر  در فراگیران تربیت و تعلیم

 تأثیر تحت  كهیابد. بطوریمی  تحقق رییادگی و تدریس فرایند از

دانشگاه افکار در  و  سنتی  انتظار میها  عالی،  آموزش  رود مراكز 
دانشجویان در هنگام  بیشترین میزان یادگیری و تغییرات رفتاری  

. الزمه این امر توجه به امر كیفیت روش  ]1[تدریس شکل گیرد  
مؤلفه مهمترین  از  یکی  عنوان  به  برنامه  تدریس  درسی  های 

  مفید  های كیفیت آموزشی ابزاریمؤلفهاست، تا با در نظر گرفتن  
 . ]2[برای ایجاد یادگیری با معنا در یادگیرندگان باشد  

كیفمقوله ارتقای  دانشگی  در  آموزشی  مراكز  اهیت  و  ها 
به   است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  اخیر  دهه  چند  در  دنیا  آموزش 

سال  گونه در  كه  از    2005ای  این  س  70بیش  تخصصی  ازمان 
ن یکی از  بنابرای.  ]3[ور جهان ایجاد شده است  كش  48حوزه در  

)مقوله اعتباربخشی  در  مهم  رسالت  Accreditationهای  و   )
دانشگا یهمهم  امر  تحقق  یعنی  امر  ها  به  وابسته  مؤثر،  ادگیری 

می  تدریس  و  آموزش  كیفیت  كیفیت  درباره  پژوهش  باشد. 
ترین مسائلی است كه از یک سو  تدریس در دانشگاه از جمله مه 

و  ب تجزیه  برای  مناسب  تصمیم ازخورد  آموزشی،  مسائل  تحلیل 
برنامهگیری و  اساسی  اختیار  ریزیهای  در  راهبردی  های 

آممس اندركاران  دست  و  از  ئوالن  و  دهد  می  قرار  عالی  وزش 
سوی دیگر، مدرسان با آگاهی از كیفیت عملکرد خود در جریان 

ی آموزشی،  اهها و روشبود به اصالح شیوه  تدریس قادر خواهند 
آموزشی خود   ارزشیابی  تدریس  كیفیت  افزایش  نتیجه  در  و 

دان.  ]4[بپردازند   كه  است  آن چیزی  تدریس  و كیفیت  شجویان 
را  آن  علمی  هیأت  می  اعضای  اثربخش  مؤلفه تدریس  كه  دانند 

برخی دیگر بر  .  ]5[های كلی تدریس و یادگیری را در بر دارد  
ااین   منظور  كه  بخشیباورند  كیفیت  بررس  ز  میزان  تدریس،  ی 

ب های  مؤثر  مهارت  شامل  كه  است  آموزشی  های  فعالیت  ودن 
كالس   در  رفتار  شخصیت  انگیزش،  علمی  تدریس،  توانایی  و 

می علمی    . ]6[شود  استاد  هیأت  اعضای  عالی  آموزش  در 
و   كنند  می  ایفا  آموزش  كیفیت  بهبود  در  را  نقش  بزرگترین 

تواند كارایی  ی میست كه دانش تخصصی استادن هنگامبدیهی ا
-بهرهها و باید و نبایدهای مورد  ته باشه كه با سبکخوبی داش

 . ]7[برداری مخاطبان قرار گیرد 
مسئولیت نقشی،  هر  ایفای  پذیرفتن  كه  دارد  دنبال  به  های 

باید به آنها  ها، جنبهاین مسئولیت های اخالقی بسیاری دارد كه 
كرد   می  .  ]8[توجه  را  نقش  هر  حرفپس  نامید  توان  كه  ه 

خا مسئولیت حرفه،  های  صاحبان  اصوالً  دارد.  همراه  به  صی 
ت خدمات آنان، تجارب و سوابق خاصی دارند. جامعه برای دریاف

است.   متکی  معلومات  و  تجارب  این  مسئوالنه  كاربرد  به 
-، قدرت و اختیار زیادی به صاحب حرفه میبرخورداری از دانش 

های اخالقی به  رعایت جنبهن قدرت و اختیار اگر بدون  . ایبخشد
 .  ]9[كار برده شود، خطر استفاده نامناسب را درون خود دارد 

ن و قبح و خوبی و ت كه از حس( دانشی اسEthicsاخالق )
حرفه اخالق  از  مقصود  كند.  می  بحث  رفتار  نیز  بدی  ای 

داوطلبانه مجموعه افراد  باید  كه  است  قواعد  از  براساس    ای  و 
انجام كار حرفهندای وجدان فطرت خوی عایت كنند؛  ای رش در 

به  تخلف  صورت  در  یا  باشند  داشته  خارجی  الزام  آنکه  بدون 
ای،  هدف از اخالق حرفه  .  ]10[دچار شوند  های قانونی  مجازت

تعیین مسئولیت های اخالقی است كه فرد در شغل خود ضمن 
 . ]11[داشته باشد  پذیرش، در اجرای آنها نیز اهتمام 

ای از موعووهای اسووت و مجحرفووه نظووامی ،عووالیآموووزش 
رفتارهای انسانی در شکل دهی فضای اخالقی آن نقوش دارنود 

ای آموزش عالی ر نظام حرفهها دن دانشگاهدر واقع استادا.  ]12[
به عنوان افرادی كه مسئولیت تعلیم و تربیت دانشوجویان را بور 

ته، و ای معلمی آگاهی داشاخالق حرفهعهده دارند، باید از اصول 
اخالق در آموزش عالی كه برخی آن را . ]13[ند باش به آن پایبند

(، 1388قراملکوی،  انود )ای و شغلی تقسیم كوردهبه اخالق حرفه
عموماً در چهار بعد آموزشی، پژوهشوی، دانشوجویی و مودیریتی 

-نوهترین زمیشک یکی از مهمگیرد كه بیمی  بررسی قرار  مورد
ای فهومات اخالقی و حرایت ملزهای آن مربوط به تدریس و رع

ای از اخالق در آموزش اخالق در تدریس شاخه.  ]2[در آن است  
ای یوک هوای حرفوهی مسوئولیتكننده  عالی است كه مشخص

در واقوع تودریس بوه   .  ]13[استاد در تدریس و آمووزش اسوت  
ربیوت، نیازمنود عنوان بخشی تنومند و مهم از فراینود تعلویم و ت

اخالقی خواص های مناسب و مالحظات  روشمهارت در اجرای  
 .]14[حرفه تدریس است 

د   تدریس  اخالق  به  پرداختن  جهان،  نقاط  سایر  دهه  در  ر 
ای  به عنوان حرفههای اخیر مطرح شده است. افرادی تدریس را  

اند كه ماهیتی اخالقی دارد، به صورتی كه اخالق در  مطرح كرده
داختن به اصول  زه پرامرو  .]15،16[زای آن جاری است  همه اج

قالب در  تدریس  و  اخالق  است.  یافته  رواج  شده  تدوین  های 
ه موسسه یا محیط آموزشی باید  معلمان و استادان، هنگام ورود ب 

انجام خدمت آنها را به كار از محتوای آنها آگاه شوند و در طول  
 گیرند. 

ط مدرسان و استادان،  برای به كارگیری اصول اخالقی توس 
است   م ایالزم  آموزش  در  اصول  توسعه  ن  و  استادان  درسان، 

بگیرد   قرار  نظر  مد  آنها  و  .  ]17[علمی  شناسی  وظیفه  واقع  در 
ت شغلی، به ویژه در حوزه تعلیم اس مسئولیت در برابر تعهدااحس

و تربیت ابعاد گسترده فرازمانی خواهد داشت. فراگیر از معلم خود  
م خصوصیات اخالقی  و كتاب یاد نمی گیرد، بلکه تماتنها حساب  

شان را مدنظر داشته، رفتار و كردار معلمش را به عنوان رفتار  ای
ر استاد سر ساعت معین وارد كالس  صحیح و الگو می شناسد. اگ

ا در  شود و سر ساعت مقرر درس را به اتمام برساند، این حس ر
هدر ندادن وقت از   وجود دانش آموز القاء می كند كه انضباط و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               3 / 9

https://edcbmj.ir/article-1-2012-fa.html


146 Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.3 

بنابراین به تصویر كشیدن  .  ]18[د در جامعه است  وظایف هر فر
خاص، مانند تدریس و تفکیک مبانی    ایحرفههای اخالقی  جنبه

ابعاد  ن سایر  از  آن  عملی  و  )مانند   ایحرفهظری  آن  در  موجود 
روش اجرای  در  نظام مهارت  به  ارزشیابی(  یا  تدریس،  های 

تن تدریس  ادان در رعایت آن موارد در داشآموزشی و به ویژه است
را  .  ]19[می كند    اخالقی كمک استاد خود  در مقابل زمانی كه 

و تکراری  یکنواخت    های تدریسدانای مطلق تلقی كند، از روش
كند   نگاه   ،]20[استفاده  دانشجویان  مختلف  امور  با  برخورد  در 
ود را به  تواند مسئولیت خنمی،  ]21[ای نداشته باشد  مشاور گونه
انجا بنادرستی  دهد.  برخوم  اعضبراین  از  رداری  علمی  هیأت  ای 

صالحیتقابلیت و  حرفهها  رعایت های  به  آنان  الزام  و  ای 
ای در فرایند تدریس  استانداردهای حرفه  اصول و ای از  مجموعه

 . ]22[د ای در افزایش كیفیت تدریس آنها دارنقش تعیین كننده
ای  حرفهاكی از اهمیت اخالق  های انجام شده نیز حپژوهش

باشد. تمركز اصلی این مطالعات  استادان دانشگاه میس  تدری  در
  ، ]23[  یای در تدریس اعضای هیأت علمبر اهمیت اخالق حرفه

شایستگی فردی،  بین  اخالق  بر  علمیتأكید  تخصصی،    -های 
روانی    -شخصیتی و  قوانین    ،]21[دانشجویان  رفتاری  رعایت 
حرفه یر  تأث  ، ]24[آموزشی   خاخالق  در  استادان  دی ودكارآمای 

برای    ]25[دانشجویان   اخالقی  خاص  چارچوب  یک  اهمیت  و 
 . ]26[ باشدمیمعلمان 

سال دانشگدر  اخیر  مسألهاههای  نیز  پزشکی  علوم   های 

-توجه قرار داده مورد و تدریس را همواره آموزش كیفیت ارتقای
م بیشتری اهمیت نیز روز به روز و  اند، به    . ]27[كند  یپیدا 

م انتقال  عمنظور  شاخصفاهیم  با  لمی،  و  مؤثر  تدریس  های 
مؤلفه با  اینكیفیت  از  است؛  نیاز  مورد  اكتسابی  استادان  های  رو 

پزگاهدانش علوم  تدریس خود  های  انجام مسئولیت  باید در  شکی 
ای را در تدریس خود داشته باشند، به  حرفه  های اخالقمشخصه

اخالق سایه  كه  آ  طوری  تدریس  ابعاد  تمام  در  تخصص  نها و 
باشد.هجلو در  گر  زمینه  این  در  پژوهشی  تاكنون  كه  آنجا  از 

-جه به ویژگیدانشگاه علوم پزشکی ارتش انجام نشده است، تو
تواند در تحقق  های اخالقی و حرفه ای استادان این دانشگاه می

یادگیری   بخشی  بخشی  تحقق  در  نتیجه  و در  دانشجویان  مؤثر 
تاهدا باشد،  مؤثر  دانشگاه  آموزشی  در  ف  فارغ  ا  نهایت 

كار  بازار  وارد  دانشگاه  این  از  را  زبده  و  متخصص  التحصیالنی 
ی  این پژوهش بررسی تعیین رابطهكنند. بنابراین هدف از انجام  

مؤلفه و  ای  حرفه  اخالق  )ویژگیبین  آن  شخصیتی، های  های 
ارزشیابی  های تدریس، دانش روانشناختی، دانش تخصصی، روش

قوانین   و  در  وزشیمآاستاندارد  تدریس  كیفیت  با  اس(    اتید بین 
باشد. با استناد به آنچه گفته شد  دانشگاه علوم پزشکی ارتش می 

 ی زیر قابل تدوین است: فرضیه
حرفه ✓ پیشاخالق  قابلیت  تدریس  ای  كیفیت  اساتید  بینی 

 دانشگاه علوم پزشکی را دارد. 

 هاروش 

هد نظر  از  پژوهش  نظر  این  از  و  كاربردی  آن ف  روش 
باشد.   -یفیتوص می  پژوهش   همبستگی  آماری  شامل  جامعه 

ارتش در سال تحصیلی تمام   دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
تعداد    1397-1396 به  تحصیل  به  هستند  947مشغول  ،  نفر 

آن بین  از  كه  و   175ها  بودند،  كرجسی  جدول  به  مراجعه  با 
قه  )طبای  گیری تصافی طبقهنمونه  مورگان و با استفاده از روش 

 ها( انتخاب شدند.  دانشکده
بود:    موارد  این  شامل  مطالعه  به  ورود                     معیارهای 

حدانش-1 باشند، جویان  گذرانده  را  تحصیلی  نیمسال  دو            داقل 
را در كالس درس    40دانشجویانی كه حداقل    -2 نظری  واحد 

اند،  هساتید در كالس درس بهره مند شدداشته اند و از تدریس ا
قاد  -3 از  دانشجویان  خود  اطالعات  اختیارگذاشتن  در  به  ر 

دان خود در كالس  ای استاهای اخالقی و حرفه تدریس و ویژگی
و خارج از كالس را داشته باشند. معیارهای عدم ورود نیز شامل 

دانشجویان ورودی جدید كه در هیچ كالسی   -1ین موارد بود:  ا
 اند. را نداشته  تجربه تدریس اساتید

 ابزارهای پژوهش 
تدریس:  پرس ای  حرفه  اخالق  پرسشنامه  شنامه  این 

ه است. برای تدوین  ( ساخته شد1393توسط نجفی و همکاران )
ظری و سوابق پژوهشی مرتبط با  پرسشنامه با استفاده از مبانی ن

اثربخش طراحی شده است.   اصول و معیارهای اخالقی تدریس 
از  ای پرسشنامه  قالب  48ن  در  ویژگی  6  آیتم  كلی  های مؤلفه 

های تدریس، شناخت  شخصیتی، اشراف بر محتوا، تسلط بر شیوه
یادگیرنده مختلف  قوانین ابعاد  رعایت  و  استاندارد  ارزشیابی   ،

پاسخآم پیوستار  است.  شده  طراحی  مقیاس وزشی  در  آن  های 
زیاد   تا خیلی  امتیاز(  )یک  خیلی كم  از  تنظیم   5)لیکرت  امتیاز( 

روا است.  تو شده  آن  محتوایی  و  صوری  از    19سط  یی  نفر 
همچنین   است.  گفته  قرار  تأیید  مورد  دانشگاهی  متخصصان 

پرسشن آلفای  پایایی  ضریب  از  استفاده  با  مطالعه  یک  در  امه 
است    %92كرونباخ   شده  همکاران    .]11[گزارش  و  نجفی 

ین ابزار، میانگین ( در پژوهش دیگر برای امتیازدهی در ا1395)
نوان مبنا در نظر گرفته  های هر مؤلفه به عگویه  مجموع نمرات

پنج طیف  به  توجه  با  و  است  برش    ایسنجهشده  نقطه  لیکرت 
به دست آمده است. همچنین در راستای به   3میانی پرسشنامه  

آماری  پارامترهای  كه  آنجایی  از  جامعه،  میانگین  آوردن  دست 
ث ولی  نامعلوم  برا جامعه،  شده  ذكر  پژوهش  در  بود،  ساس  ابت 

نتیجه براساس میانگین طیف مورد استفاده   نمونه برآورد شد، در
جامع میانگین  فرضی  طور  به  پرسشنامه  آمد    3ه  در  دست  به 

از    .]12[ استفاده  با  حاضر  پژوهش  در  ابزار  این  پایایی  میزان 
 بدست آمد. 89/0ضریب آلفای كرونباخ 
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سر تدریس  کیفیت  )پرسشنامه  پرسشنامه  (:  2002اج 
تدر پژوه كیفیت  این  در  كه  است یسی  از  ش  است،  شده  فاده 

منظور   به  است.  شده  اقتباس  سراج   تدریس  كیفیت  پرسشنامه 
این مقیاس  ذگنمره از پنج گزینه:  ماده  21اری  برای هر یک  ای 

  1تا    5خیلی زیاد، زیاد، متوسط، كم، خیلی كم به ترتیب مقادیر  
سشنامه های این پرت كه هر یک از گویهدر نظر گرفته شده اس

طرح  چها بعد  روابط  ر  تدریس،  ارزشیابی  تدریس،  اجرای  درس، 
زاده در قلیی و حسینگیرند. شعبانی وركبین فردی را در بر می

بررسی   سازه  روایی  از  استفاده  با  را  ابزار  این  روایی  پژوهشی 
از تحل تدریس  اصلی كیفیت  ویژگی  مبنای چهار  بر  و  یل كردند 

متع واریماكس  چرخش  با  مؤلعاملی  و  شد  استفاده  های فهامد 
چهارگانه با عنوان عوامل و با در نظر گرفتن ارزش ویژه یک به  

بر نقطه  گویهعنوان  از  زیرمجموعه  هر  برای  عامل  ش  چهار  ها 
پرسشنامه   پایایی  ضریب  آمد.  دست  به  نتیجه  اصلی  در  نیز 

با   برابر  كرونباخ  آلفای  آمد  ب  55/86محاسبه  این    .]4[دست  در 
بر ممطالعه  روایی  تأیید  نظرات  حتواای  از  پرسشنامه    3یی 

برنامه گرایش  تربیتی  علوم  نفر متخصصین  )دو  درسی  ریزی 
دانشیااستا نفر  تمام و یک  روایی آن  د  است كه  استفاده شده  ر( 

پایایی و  گرفت،  قرار  تأیید  مورد  آنها  با    توسط  نیز  پرسشنامه 
   به دست آمد.  93/0باخ كمک ضریب آلفای كرون

پژوهشوگر پوس از تعیوین ن صورت بوود كوه را بدیروش اج
جامعه آماری خود )كلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشوگاه 

(، بعود از 1396-1397م پزشکی ارتوش در سوال تحصویلی  علو
هوای موه و اجوازه از دانشوکدهناتعیین حجم نمونه، با اخذ معرفی

ه محویط پوژوهش مراجعوه شود و دانشگاه علوم پزشکی ارتش ب

پووژوهش از كلیووه دانشووجویان  میووت و اهوودافز بیووان اهپووس ا
یول ها درخواست خواهد شد تا پرسشنامه را به دقت تکمدانشکده

زم را دربواره نمایند. پس از موافقوت دانشوجویان، توضویحات ال
محرمانه ماندن اطالعات داده شد و به آنها اطمینان داده شد كه 

-آوری میوهش جمعنام و فقط برای استفاده در پژ  ها بدونداده
. اجرای هر پرسشنامه بر روی هر آزمودنی به طور متوسوط شوند

 8ول مودت اجورای پرسشونامه  دقیقه طول كشید و ط  15تا    10
روز بود. رعایت صداقت در ثبوت اطالعوات و تجزیوه و تحلیول 

ادی و ها، رعایت اخالق در انتشار نتایج و رعایت مالکیوت مودهدا
در صورت تمایل  هائه گزارش به نمونهمعنوی نتایج پژوهش و ارا

و قدردانی از كلیه دانشجویان انجام گردید. با توجوه بوه حضوور 
روز   14پژوهشگر و همکاری شایسته دانشجویان در طی  مستمر  

بوود و   100دهوی  )نرخ پاسخآوری شدند  ها جمعنامههمه پرسش
 ریزشی وجود نداشت(. 

گین و صیفی از میانها در سطح توحلیل دادهزیه و تبرای تج
همبستگی  ان آزمون  از  استنباطی  سطح  در  و  استاندارد  حراف 

ها از  ده شد و برای تحلیل دادهپیرسون و تحلیل رگرسیون استفا
 استفاده شد.   SPSS 19نسخه 

 هایافته
( شوواخص هووای توصوویفی میووانگین و انحووراف 1جوودول )

ایوون  دهوود. بوورش را نشووان موویاسووتاندارد متغیرهووای پووژوه
باشوود. مووی 09/88متغیوور كیفیووت توودریس میووانگین  اسوواس

موووی باشووود. 86/189 ایحرفوووهمیوووانگین متغیووور اخوووالق 

 انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش  گین ومیان .1جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین  متغیر 
 20/5 09/88 كیفیت تدریس 

 40/16 86/189 اخالق حرفه ای 

 فرضیه  آماری آزمون 

هوای نیازمنود اسوتفاده از آزموون  قیوقتح  یفرضویهبررسی  
پارامتریک همبستگی و رگرسیون اسوت كوه خوود دارای پویش 

وزیع پراكندگی نمرات و خطی بوودن رابطوه فرض نرمال بودن ت
بورای بررسوی نرموال بوودن   .باشدمتغیر پیش بین و مالک می

كه نتوایج آن ده شد  استفا  نفریاسم  -ها از آزمون كلموگروفداده
و سوطح  Zر آمواره توجه بوه مشوخص بوودن مقودا  نشان داد با

بوورای هوویچ یووک از  Zمعنوواداری، از آنجووایی كووه مقوودار آموواره 
هوای آن ای و مولفوهفوهی كیفیت تودریس، اخوالق حرمتغیرها

توان نتیجه گرفت كه توزیوع ، می(P  <  05/0)  باشد  معنادار نمی
 ی خطی بودنای بررسی رابطه. برباشدال مینمرات متغیرها نرم

 Fیز نتایج آزمون خطی نشان داد كه از آنجا كه مقودار  متغیرها ن
بیشتر نشوده   05/0  ای ازدر عامل خطی بودن برای اخالق حرفه

توان نتیجه گرفت كه بین متغیور پویش بوین )اخوالق است، می

وجوود ای( و متغیر مالک )كیفیت تودریس( رابطوه خطوی  حرفه
 ندارد.

حرفهضیفر اخالق  پژوهش:  قابله  پیشای  بینی  یت 

 دانشگاه علوم پزشکی را دارد.  اساتیدکیفیت تدریس  

پ همبستگی  آزمون  از  فرضیه  این  بررسی  و  برای  یرسون 
جد گردید.  استفاده  رگرسیون  )تحلیل  همبستگی 2ول  نتایج   )

بین اخالق   را نشان  ای  حرفهپیرسون    دهدمیو كیفیت تدریس 
  با اخالق حرفه ای برابر با   كه بر اساس آن رابطه كیفیت تدریس

معناداری    باشدمی  438/0 سطح  در  مقدار  این    P  <  01/0كه 
اباشدمیمعنادار   و  تدریس  كیفیت  بین  مثبت  خالق  . همبستگی 

اخالق   میزان  هرچه  كه  دهد  می  نشان  ای  در    ای حرفهحرفه 
یت تدریس آنها باالتر باالتر باشد، به احتمال بیشتری كیف  ساتیدا

باتوجه به این نتایج فرضیه تحقیق كه بیان می كند  خواهد بود.  

كی  " و  ای  حرفه  اخالق  استادبین  میان  در  تدریس  انِ فیت 
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وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  ارتش  پزشکی  علوم  دانشگاه 

 گردد.میتأیید  "دارد.
در پیش بینی كیفیت   ای به منظور تعیین سهم اخالق حرفه

ازتد نیز  استفاده  ریس  رگرسیون  كه    تحلیل  ر  د  آن  نتایجگردید 
( جدول  در  است.  شده  آورده  مقدار  3ادامه   )R    بین همبستگی

مت با  بین  پیش  میمتغیر  نشان  را  مالک  و  غیر  مقدار    2Rدهد 
ضریب تعیین یا به عبارتی مقدار واریانسی از متغیر مالک است  

می تبیین  بین  پیش  متغیر  توسط  باكه  این    شود.  به  توجه 
حرفهتوضیحات،   مقدار    ای اخالق  و  است  گردیده  معادله  وارد 

  2/19باشد و   می   438/0همبستگی آن با متغیر كیفیت تدریس  
و   Fنماید. براساس آماره  ییرات كیفیت تدریس را تبیین میاز تغ

دهد سطح معناداری آن در جدول فوق كه به این سؤال پاسخ می
لحاظ  تبیین شده توسط متغیر پیش بین به  كه آیا مقدار واریانس  

باشد یا خیر، مالحظه می گردد كه با توجه به  آماری معنادار می
آ )مقدار  سطحF=    07/41ن  در  كه  معنادار   99/0اطمینان    ( 

تبیین  می ضریب  و  چندگانه  همبستگی  ضریب  میزان  باشند، 
 باشند.  بدست آمده معنادار می

دار ضوووریب ( و مقووو4بووور اسووواس اطالعوووات جووودول )

در  ایود كووه تووأثیر اخووالق حرفووهشوومالحظووه می βاسووتاندارد 
     438/0پوویش بینووی كیفیووت توودریس مثبووت و بووه انوودازه 

و سوطح معنواداری  tه بوه مقودار آزموون باشود كوه بوا توجومی
بورای ایون متغیور   βآن، این مقودار معنوادار موی باشود. مقودار  

ط بووا دهود كوه در صوورت ثابوت بوودن سوایر شوراینشوان موی
 438/0ای بووه انوودازه هافووزایش یووک واحوود در اخووالق حرفوو

 یش در نمرة كیفیت تدریس خواهیم داشت. واحد افزا

 و كیفیت تدریس  ایحرفهاخالق همبستگی بین متغیر  .2جدول 

 متغیر
 کیفیت تدریس 

 سطح معناداری ( rضریب همبستگی )

 001/0 438/0 اخالق حرفه ای 

 

 تدریس دله رگرسیون با متغیر مالک كیفیت  خالصه نتیجه معا .3جدول 

 سطح معناداری F ( R2ضریب تعیین ) (Rضریب همبستگی ) متغیر وارد شده به معادله

 001/0 07/41 192/0 438/0 اخالق حرفه ای 

 

 بین ضرایب رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد متغیر پیش .4جدول 

 
 ضرایب استاندارد  استاندارد ضرایب غیر 

 سطح معناداری T آماره
B رد خطای استاندا β 

 001/0 94/14 - 12/4 71/61 مقدار ثابت 

 001/0 40/6 438/0 022/0 139/0 اخالق حرفه ای 
 

   بحث 
بینی كنندگی اخالق  این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش

تدریسِ استادان دانشگاه علوم پزشکی ارتش  ای در كیفیت  حرفه
یافته شد.  نشانانجام  حرفه   ها  اخالق  بین  كه  كیفیداد  و  ت  ای 

ی مثبت و معناداری دانشگاه علوم پزشکی رابطه  اساتیدتدریس  
نشان   نتایج  دیگر  عبارت  به  دارد.  میزان  وجود  چه  هر  كه  داد 

حرفه اخالق  ملزومات  به  استادان  پایبندی  و  بیشتر ای  رعایت 
با   و  بیشتر  آنها  تدریس  كیفیت  بیشتری  احتمال  به  باشد، 

ین مطالعه نیز نشان داد  تر خواهد بود. نتایج پیش بینی اشاثربخ
بینی تغییرات متغیر كیفیت  ای قادر به پیشكه متغیر اخالق حرفه

به عبارت دیگر در صورت ثابت بودن سایر شرایط،  تدریس است. 
حر اخالق  میزان  افزایش  افهبا  پیش می  اتیدسای  كرد  توان  بینی 

شد بیشتر  آنها  تدریس  كیفیت  یافتهكه  این  است.  نتایج ه  با  ها 
پژوهشبرخ آنها  ها همسو میی  از  بخشی  یا  نتایج همه  و  باشد 

رابطه از  اخالقحاكی  بین  معنادار  حرفهی  كیفیت  ای  و  ای 
حرفه  اتیداستدریس   اخالق  و  پیشاست،  كنندهای  ای بینی 

آنهاست  قدر تدریس  كیفیت  در  در    .]2،9،22،23،28[تمندی 
در   ایهای اخالق حرفهرچوب برای دورهپژوهشی دیگر یک چا

آموزش استادان ارائه شد كه در آن مالحظات اولیه اخالقی را در 
ارائه چنین چارچوبی  دهد. هدف  قرار می  علمانماختیار     مینتااز 

بی احترام  و  دانشجویان  اخالقی  محیط  استقالل  در  آنها  به  شتر 
بود   می  ]26[دانشگاه  پژوهش همسو  این  نتایج  با  در كه  باشد. 

امطالعه »اصول  دیگر  قرار  ای  بررسی   مورد  تدریس«  خالقی 
گرفت كه نتایج آن به صورت سه هنجار كلی یعنی صداقت در 

  ت و محتوا در تدریس، اداره و هماهنگی كالس برارائه موضوعا
و دموكراتیک  اصول  در    اساس  محیطی  همه    تجه ایجاد  رشد 

فراگیران   مطالعه  . ]29[جانبه  این  می  نتایج  با  نیز  همسو  تواند 
 پژوهش حاضر باشد.های یافته
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یافته این  تبیین  میدر  برخورداری  ها  كه  كرد  بیان  توان 
ای و الزام  های حرفهها و صالحیتاعضای هیأت علمی از قابلیت

ای در  و استانداردهای حرفهای از اصول  آنان به رعایت مجموعه
كننده تعیین  نقش  تدریس  افزافرایند  در  اثربخشی  ای  یش 

در  فعالیت آموزشی  كینگزوایل  های  دانشگاه  دارد.  دانشگاه 
(University-Kingsville   را استانداردها و اصول اخالقی   )

م این  میدر  ارائه  و  شناسایی  پیشنهاد  وارد  دریافت  كند: 
های آموزشی، گنجاندن  دانشجویان و تالش در جهت بهبود دوره
به عنوان بخشی   بحث گروهی  اهداف كالسی، دادن  فعالیت  از 

ظر به دانشجو در بحث تکالیف قبل از نمره دادن  فرصت تجدیدن
فتار كالسی،  عالوه بر اینها ر  .]30[كنند  می      ذكر    نمره نهایی

سؤال  تدریس  فردی،  شخصیت  تدریس،  روش  تدریس،  سابقه 
تواند بر  محور و توأم با مشاركت دانشجویان و قدرت ارتباط می 

 . ]31،32[ساتید اثرگذار باشد كیفیت تدریس ا
توان اهمیت نگاه دانشجویان  توجه به آنچه گفته شد می با   

ع )به  ذیرا  تعنوان  در  عالی(  آموزش  نظام  تبیین  نفعان  و  ریف 
ای در تدریس استادان استنباط كرد. به عبارت دیگر  اخالق حرفه

می روشن  حقیقت  به این  توجه  ضرورت  درک  بین  كه  شود 
پیهای  استراتژی از  آگاهی  افزایش  و  تدریس  های  شرفتمتنوع 

روش از  استفاده  ضرورت  و  ارزشیابی  ماهیت  درک  ای  هعلمی، 
و   درسی  برنامه  با  متناسب  با  ارزشیابی  اساتید  سوی  از  تدریس 

  ،بنابراینآنچه كه مورد نظر دانشجویان است فاصله وجود دارد.  
ك درگیر  زمینه  در  اساتید  سوی  از  بیشتر  توجه  به  ردن نیاز 

جد آموزشی  موارد  در  واحد دانشجویان  با  مرتبط  و  مناسب  ید، 
-ادگیری با نتایج پژوهشهای آموزشی و یدرسی، تلفیق فعالیت

آم مربوط،  فعالیتهای  همه  برای  كافی  و  الزم  های ادگی 
آموزشی، ارتقای رشد فکری و شخصی همه دانشجویان، محترم  

دیدگا و  نظرات  داشتن  در  دانشجویان  حق  علمی هشمردن  های 
آمیز با آنان، انجام  شجو و برخورد احتراممتفاوت، رعایت شأن دان
مرت معتبر،  عملکرد ارزشیابی  از  پیوسته  و  منصفانه  بط، 

احترام همکاران و برخورد مؤدبانه با  دانش جویان، رعایت شأن و 
آنان، توسعه روح همکاری و همدلی با همکاران در انجام وظایف  

د اقدامات و  های سازنده برای بهبوهادها و راهای، ارائه پیشنحرفه
برافعالیت كافی  فرصت  و  زمان  اختصاص  دانشگاه،  ی های 

باید تدریس شود، ا ز جمله مسائلی است كه مطالعه دروسی كه 
بی آنها  به  یادگیری  یاددهی  فرایند  در  كند  ااستاد  عمل  و  ندیشد 

]33[ . 
فرایند و  تدریس  در  دانشگاه  استاد  اگر   -یاددهی   بنابراین، 

خارج از آن خود را كامالً مقید به  یادگیری كالس درس و حتی  
بداند، محرفهق  اخال  اصول از جمله  ای  تدریس  تغیرهای كیفیت 

در روشطرح  از  استفاده  و  فرایند  س  در  مناسب  فنون  و  ها 
برای  كاربردی  و  شده  سازماندهی  محتوای  ارائه  یادگیری، 

محتوای درس، استفاده  دانشجویان، سازماندهی منظم و منطقی  

های آموزشی و تکنولوژی مک آموزشی و چندرسانهاز امکانات ك
اس قابلیت  روشآموزشی،  از  پرورش  تفاده  برای  تدریس  های 

ارزشیابی از  استفاده  دانشجویان،  انتقادی  تفکر  و  های خالقیت 
برای غربالگری توانایی اولیه دانشجویان، آگاهی  تشخیصی  های 

اخالقی  را  از مالحظات  و  امتحانات، هدایت  برگزاری  هنمایی  در 
انجام فعالیت درسی، مهارت در توجه و گوش  برای    دانشجویان 

جواب و  سواالت  به  دانشجویدادن  میهای  محقق  و  ان  شود 
های واقعی و عملی قابل مشاهده  یادگیری دانشجویان در محیط

دانشگاه اهداف  نهایت  در  و  نیروی  است،  تربیت  همان  كه  ها 
 شود. می  ، زبده و كارآمد است به خوبی محققمتخصص

 گیرینتیجه
ی و كیفیوت ای بوین اخوالق حرفوهبا نظر به تأییود رابطوه

ای هووای اخالقووی و حرفووهژگوویبووه وی سوواتیدا توودریس، توجووه
یووادگیری در  -خووود در فراینوود توودریس و در جریووان یوواددهی

ی كالس تدریس اموری ضوروری اسوت، بوه طووری در چرخوه
شووجویان چووه اسووتادان در تعووامالت خووود بووا دانتوودریس، هوور 

ای بووودن خووود را بووه نحووو هووای اخالقووی و حرفووهویژگووی
یووادی توودریس بووه احتمووال زكیفیووت ، دهنوودمطلوووبی بووروز 

توودریس اقتضووائات خوواص خووود را دارد و بیشووتر خواهوود بووود. 
شخصوویت اسووتاد در كنووار تجووارب علمووی و دانشووی، در ایجوواد 

ول فراگیووران بسوویار مووؤثر شوورایط یووادگیری و تغییوور و تحوو
  .خواهد بود

محدودیت جمله  پژوهشاز  این  داده  های  كه  بود  های  این 
شکی ارتش جمع  آن از جامعه هدف دانشجویان دانشگاه علوم پز

به سایر   پژوهش  این  نتایج  تعمیم  در  بنابراین  است،  شده  آوری 
وزارت  دانشگاه و  بهداشت  وزارت  به  وابسته  باید   علومهای 

بو یافتهمحتاط  به  توجه  با  پید.  پژوهش  شود كه:  شنهاد میهای 
و  -1 دانشگاه  نامهآیین  استانداردها  متولیان  توسط  اخالقی  های 

بر ارتش  پزشکی  دانشگاه علوم  این  علمی  هیأت  اعضای  ای 
آگاهی بخشی به اعضای هیأت علمی دانشگاه   -2تدوین گردد،  

و میزان   های اخالقی حرفه خودعلوم پزشکی ارتش از چهارچوب
ی گیرقرار دادن فرایند تصمیم  -3یس،  ی آن با كیفیت تدررابطه

در   تدریس  الگوهای  دوره  هایفصلسراخالقی  یادگیری  های 
اس بهبود تدریس  منظور  به  ارتش  پزشکی  علوم  دانشگاه  تادان 

آنها، تدریس  پزشکی    -4 كیفیت  علوم  دانشگاه  استادان  شركت 
كارگاه در  علارتش  سمینار های  و  و می  علمی  كنگره های  و  ها 

فرصت مهنیز  از  بخشی  آگاهی  برای  مطالعاتی  های ؤلفهای 
 تدریس. ای و تقویت علمی  آنان در زمینه اخالق حرفه

 

 مالحظات اخالقی 
این مقاله حاصل از اجرای طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 باشد.  می 996825ارتش با شماره مصوب 
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 سپاسگزاری 
مقانویسند  این  میگان  الزم  خود  بر  از  داند  له  ونت معاكه 

همچ ارتش،  پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  و  نین تحقیقات 
ها و دانشجویان دانشگاه علوم  هدانشکد  كاركنان دانشگاه، اساتید 

،  نمودندپزشکی ارتش كه در انجام این پژوهش اینجانب را یاری  
 كمال تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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