272

زمستان  ، 1396دوره  ، 26شماره  ، 4صفحه  272تا 284

اخالق حرفهای در آموزش دانشگاهی :ابعاد و سازهها
شهرام یزدانی ،1معصومه ایمانیپور * 2
زمستان  -1396دوره  - 26شماره 4

چکیده
زمینه و هدف :مفهوم اخالق حرفهای یکی از مفاهیم انتزاعی و گنگ بوده و در متون تعاریف مختلفی از آن ارائه شده
است .آنالیز این مفهوم برای رسیدن به درک مشترک و تدوین استانداردهای رفتاری و طراحی سنجههای ارزشیابی اهمیت
اساسی دارد .هدف این مطالعه ارائه تعریف جامعی از مفهوم اخالق حرفهای در آموزش دانشگاهی و شناسایی ابعاد و
سازههای تشکیل دهنده آن بود.
ش بررسی :به منظور تبیین مفهوم اخالق حرفهای در آموزش دانشگاهی از روش هشت مرحلهای تحلیل مفهوم والکر
رو 
و اوانت استفاده شد .بدین ترتیب که بعد از مرور گسترده منابع و متون 38 ،منبع مرتبط وارد مطالعه شدند که با مرور
 21منبع ،اشباع داده حاصل شد و ویژگیها ،ابعاد ،سازهها ،پیشآیندها و پیآیندهای مفهوم مورد نظر استخراج و آشکار
شدند.
یافتهها :نتایج بررسی متون و تحلیل مفهوم نشان داد اخالق حرفهای در آموزش دانشگاهی در راستای عمل به تعهدات
حرفهای اساتید شکل گرفته و دارای چهار ویژگی اساسی اتیکت حرفهای ،اخالق در تعامالت اجتماعی حرفهای ،اخالق در
مسائل و کارکردهای تکنیکی حرفهای ،ارزشها و باورهای درون فردی اختصاصی حرفه بوده و نیازمند برخورداری اساتید از
توانمندیهای اخالقی شامل حساسیت اخالقی ،دانش اخالقی ،استدالل اخالقی و خودتنظیمی اخالقی است.
نتیجهگیری :شناسایی مولفهها و ویژگیهای اخالق حرفهای در آموزش دانشگاهی به ایجاد درک مشترک از این مفهوم
منجر شده و به تدارک راهکارهای ارتقاء اخالق حرفهای اساتید که از الزامات تضمین کیفیت عملکرد حرفهای اساتید است،
کمک کرده و گام بنیادین در طراحی ابزارهای سنجش آن میباشد.
کلمات كلیدی :اخالق حرفهای ،تدریس ،آموزش عالی ،آنالیز مفهوم
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اخالقی و قانونـــی باشد و آییننامههای آن حرفه باید به این

مقدمه
نظری (فرا اخالق )1و اخالق هنجاری ،2از اخالق کاربردی 3نیز نام

اعتماد همه مردم را جلب نمایند .بدون این اعتماد ،یک حرفه

برده میشود .اخالق کاربردی با تا کید بر اخالق نظری و هنجاری

نمیتواند یک حرفه باقی بماند (.)5

و با بهرهگیری از اصول و نظریههای مطرح در آنان ،به بحث و

آموزشعالینیزبهعنوانیکنظامحرفهاینیازمندبرخورداری

بررسی پیرامون آنچه باید و آنچه نباید در حوزه رفتار سخن

و تبعیت از معیارهای اخالق حرفهای است ( .)6بخشی از اخالق

میگوید و مربوط به رفتار عینی در واقعیت خارجی است ()2 ,1

حرفهای آموزش عالی به مشخص کردن حدود و ثغور رفتارهای

که در حوزههای گونا گون پزشکی ،سیاست ،اقتصاد ،خانواده،

مناسب یا نامناسب و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای

ورزش و  ...مطرح میشود ( .)3الزم به توضیح است که بعضی،

مسئولیتهای حرفهای مرتبط میباشد ( .)7تدریس و آموزش،

از واژه اخالق حرفهای 4استفاده کرده و آن را یکی از شاخههای

بخش تنومند و مهمی از نظام آموزش دانشگاهی را تشکیل داده

اخالق کاربردی میدانند که به مسئولیتهای اخالقی برگرفته

و لذا نیازمند مالحظات اخالقی خاص میباشد ( .)8اساسا اخالق

از شغلی که فرد بر عهده گرفته ،میپردازد ( .)1درهرحال ،این دو

و تدریس به طور ذاتی در هم تنیده هستند ( )10 ,9و لذا الزم است

واژه اغلب در متون بجای هم مورد استفاده قرار میگیرند ( )4و

اساتید و معلمان دانش اخالقی 5مرتبط با حرفه خود را بدانند

تعاریف مختلفی از آنها ارائه شده است ولی آنچه تقریبا در همه

و از آن آ گاه باشند ( .)11از سوی دیگر ،پایبندی اعضای هیات

مشترک میباشد این است که اخالق حرفهای مجموعهای از

علمی به اصول و ارزشهای اخالق حرفهای ،از منظر توسعه

اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروهها

فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخالقیات و انتقال صفات ممیزه و

در یک ساختار حرفهای را تعیین میکند و مفهوم آن از علم

ویژگیهای برجسته انسانی به دانشجویان و در نتیجه اشاعه

اخالق اتخاذ شده است .به عبارت دیگر مجموعه قوانین اخالقی

آنها در جامعه ،نیز بسیار حائز اهمیت است ( .)7فرض اخالقی در

که از ماهیت حرفه به دست آمده و به چگونگی رفتار ،ادب و عمل

مورد اساتید این است که به جهت دارا بودن نقش تعلیم و تربیت

شخص هنگام انجام کار حرفهای میپردازد ،اخالق حرفهای نام

فرا گیران ،در قیاس با سایر حرفهها باید متخلق به باالترین سطح

دارد ( .)5هدف از اخالق حرفهای ،مسئولیت اخالقی است که
ً
فرد در شغل خود دارد .مثال پزشک مسئولیتهای اخالقی دارد

استانداردهای اخالق فردی باشند چرا که در جایگاه استادی به
عنوان الگوی عملی و انسانی دانشجویان ایفای نقش كرده و

که برگرفته از شغلی است که برعهده گرفته است ،بهگونهای که

میتوانند ارزشهای اخالقی را پیش از ورود آنان به محیطهای

ا گر شغل دیگری میپذیرفت مسئولیتهایی اخالقی وی تغییر

كاری و زندگی اجتماعی به عنوان مبنای افكار ،تصمیمات و

میکرد ( .)2حرفـ ـههای گونا گون بر حسب میزان حساسیت و

رفتار ،در آنها نهادینه کنند ( .)12 ,7بر اساس این پیشفرضها

وظیفهای که در خدمت به جامعه دارند ،معی ــارهای اخالقی

و با عنایت به اینکه معلمی و تدریس ،حرفهای است که بذاته

متفاوتی دارند .به طور کلـ ــی ،هر حرفه باید دارای رهنمودهای

اخالقی بوده و باید اخالقمدار نیز انجام شود ،لذا هر فردی که

1. Meta ethics
2. Normative ethics

به این حرفه مبادرت میکند الزاما باید اصول اخالق حرفهای
آن را بداند و رعایت نماید ( .)13این در حالی است که تا کنون

3. Applied ethics
4. Professional ethics

5. Ethical Knowledge
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در متون مرتبط با اخالق ،در کنار بحث پیرامون اخالق

استانداردهای اخالقی و قانونـــی متعهد باشـــند تا اطمینـــان و
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به مفهوم اخالق حرفهای در آموزش دانشگاهی به طور جامع

این هشت مرحله عبارتند از -1 :انتخاب مفهوم موردنظر؛ -2

پرداخته نشده است .لذا در مقاله حاضر سعی شده این مقوله

تعیین هدف از تحلیل مفهوم؛  -3شناسایی موارد کاربرد مفهوم

مورد تحلیل مفهومی قرار گرفته و ابعاد ،سازهها و ویژگیهای آن

مورد نظر؛  -4تعیین ویژگیهای تعریف کننده مفهوم؛  -5ساخت

مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

یک نمونه مدل؛  -6ساخت مدلهای مرتبط ،مخالف و مرزی؛
 -7شناسایی پیشآیندها و پیآیندها و  -8تعیین ارجاعات

روش بررسی

تجربی ( .)16به منظور انجام این مراحل از مرور متون استفاده

این مطالعه از نوع کیفی بوده و به شیوه تحلیل مفهوم
ً
انجام شد .روش تحلیل مفهوم اساسا زمانی مورد استفاده قرار

 Medline/Pubmed, Google Scholar, Science Directجستجو

میگیرد که نیاز است مفاهیم مختلف ،ویژگیها و ارتباطات بین

صورت گرفت .استراتژی سرچ عبارت بود از (*OR instruct

آنها روشن و تبیین گردد ( )14این فرایند یک فعالیت ذهنی است

OR educat* OR faculty OR teach* professor) AND

که در آن محقق سعی میکند با رویکردهای فراشناختی تاملی،

(profession* OR moral OR ethic* OR manner OR conduct

عناصر و مولفههای مستتر در معنی یک مفهوم را آشکار نمای ــد.

 .)OR disposition OR behavior OR characterبه منظور

تعــــدادی از نظ ـ ــریهپردازان معتقدند که روش تحلیل مفهوم

انتخاب بهترین و مرتبطترین مقاالت و متون ،غربالگـــــری در سه

موجب شفافسازی ،هویتبخشی و معنادهی لغات میشود و

مرحل ـــه انجـــــام شد :در غربالگری اولیه ،متون بر اساس عنوان،

با ایجاد شفافیت و افزایش درک ،دانش اساسی را برای عملکرد

دستچین شــــدند و مقاالت تکراری ،حذف گردیدند .در مرحله

فراهم میکند ( .)16 ,15در این تحقیق به منظور تبیین مفهوم

بعد غربالگری ثانویه انجام شد که بر اساس مطالعه فهرست،

اخالق حرفهای آموزش دانشگاهی از روش تحلیل مفهوم والکر و

خالصه و مقدمه متون بود و در نهایت در غربالگری ثالثیه ،متن

اوانت 7استفاده شد .از نظر والکر و اوانت تحلیل مفهوم عبارتست

به طور کامل مطالعه شد و ا گر مرتبط با موضوع و سوال پژوهش

از فرایند تمایز بین ویژگیهای تعریفکننده یک مفهوم با

نبود از مطالعه خارج گردید .در این مطالعه ،جستجوی متون تا

ویژگیهای نامرتبط با آن که طی هشت مرحله قابل بررسی و

رسیدن به اشباع داده ادامه پیدا کرد یعنی تا زمانیکه در نتایج

6

ی داده Taylor and Francis, Eric, Elsevier,,
شد و در پایگاهها 

انجام است.
دیا گرام  -1مراحل غربالگری متون و رسیدن به اشباع داده

غربالگری اولیه

غربالگری ثانویه

غربالگری ثالثیه

مقاالت نهایی
واردشده به مطالعه = 38

کل مقاالت = 251
مقاالت خارج شده

مقاالت خارج شده

مقاالت خارج شده از

از مطالعه = 163

از مطالعه = 39

مطالعه = 11

6. Concept analysis
7. Walker and Avant

شهرام یزدانی ،معصومه ایمانیپور

مورد مطالعه یافت نشد .در مجموع  38منبع وارد مطالعه شد و

ارائه یک تعریف عملیاتی از مفهوم اخالق حرفهای در آموزش

مراحل تحلیل مفهوم بر اساس آنها انجام گردید که با مطالعه 21

دانشگاهی بود .اساسا بحث و چالش درباره اخالق آموزش از دو

منبع ،محققین به اشباع داد ه رسیدند (دیا گرام .)1

دهه پیش در سراسر دنیا ،مورد توجه قرار گرفته ( )18و از واژگان
ً
متنوع و تعاریف مختلفی در این زمینه استفاده شده که بعضا

یافتهها

مرزبندی آنها با هم مشخص نیست .در حالیکه سازمانها برای

یافتـــــههای پژوهـ ــش و دادههای حاص ـ ــل از بررســی متون

تنظیم سیاستها و برنامههای خود و تضمین کیفیت باالی

به تفکیک مراحل هشتگانه تحلیل مفهوم ،در ادامه به طور

عملکرد اعضای حرفهای خود نیازمند تدوین استانداردهای

مشروح ارائه شدهاند.
ً
گام اول -انتخاب مفهوم :معموال مفاهیم انتخابی برای

خاص و معیارهای سنجش در ابعاد مختلف حرفهای هستند و
اولین گام برای تدوین این استانداردها ،شناخت دقیق موضوع

تحلیل ،مفاهیمی هستند که در حرفه مورد نظر مهم بوده یا

مورد نظر و آ گاهی از وجوه و ویژگیهای آن است ( .)19لذا در

تعاریف مختلفی از آنها وجود دارد یا اساسا بسیار انتزاعی بوده

این مطالعه هدف از تحلیل مفهوم ،شناسایی ساختار داخلی

و معنی آنها مبهم است ( .)17مفهوم اخالق حرفهای در آموزش

مفهوم اخالق حرفهای و عناصر و مولفههای پایه آن بود تا بتوان

دانشگاهی در عین حال که مهم بوده و در تضمین کیفیت

یک تعریف شفاف و عملیاتی از مفهوم اخالق حرفهای در آموزش

عملکرد حرفهای اساتید نقش تعیین کنندهای دارد اما مفهومی

دانشگاهی ارائه داد به گونهای که امکان تعریف استانداردها و

است که هنوز با ابهام و پیچیدگی همراه است .این ابهام از

تعیین معیارهای سنجش برای آن فراهم آید.

آنجا ناشی میشود که در تعریف اخالق حرفهای نیز اتفاق نظر

گام سوم -موارد کاربرد تحلیل مفهــوم :از دیدگاه والکر و اوانت

8

در تحلیـ ــل یک مفهوم ضـ ــروری است موارد کارب ـ ــرد آن مفهــــوم

یا اخالق عملی 9برای آن استفاده شده و در بعضی موارد نیز با

شناسایی و مشخص شود ( .)16موارد کاربرد مفهوم اخالق

حرفهایگری 10خلط شده است ( .)4عدم وجود توافق و اجماع

حرفهای آموزش دانشگاهی عبارتند از:

وجود نداشته و حتی از واژگان مختلف مانند اخالق کاربردی

عمومی در مورد تعریف اخالق حرفهای و ابهام در زمینه وجوه

الف) برنامهریزی برای ارتقاء و بهبود اخالق حرفهای اساتید:

و ویژگیهای آن بویژه در حرفه مورد نظر ،ضرورت تبیین این

یکی از دغدغهها و وظایف مهم مدیران ،برنامهریزی برای ارتقاء

مفهوم را آشکار میکند.

سطح توانمندیها و کیفیت کار اساتید در ابعاد مختلف تدریس،

گام دوم -هدف از تحلیل مفهوم :اهداف مختلفی برای

تحقیق ،مشاوره و  ...است .از آنجا که اخالق حرفهای نیز یکی از
ً
ابعاد اصلی شغل معلمی بوده و تقریبا بر تمامی نقشها و وظایفی

موارد استفاده علمی و استفاده معمولی از یک مفهوم ،ارائه یک

که یک معلم به عهده دارد سایه افکنده ،بنابراین تالش برای
ارتقاء آن و توانمندسازی اساتید از این ُبعد ،از وظایف مدیران

تحلیل مفهوم متصور است از جمله تمایز ایجاد کردن بین
تعریف عملیاتی از مفهوم مورد نظر یا شفاف سازی معنی موجود

است .اما برنامهریزی صحیح و درستی که بتواند به پیامدهای
8. Applied ethics
9. Practical ethics
10. Professionalism

مطلوب بینجامد مستلزم شناخت دقیق حوزه مورد نظر است
(.)20
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حاصل از جستجو ،موضوع یا صفت تازهای در رابطه با مفهوم

از یک مفهوم ( .)17هدف اصلی تحلیل مفهوم در تحقیق حاضر
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ب) ارزشیابی اخالق حرفهای اساتید :ارزشیابی هر توانمندی

 -2تعهد به قوانین و استانداردهای سازمان و جامعه حرفهای،

در گام اول نیازمند این است که آن توانمندی ،دقیق و به صورت

 -3تعهد به آموزش و هدایت فرا گیران -4 ،تعهد به تکامل

عینی تعریف شده باشد تا بتوان راهکارها و ابزارهای سنجش آن را

اخالقی فرا گیران -5 ،تعهد به ارتقاء حرفهای خود ،شکل گرفته و

تدارک دید ( .)21شناسایی و سنجش رفتار و منش معلمان یکی

سازهها و ابعاد تشکیل دهنده آن عبارتند از  -1اتیکت حرفهای،

از الزامات حرفهای در برنامههای آموزشی قبل از خدمت است.

 -2اخالق در تعامالت اجتماعی حرفهای -3 ،اخالق در مسائل و

ضمن اینکه بسیاری از موسسات و برنامههای اعتباربخشی نیز

کارکردهای تکنیکی حرفهای -4 ،ارزشها و باورهای درون فردی

بر ارزشیابی اخالق حرفهای معلمان تا کید دارند ( .)22بر این

اختصاصی حرفه .شکلگیری این وجوه و امکان عمل به آنها،

اساس الزم است مفهوم اخالق حرفهای آموزش به دقت تعریف

نیازمند برخورداری و وجود توانمندیهای اخالقی در اساتید

شده و ابعاد آن مشخص گردد تا امکان ارزشیابی اولیه آن در

است که شامل  -1حساسیت اخالقی -2 ،دانش اخالقی-3 ،

هنگام جذب اساتید یا ارزشیابی ثانویه آن در حین خدمت به

استدالل اخالقی -4 ،خودتنظیمی اخالقی میباشند.

صورت ارزشیابی تکوینی یا تجمعی فراهم آید.

(جدول شماره )1

گام چهارم  -تعیین ویژ گیهای تعریفکننده :مهمترین و

گام پنجم -ارائه نمونه مدل :نمونه مدل 13عبارتست از

اصلیترین گام در تحلیل مفهوم ،تعیین ویژگیهای تعریفکننده

نمونهای که بتواند مفهوم مورد نظر را با تمام ویژگیهای

آن مفهوم است .ویژگیهای تعریفکننده در واقع صفاتی هستند

تعریفکننده اصلیاش نشان دهد .در واقع محقق با ارائه نمونه

که مفهوم مورد نظر را از مفاهیم مشابه متمایز میکنند و فضای

مدل کامال مطئمن میشود که مثالی واقعی از مفهوم مورد

معنایی آن را مشخص میسازند و به شفاف شدن معنی آن

مطالعه ارائه داده است (.)17 ,14

کمک میکنند ( .)17 ,16به منظور یافتن ویژگیهای تعریفکننده

خانم «الف» استاد دانشگاه است .او برنامه درسی خود را

مفهوم اخالق حرفهای آموزش دانشگاهی ،به موازات جستجوی

منطبق بر اصول طراحی درسی آماده کرده و محتوا و متریال

متون و مقاالت مرتبط ،هر منبع به دقت مطالعه شده و عباراتی

آموزشی را متناسب با اهداف دوره و جامعه فرا گیران تهیه

که شامل تعریف یا صفت یا خصوصیتی در مورد موضوع مورد

مینماید .قبل از تدریس ،با مطالعه اطالعات علمی خود

مطالعه بودند یا جنبهای از آن را آشکار کرده بودند مشخص

را بهروز کرده و به موقع و با ظاهری آراسته ،بدون استفاده

شدند .این عبارات تحت عنوان عبارات مرجع 11و به صورت نقل
قول مستقیم استخراج شدند .به منظور شفافیت بیشتر مفهوم و
تعیین ابعاد آن ،تمامی ویژگیهای تعریفکننده متناسب با اینکه
12
چه ُبعد یا سطحی از مفهوم را بیان میکردند در سه حوزه تعریفی
قرار گرفتند (جدول .)1بر این اساس ،اخالق حرفهای آموزش
دانشگاهی در راستای عمل به تعهدات حرفهای اعضای هیات
علمی شامل  -1تعهد به انتظارات و هنجارهای ارزشی جامعه،

از ظواهر تجمل و برتریت مالی ،سر کالس حاضر میشود.
به دانشجویان احترام گذاشته و آنها را مودبانه خطاب
میکند .س ــواالت دانشجویان را پاس ــخ داده و اطمینـ ــان
پیدا میکند ابهـ ــام آنها برطـ ــرف شده است .تکالیفـ ــی که
تعیین میکند متناسب با اهداف آموزشی دوره بوده و در
مورد آنها بازخورد سازنده به دانشجویان ارائه میدهد.
در انتهای دوره آموزشی ،دانشجویان را بیطرفانه و به
روشهای عینی ارزشیابی کرده و هنگام تصحیح اوراق،

11. Reference phrases
12. Definitional area

13. Case model
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جدول  -1ویژ گیهای تعریف کننده اخالق حرفهای در آموزش دانشگاهی (در صفحه مجزا آمده است)
حوزههای

تعریف تحلیلی

ویژ گیهای تعریف کننده

تعریفی

هنجارهای ارزشی جامعه

بهترین نحو مطلوب و نیز توجه و احترام به ارزشها و هنجارهای جامعه در عملکردهای حرفهای
مربوط به فرایند تدریس و الگوی نقش بودن

تعهدات حرفهای الزامی

تعهـــــد به اســــتانداردهـای

تعهد و پایبندی به قوانین و استانداردهای سازمان و جامعه حرفهای و تبعیت از آنها و حرکت

سازمان و جامعه حرفهای

در جهت سیاستها و برنامهریزیهای سازمان

تعهــد به آموزش و هدایــت

تعهد به آموزش و هدایت فرا گیران در جهت کسب دانش فنی به روز و مهارتهای عملی استاندارد

فرا گیران

مرتبط با رشته تحصیلی

تعهـــد به تکامــــل اخالقـــــی

تعهد به تکامل اخالقی فرا گیران از طریق الگوی نقش بودن (کوریکولوم پنهان) همسو با ارزشها

فرا گیران

و هنجارهای مورد قبول جامعه برای پرورش صفات انسانی و اخالقی در فرا گیران و نیز توجه به
هدف غایی پرورش اخالقی فرا گیران هنگام برنامهریزی آموزشی ،انتخاب محتوای آموزشی،
مدیریت کالس و ارتباط با فرا گیران

تعهدبهارتقـاءحرفهایخود

تعهد به ارتقاء حرفهای و تکامل مهارتهای مرتبط با حرفه معلمی

اتیکت حرفهای

شامل مواردی که باید مطابق عرف و ارزشهای جامعه حرفهای و متناسب با جایگاه اجتماعی
حرفه باشد از جمله ظاهر فردی ،نوع پوشش ،نحوه کالم و گفتار فرد ،زبان بدن ،چگونگی مراوات
فردی و اجتماعی ،عادات فردی

سازهها و ابعاد تشکیل دهنده

اخــــــالق در تعامــــــالت

بخشی از اخــــالق حرفـــــهای که مبتنی بر مسئولیتها و تعهـ ــدات حرف ـ ـهای و نیز هنجارها و

اجتماعی حرفهای

ارزشهای جامعه ،مبنای رفتار و تعامالت اجتماع ــی (تعامل با فرا گیران ،همکاران ،والدین،
جامعه) استاد قرار میگیرد.

اخـــــــــــالق در مســــــــــائل و

بخشی از اخالق حرفهای که مبتنی بر زمینه و شرایط موجود و استانداردهای حرفه مبنای

کارکـردهایتکنیکـیحرفهای

عملکرد ،قضاوت و تصمیمگیری در مورد مسایل تکنیکی یا معضالت و چالشهای فراروی استاد
قرار میگیرد.

ارزشها و بـــــاورهـای درون

آن دسته از اعتقادات و ارزشها که در طی فرایند شکلگیری هویت حرفهای استاد ،در او نهادینه

فردی اختصاصی حرفه

میگردند و مستقل از ساز و کارهای تنظیمی حرفه ،به عنوان محرک انگیزش درونی رفتارها و
منش حرفهای او محسوب میشوند.

حساسیت اخالقی

توانایی شناسایی موقعیتها و مسائلی که برخورد با آن یا تصمیمگیری در مورد آن مستلزم

توانمندیهای اخالقی

فراخوان و فعالسازی ساز و کار استدالل اخالقی میباشد.
دانش اخالقی

دانش اخالقی به معنی آ گاهی از کلیه اصول و توصیههای اخالقی مربوط به حرفه شامل چگونگی
رفتار کردن به روش اخالقی است.

استدالل اخالقی

فرایند ذهنی که منجر به یک قضاوت ،تصمیمگیری و یا عمل قابل دفاع از منظر اخالقی میگردد.

خودتنظیمی اخالقی

توانایی فرد در پایش مداوم ،بهبود و ارتقاء سطح اخالقی خود ،کنترل رفتار و برطرف کردن معایب
اخالقی
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تعهـــــــــد بــــــه انتظـــــارات و
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عدالت و انصاف را رعایت میکند .انتقادات را با روی باز

گردد .هدف از این مرحله کمک به قویتر کردن نمونه مدل است

میشنود ،معقوالنه و بدور از خودبینی در ضمیر خودآ گاه

( .)16این نمونههای دارای تناقض به اشکال مختلف نمونههای

راجع به آنها فکر کرده و در صورت منصفانه و صحیح بودن،

مرزی ،مرتبط یا مخالف قابل طرح و ارائه میباشند.

زمستان  -1396دوره  - 26شماره 4

در جهت ارتقاء عملکرد حرفهای یا بهبود رفتار خود برمیآید.

الف) نمونه مرزی :14نمونــه مرزی ،مث ــالی است که بعضی از

وی صبورانه و همدالنه پیگیر رفع مشکالت دانشجویان

ویژگیهای تعریفکننده مفهوم را شامل میشود نه همه آنها را (.)16

است و با آ گاهی کامل از کدهای اخالقی سازمان متبوع
خود سعی میکند ضمن پرهیز از ایجاد ارتباطات شخصی
خارج از عرف و قوانین دانشگاه ،مشکالت دانشجویان را
تا حد امکان مرتفع نماید .در جلسات گروه به طور منظم
شرکت کرده و با حس مسئولیتپذیری و تعلق سازمانی
که دارد در برنامههای گروه ،مشارکت موثر دارد .نسبت
به همکاران خود تعهد داشته و در صورت نیاز ،تجربیات
خود را بدون چشمداشت و با احترام به جایگاه و شخصیت
فرد مقابل ،در اختیار همکاران جوانتر و تازهکار قرار داده
و به آنها کمک میکند در کار خود پیشرفت کنند .به
منظور پیشگیری از رکود علمی خود نیز برنامه داشته و در
دورههای آموزشی توانمن ــدسازی اسـ ـ ــاتید در زمین ـ ـههای

خانم «ج» استاد یکی از دانشگاهها با سابقه کار  25سال
است .همگان وی را به عنوان یک انسان مهربان ،متواضع،
مودب و با اخالق میشناسند .دانشجویان به راحتی به وی
دسترسی دارند و میتوانند مسائل درسی یا شخصی خود را
با وی مطرح کنند .او صبورانه به صحبتهای دانشجویان
گوش میدهد و ضمن رعایت رازداری ،سعی میکند در رفع
مشکالت شخصی آنها بکوشد یا آنها را راهنمایی کند ولی طرح
درس مشخص ندارد لذا اغلب از موضوع اصلی منحرف شده
و مطالبی خارج از سرفصل دروس بیـ ــان میکند درحالیکه
بخش قابل توجه ــی از محتوای آموزشی ،تدریس نشده باقی
میماند و دانشجویان مجبور میشوند مباحث باقیمانده را
خود مطالعه کنند .منـ ــابعی درسـ ــی وی خیلی قدیمـ ــی بوده

مختلف آموزش ـ ــی ،پژوهشی ،فرهنگی شرکت میکند.

و مطابق دانـ ـ ـ ــش روز نیستند .وی ساختار مشخصی برای

این نمونه مدل شامل کلیه ویژگیهای اصلی تعریفکننده

تصحیح اوراق ندارد لذا ا گر دانشجویی نسبت به نمره خود

اخالق حرفهای آمــوزش دانش ـ ــگاهی اســت .به مسئولی ـتهای

معترض باشد یا بخاطر شرایطی مانند خطر مشروطی و قبول

حرفهای تعهد داشته و اتیکت حرفهای و تعـ ــامالت حرفهای

نشدن ،نیاز به نمره داشته باشد اغلب بدون توجه به اینکه
ً
وی استحقاق و شایستگی کسب نمره را دارد یا خیر ،صرفا از

هویت افراد ،تعهد و مسئولیتپذیری به عنوان ارزشهای درون

روی دلسوزی به وی نمره میدهد.

فردی اختصاصی حرفه در وی شکل گرفته و بواسطه برخورداری

خانم «ج» یک نمونه مــــرزی برای اخالق حرفهای آموزش

از توانمندیهای اخالقی ،در مواجهه با مسائل تکنیکی مرتبط با

یشـ ــود چرا که برخـــــی از ویژگــــــــــیهای
دانشگاهی محسوب م 

حرفه خود ،تصمیمهای اخالقی گرفته و عملکرد اخالقی از خود

تعریفکننده آن را ندارد .به عن ـ ــوان مث ـ ـــال در مواجهــــــه با

بروز میدهد.

دانشجویانی که استحقاق نمره گرفتن ندارند توانایی استدالل

اخالقی را رعایت میکند .ارزشهایی چون نوعدوستی ،احترام به

گام ششم -ارائه نمونههای مرزی ،مخالف و مرتبط :تحلیل

اخالقی نداشته و تصمیم وی با رعایت عدالت در تضاد بوده و از

مفهوم تنها زمانی کامل خواهد شد که نمونههایی ارائه شوند که

نظر اخالقی قابل دفاع نمیباشد .از سوی دیگر تعهد به ارتقاء

در آنها ویژگیهای تداخلکننده با نمونه مدل مشخص شده و در

حرفهای خود و به روز کردن دانش علمی یا بهبود مهارتهای

آنها تناقض یا تضاد با ویژگیهای تعریفکننده مفهوم اصلی ارائه

14. Borderline case
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تدریس نداشته و نیز در مسائل تکنیکی حرفهای مانند بهروز

اخالق در تعامالت اجتماعی حرفهای را رعایت نمیکند .همچنین

بودن دانش یا تعهد به پوشش دادن محتوای آموزشی اخالق

در مسائل و مشکالت تکنیکی حرفهای اخالق را رعایت نکرده و

حرفهای را رعایت نمیکند.

ارزشهای درون فردی حرفهای در وی شکل نگرفته است.

مواردی هستند که هیچکدام از ویژگیهای مفهوم مورد نظر را

ا گرچه مشابه مفهوم مورد آنالیز هستند اما تفاوتهای دقیقی

ندارند و مصداقی از این مفهوم نیستند (.)16

با آن دارند ( .)16ارائه نمونه مرتبط کمک میکند شبکهای از

آقای «م» از اساتید یکی از دانشگاههای کشور است .وی

مفاهیمی که مفهوم تحت مطالعه با آنها ارتباط دارد مشخص

مدیر یکی از مرا کز تحقیقاتی دانشگاه است و با چند شرکت

شود ( .)14به عنوان مثال حرفهای بودن 17از مفاهیم مطرح در

بازرگانی نیز همکاری دارد .به دلیل مسئولیت اجرایی،

شبکه مفاهیم مرتبط با مفهوم اخالق حرفهای است .دریافت

کالسهای خود را باتاخیر برگزار کرده یا به دالیلی مانند

پول بیشتر به ازای برتری عملکرد در بین سایر همتایان ،مشهور

شرکت در جلسه ،بدون هماهنگی قبلی با دانشجویان،
کالس را تعطیل یا به ساعت دیگری موکول میکند .در
وا کنش به اعتراض دانشجویان نسبت به این بینظمیها
با ایشان برخورد توهین آمیزی کرده و همچنان به رویه
قبلی خود ادامه میدهد .وی طرح درس مشخصی ندارد و
تکالیفی که برای دانشجویان تعیین میکند هدف یادگیری
مشخصی را دنبال نمیکند .ضمن اینکه وی تکالیف را
تصحیح نکرده و برای نمره دادن مبنای مشخصی ندارد.
امتحان پایان ترم وی مبتنی بر اصول ارزشیابی دانشجو
نبوده و هیچ دانشجویی هم حق اعتراض به نمره ندارد.
وی بخشی از پروژههای تحقیقاتی خود یا پروژههای شرکت
بازرگانی که با آن همکاری انتفاعی دارد را به عنوان تکلیف
به دانشجویان تحصیالت تکمیلی خود وا گذار کرده و برای
این کار نمره تعیین کرده است بدون اینکه آنها را در منافع
مادی یا معنوی این پروژهها سهیم نماید .وی در جلسات
گروه نیز بینظم شرکت کرده و در فعالیتهایی که در جهت
ارتقاء گروه هستند نیز مشارکت فعال ندارد.
در نمونه ف ـ ــوق اسـ ــتاد مذکور هیچکـ ــدام از ویژ گـ ـ ـیهای
تعریفکننده اخالق حرفهای آموزش دانشگاهی اعم از تعهدات
حرفهای و توانمندیهای اخالقی را ندارد .اتیکت حرفهای و
15. Contrary case

بودن به موفقیت در بین جامعه حرفهای ،برخورداری از احترام
بیشتر در گروه شغلی به علت ارائه خدمات با کیفیت باالتر از
جمله مواردی هستند که میتوانند عنوان حرفهای بودن را به
فرد الصاقکنند (.)23 ,19

آقای «ل» از اسـ ــاتید بازنشسته علـ ـ ــوم پایـ ـ ــه در یکی از
دانشگاهها است .وی بعد از بازنشستگی به عنوان مدرس
با تعدادی از آموزشگاههای خصوصی کنکور وارد همکاری
شد .به سبب سابقـ ــه تدریس طوالنی مدت در دانشگاه
در مدت کوتاهی به عنوان یکی از مدرسین بهنام در بین
داوطلبین و آموزشگاههای کنکور مطرح شد .از ویژگیهای
تدریس وی که سبب اقبال عمومی به طرف وی گردید
میتوان این موارد را برشمرد :دانش علمی خوب و تسلط
کافی به محتوا ،توانایی انتقال موثر محتوای آموزشی و
بیان شیوا ،طراحی انواع تمرینهای کاربردی ،آموزش
روشهای تستزنیسریع ،ارائه بازخورد موثر و سازنده .آقای
«ل» در طی این مدت با حمایت مالی تعدادی از موسسات
چندین کتاب آموزشی در زمینه آمادگی کنکور دروس
مربوط به خود به رشته تحریر درآورد و بواسطه فروش این
کتابها ،ضمن اینکه دریافت مالی خوبی داشت بر شهرت
16. Related case
17. Professionality
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وی نیز افزوده شد .وی عالوه بر تدریس در آموزشگاههای
ً
کنکور ،بعضا به عنوان معلم خصوصی نیز کار میکند و البته

به مهارتهای تدریس به انضمام برخورداری از باالترین سطح

دستمزد باالیی میگیرد.

دانش و مهارتهای تخصصی :برخورداری از دانش موضوعی و

آنچه در نمونه فوق مطرح شده است با ویژگیهای حرفهای

تسلط به مهارتهای تدریس الزمه یک معلم خوب بودن و از

بودن یک مدرس همخوانی دارد .حرفهای بودن در معلمی به

پیشآیندهای مفهوم اخالق حرفهای در آموزش دانشگاهی

عناصری برمیگردد که دانش ،مهارت و روشهایی که معلم در کار

محسوب میشود (.)29 ,28 ,26

و این صفات در وی نهادینــــه شده باشند ( -2 .)27 ,26تسلط

خود مورد استفاده قرار میدهد را میسازند ( .)24به عبارت دیگر

ب) پیآیندها :تحقق اخالق حرفهای منجر به برخورداری

پروفیشنالیتی در معلمی عبارتست از خوب بودن در شغل خود،

از اساتید حرفهای اخالقی میشـــــود که خــــود زمینهساز بروز

تامین باالترین استانداردها و دستیابی به برتری ( .)19دستیابی

پیآیندهای زیر میباشد:

به موفقیت قابل توجه ،مشهور شدن و دریافت پول بیشتر به

 -1اعتماد عمومی :20برخورد با معلمان و اساتید پایبند و

ازای ارائه خدمات با کیفیت برتر در بین سایر همتایان ،حکایت از

متعهد به اخالق حرفهای با تمام ویژگیها و مختصاتی که برای

پروفیشنالیتی آقای «ل» دارد که یکی از مفاهیمی است که در شبکه

آن برشمرده شد ،نوعی اعتماد نسبت به حرفه معلمی و به تبع

مفاهیم مرتبط با اخالق حرفهای میتواند مورد بحث قرار بگیرد.

آن ،نسبت به نظام آموزش دانشگاهی را در والدین و جامعه

گام هفتم -تعیین پیشآیندها  18و پیآیندها  :19یکی از گامهای
مهم در تحلیل یک مفهوم تعیین پیشآیندها و پیآیندهای

ایجاد خواهد کرد که مهمترین دستاورد اخالق حرفهای خواهد
بود (.)31 ,30 ,27 ,18

شکلگیری و وقوع آن مفهوم است ( .)16پیشآیندها عبارتند از

 -2تاثیرگذاری اخالقی و بهبود فرایند یادگیری :التزام و پایبندی

شرایط و ویژگیهایی که قبل از وقوع یک مفهوم باید وجود داشته

به اصول اخالق حرفهای در تمام ابعاد ،از استاد یک الگوی نقش

باشند تا آن مفهوم حادث شود و پیآیندها وقایعی هستند که

و یک اسطوره اخالقی برای فرا گیران خواهد ساخت ( )32 ,30و

در نتیجه و به دنبال وقوع یک مفهوم اتفاق میافتند و اغلب

عالقمندی بیشتر و انگیزش مثبت در فرا گیری را برای آنها ایجاد

میتوانند محرکی برای شکلگیری ایدههای جدید در زمینه

خواهد کرد و علی القاعده کیفیت یادگیری را در فرا گیران افزایش

مفاهیم خاص باشند (.)25 ,17 ,16

خواهد داد چرا که آمادگی روحی فرا گیر و انگیزش ،از عوامل مثبت

الف) پیشآیندها :برای وقوع اخالق حرفهای در اساتید و

ثابت شده در یادگیری میباشند (.)33

شکلگیری این مفهوم در آنها ،وجود دو ویژگی اهمیت دارد-1 :

 -3کنترل و نظارت حرفهای بیرونی :21اساسا یکی از

اخالقمند بودن یعنی تخلق به صفات نیک اخالقی مانند صبر،

کارکردهای سازمانهای حرفهای در راستای تضمین کیفیت،

تواضع ،ادب ،انصاف و عدالت و نیز برخورداری از ویژگیهای

برقراری ساز و کارهای کنترل ،تنظیم مقررات و اجرایـــــی کردن

برجسته انسانی همچون نوعدوستی ،احترام به حقوق فردی

آنهاست .با مشخص شدن ابعــــاد و سازههای اخـــــالق حرفهای،

انسانها؛ چرا که یک استاد در کنار تعلیم فرا گیران ،مسئول تربیت

استانداردهای رفتاری و کارکـــــــردی اساتیــــد مشخص شده و

اخالقی آنان نیز هست و این به نحو مقتضی میسر نخواهد بود

امکان کنترل و پایش رفتار آنها در سطح حرفه و سازمان فراهم

مگر اینکه خود در عمل ،به صفات اخالقی و انسانی آراسته بوده

خواهد آمد (.)34 ,33

18. Antecedents

20. Public trust

19. Consequents

21. External professional control and regulation

شهرام یزدانی ،معصومه ایمانیپور

گام هشتم -تعیین ارجاعات تجربی :در آخرین گام تحلیل
مفهوم ،ویژگیهای اساسی مفهوم مورد نظر با مصادیق تجربی
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دارند که حکایت از درک ناموزون و غیرهمسان صاحبنظران از
مفهوم مورد سنجش و سازههای آن دارد.

آن در دنیای واقعی مطابقت داده میشود ( .)14طراحی و به
ارجاعات تجربی و مصداق داشتن آن مفهوم در دنیای خارجی

اخالق حرفهای در آموزش دانشگاهی مفهومی است که باید

است ( .)16با توجه به اینکه مفهوم اخالق حرفهای در آموزش

از مفاهیم مجاور آن مجزا شود .آنالیز مفهوم اخالق حرفهای در

دانشگاهی تا کنون به طور جامع تعریف نشده است در حال

آموزش دانشگاهی فهم عمیقتری از اهمیت این مفهوم ایجاد

حاضر سنجه واحدی برای اندازهگیری کل این مفهوم وجود

کرده و سازهها و ویژگیهای آن را آشکار ساخت .اخالق حرفهای

ندارد اما بنابر شواهد موجود ،بعضی از سازهها و ویژگیهای آن به

در آموزش دانشگاهی در راستای عمل به تعهدات حرفهای

صورت مجزا مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .به عنوان نمونه دانشگاه

شکل گرفته و سازهها و ابعاد تشکیل دهنده آن عبارتند از اتیکت

دولتی آرکانزاس 22و کالج آموزش و اخالق حرفهای دانشگاه ایالتی

حرفهای ،اخالق در تعامالت اجتماعی حرفهای ،اخالق در

جکسونویل ،23هرکدام ابزار و فرم مشخصی برای سنجیدن

مسائل و کارکردهای تکنیکی حرفهای ،ارزشها و باورهای درون

منش رفتاری اساتید دارند که بوسیله آنها ابعادی چون ظاهر،

فردی اختصاصی حرفه که برخورداری از توانمندیهای اخالقی

وقتشناسی ،همدلی ،پروفیشنالیزم و تعهد به یادگیری مستمر را

از مولفههای اصلی الزم برای شکلگیری این وجوه است .التزام

ذیل عنوان منش رفتاری اساتید ،بررسی میکنند ( .)35 ,33برای

به اخالق انسانی و برخورداری از تسلط موضوعی و مهارتهای

ارزیابی تعهد حرفهای اساتید نیز ابزارهایی ساخته شده است

تدریس از پیشآیندهای شکلگیری این مفهوم بوده و وقوع

مثال تین و همکاران )2014( 24سطح تعهد اساتید به کارکردهای

آن منجر به اعتماد عمومی ،تاثیرگذاری اخالقی و بهبود فرایند

تدریس ،تعهد به یادگیری فرا گیران و تعهد به حرفه معلمی را با

یادگیری در دانشجویان و نیز کنترل بیرونی حرفهای میشود.

فدلس )2004( 25نیز
یک پرسشنامه بررسی کردند ( .)36میکائیل ِ

مهمترین کاربرد این آنالیز مفهوم ،مبنا قرار دادن تعریف ارائه

ابزاری برای سنجش حساسیت اخالقی معلمان ساخته است

شده در جهت ارزشیابی عینی و واقعی اخالق حرفهای اساتید

( .)37این نمونهها حکایت از این دارند که مفاهیمی چون

و تالش برای بهبود و ارتقاء آن میباشد بویژه که ارجاعات

منش و رفتار حرفهای ،تعهد حرفهای ،حساسیت اخالقی ،اتیکت

تجربی موجود تا کنون نتوانستهاند این مفهوم را به طور کامل و

حرفهای که از ویژگیها و سازههای اخالق حرفهای هستند

همهجانبه مورد سنجش قرار دهند.

در دنیای واقعی ،مصادیق تجربی دارند ا گرچه لزوم طراحی
سنجهای که بتواند تمام ویژگیهای اصلی و ابعاد این مفهوم را

تشکر و قدردانی

بدون همپوشانیهای غیرمرتبط ،پوشش دهد احساس میشود

این مقاله ماحصل بخشی از پایاننامه دکتری تخصصی

چرا که اغلب مقیاسهای موجود تداخلهای مفهومی با هم

آموزش پزشکی میباشد که در دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی به تصویب رسیده و با حمایت مالی این دانشگاه انجام

22. Arkansas State University

شده است .محققان از کلیه اساتید گرانقدر و همکارانی که در

24. Thien et al.

مراحل تدوین طرح پژوهشی ،به ارتقاء کار کمک کردند صمیمانه

23. Jacksonville State University
25. Michael Fedeles

تشکر مینمایند.
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Professional ethics in higher education: dimensions and constructs

Abstract:
Background and Objective: Professional ethics in higher education is an abstract and ambiguous concept for

which different definitions have been proposed. Analyzing this concept is essential to reach a united perception,
setting behavioral standards and preparation of scales for evaluation. The purpose of this study was to propose a
comprehensive definition of professional ethics in higher education and to identify its dimensions and constructs.  
Methods and Materials: Walker and Avant’s eight-step model was used to analyzing the concept of professional

ethics in higher education. After extensive review of all literatures, 38 relevant articles were included in the study.
Data saturation was done by analyzing 21 articles and characteristics, dimensions, constructs, antecedents and
consequents of the concept were derived.
Results: The results of literature review and concept analysis showed professional ethics in higher education

forms with regard to performing professional commitments of professors and has four essential characteristics
which are professional etiquette, ethics in professional social behavior, ethics in professional technical functions
and issues, intrapersonal professional values and beliefs, and needs ethical competencies in professors including
ethical sensitivity, ethical knowledge, ethical reasoning and ethical self-regulation.
Conclusion: Identification of the elements and attributes of concept of professional ethics in higher education

causes in common sense of this concept. As well, it contributes in planning the developmental strategies for
optimization of professional ethics in professors as a necessity for high quality assurance of their professional
performance and is a fundamental step in designing its evaluation measures.
Keywords: Professional Ethics, Teaching, Higher Education, Concept Analysis
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