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چکیده
هدف این پژوهش ،ارائه مدلی مناسببب ایا تعیین عوامل مؤثی ای اخالق حیفها تدریس در دانشببهاپ پیان نور غیب کشببور اا
استفادپ از روش مدل ساز معادالت ساختار  SMART-PLSاست .پژوهش حاضی از نظی هدف کاراید و از نظی ماهیت و
روش ،توصببیفی -پیمایشببی اسببت .مامعه امار شببامل  425نفی از اعضببا عیمی دانشببهاپ پیان نور غیب کشببور کیمانشبباپ
،همدان،کیدستان و ایالن) است .که اا استفادپ از فیمول کوکیان  202نفی اهعنوان نمونه انتخاب شدند .اا ایرسی مبانی نظی و
میور پیشببینهها تحقیق ،متغییها اثیگذار ای اخالق حیفها تدریس شببناسببایی شببدند که توسببر خبیگان مورد ت یید یار
گیفتند .عوامل مؤثی در هشت گیوپ اصیی؛ پیهیز از ضاوت انتقادپذیی  ،عدن تبعیض ،عدالت کار  ،حفظ اسیار ،رعایت حیمت،
م سئولیتپذیی و ارز شیاای هماهنگ طبقهاند شدند و مدل پژوهش تدوین گیدید .سپس پی س شنامه این مامعه امار
توزیع شد و اه کمک مدل ساز معادالت ،دادپها تجزیه و تحییل شدند .روایی تحییل عامیی ت یید ) و پایایی ضییب الفا
کیونباخ) پی س شنامهها حاکی از ان ه ستند که اازارها اندازپگیی از روایی و پایایی خوای ایخوردار ه ستند .نتایج حا صل از
ازمون فیضیات توسر نینافزار  SMART-PLSو اا استفادپ از امارپ ازمون  tو ضیایب مسیی  ،)βنشان داد که عوامل هشت
گانه ،رااطه مثبت و معنادار اا اخالق حیفها تدریس دارند.
واژگان كلیدی :اخالق حیفها تدریس ،عوامل موثی ای اخالق حیفها تدریس ،دانشهاپ پیان نور.

 1استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی
 2عضو علمی دانشگاه پیام نور
 3عضو علمی دانشگاه پیام نور
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مقدمه
اخالق اهعنوان تنظیم کنندپ رواار میان ان سانها ،هموارپ از اهمیت ا سیار ایخوردار اودپ ا ست .در مدیییت نیز این سازوکار
درونی ،ادون انکه نیاز اه اهینها اییونی داشببته ااشببد ،ادر اسببت تا عمیکیدها اخال ی را در کارکنان تضببمین نمودپ و
سازمانی اخال ی را اه ومود اورد ایک زادپ و همکاران .)1389 ،اموزش عالی اهعنوان ااالتیین سطح اموزشی در یک مامعه از
اهمیت ویژپا ایخوردار اسببت زییا این دورپ اموزشببی در رشببد و توسببعه مامعه در ااعاد مختی ،فناور  ،عیمی ،فیهنهی و
ا تصاد و سیاسی نقش دارد .از طیفی نتیجه و حاصل کییه فعالیتها و تالشها در نظان اموزش ااتدایی ،راهنمایی و متوسطه
در فیایند اموزش عالی منعکس می شود .و در کل این دورپ اموزشی در ارتقاء سطح زییمجموعهها مامعه مؤثی است .دانشهاپ
یکی از مهمتیین و سببازندپتیین نهادها امتماعی اسببت که اایسببتی اه اعتال خال یتها در مامعه منجی شببود .خیق دانش
مدید و تو سعه ان ای عهد دان شهاپ و دان شهاهیان ا ست .من ش پژوهشها مدید و دریافت دانشها روز دنیا و کاراید ان در
مسائل مختی ،راز طییق دانشهاپها صورت میگیید اوید و همکاران.)2007 1:
کیفیت اموزشی و پژوهشی از ممیه دغدغههایی است که همیشه نظانها دانشهاهی ایا دستیاای اه ان تالش میکنند .و
در ان را ستا در دو دهه اخیی ایا ارتقا کیفیت اموزش عالی و د ستاای اه هدفها نظان دان شهاهی در ا سیار از ک شور اه
ومود امدپ است اازرگان .)1385 ،اساتید دانشهاپها صیفنظی از رشته تخصصی خود که ااید در ان مهارت داشته ااشند ،ازانجا
که وظیفه تدریس و اموزش را اه عهدپ دارند ااید در حیفه معیمی هم مهارت دا شته و اا ا صول حیفها ان ا شنا اا شند؛ چیا
که اموزش نخ ستین کارکید و م موریت دان شهاپ مح سوب می شود .اموزشها ارائه شدپ از سو یک نظان اموز شی ممکن
است منجی اه ایوز رفتارهایی خاص در مامعه شود که از نظی اخال ی اال نقد و ایرسی ااشد .ایا مثال ،نحوپ تدریس میتواند
مومبات یادگیی مطیوب دان شجویان متنا سب اا تحوالت عیمی و تقا ضاها مامعه را فیاهم ایاورد یا نیاورد؛ منااع اموز شی،
محتوا و سیف صلها دروس ممکن ا ست اهگونها اا شند که نوع خا صی از تفکی و اندی شه را تقویت یا ت ضعی ،کنند که ایا
مامعه دارا فواید یا م ضیات فیاوانی اا شد ،نوع رفتار ا ستاد میتواند ای منش و رفتار دان شجویان ت ثیی مثبت یا منفی دا شته
ااشد فیاست خواپ .)1385 ،
اا تحقیق در مقاالت و کتب اخالق مؤلفهها اخالق حیفها در دانشبببهاها پیان نور غیب کشبببور که ااعد ایجاد مشبببکالت
عدیدپ در این سازمان شدپ اود تا بل از مویا شدن نظی خبیگان در این زمینه ،فهی ستوار در اخش مبانی نظی و پی شینه
تحقیق همین مقاله اوردپ شدپ ا ست .و در ادامه اه مخت صی از این عوامل پیداخته شدپ ا ست .ومود این چنین مع ضالتی از
طییق میامعه اه امار تشکیل کمیته انظباطی کامالً مشهود است ،امار تشکیل این میسات ناشی از عدن رعایت مؤلفهها اخالق
حیفها میااشد که عبارتاند از:
عدم تطابق دروس با دانش ا ستاد ،اسبباتید دروس متناسببب اا تخصببت خود تدریس نمیکنند)" که این امی ااعد تفسببیی
نادر ست ا ساتید ن سبت اه دروس مورد تدریس می شود .اهطور مثال متقا ضیان تدریس در دان شهاپ هی در سی را که از طیف
دانشببهاپ اه انها پیشببنهاد میشببود ادون تخصببت در این زمینه بول کیدپ و تدریس مینمایند .ناهماهنگ بودن روش
ارز شیابی ا ستاد با اهداف آموز شی :روش ارز شیاای ا ستاد در پایانتین کامالً متفاوت و سییقه انجان می شود ،اهطور مثال
ایخی از اسبببات ید مالک ارزیاای تنها حضبببور در کالس ،ایخی نهارش مقاله ،ایخی امیا کنفیانس .بی تفاوتی نسبب ب به
مو ضوعات ح ساس (اطراف) :گاها در ایخی از واحدها دان شهاهی دان شجویان اا لباس زنندپ و عدن پو شش نامنا سب در
محیر دانشهاپ حاضی می شود که اساتید نسبت اه این امی ایتفاوت میااشند و اظهار میدارند که وظیفه ما فقر تدریس است
و اس .رعایب عدالب كاری :مسببئولیت اصببیی مدرس مشببارکت در توسببعه فکی و عقیی دانشببجو حتیالمقدور در حوزپ
تخصصی استاد و امتناب از انجان کارها نامناسب و تبعیضامیز است که عدن امیا این رسالت توسر اساتید ااعد کاهش
ر شد تح صییی دان شجو می شود .م صداق عدن رعایت مؤلفه فوق که گاها در دان شهاپ پیان نور دیدپ می شود همچون ن سبت
Boyd et al
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دادن عبارات موهن اه دانشببجویان ،اعمال تبعیض نژاد و منسببیتی یا وادار نمودن دانشببجویان اه پذییش ارزش یا نقطهنظی
خاص .حفظ ا سرار دان شجو و محرمانه نگه دا شتن آنها :از دیهی م صادیق مؤلفه اخالق حیفها در اموزش ا ست که این
مؤلفه اصبببیی در ایخی از واحدها دانشبببهاپ پیان نور رعایت نمیشبببود .بیان نسبب بهای ناصببواب در كالس و در میان
دان شجویان در خ صوص صالحیب علمی دیگر ا ساتید و زیی سببؤال ایدن عمیکید دیهی همکاران از دیهی مصببادیق عدن
رعایت حیمت و احتیان همکاران میاا شد .پیش ق ضاوت كاری :ضاوت در مورد دیهیان کار غییاخال ی ا ست که گاهی در
میان اساتید دانشهاپ نسبت اه دیهی همکاران صورت میپذیید .عدم پذیرش انتقاد :اا تومه اه ایرسیها انجانشدپ ایخی از
اسبباتید دانشببهاپ پیان نور انتقادپذیی نبودپ تحمل نقدپذیی ندارند اناایاین اا اولین نقد که ای عمیکید انها صببورت میپذیید
تحمل خود را از دست میدهند .فقدان مولفه ها فوق اا تومه اه مدول  )1ایان شدپ است.
جدول .1امار تشکیل کمیته ها انضباطی دانشهاپ پیان نور
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منبع :دانشهاپ پیان نور
موارد مطیح شببدپ فوق و موارد دیهی از این بیل محققین را ایان داشببت که اه ایرسببی عوامل موثی ای اخالق حیفها تدریس
پیداخته و مدل مناسبی را در این زمینه ارائه دهند .همانطور که اشارپ شد اخالق حیفها اه مسائل و رفتار اخال ی یک نظان
حیفها مانند حیفه پزشببکی ،وکالت ،مهندسببی و  ...میپیدازد و ناظی ای افعال اراد افیاد ان حیفه در حیطه فعالیتها
حیفها خود شان ا ست .اموزش عالی نیز نظامی حیفها ا ست و مجموعها از رفتارها ان سانی شاغالن ان در شکلدهی
فضا اخال ی ان نقش دارد فیاست خواپ  .)1385 ،اخالق حیفها در اموزش عالی اه مشخت کیدن حدود و ثغور رفتارها
مناسب یا نامناسب و هدایت اعضا هیئتعیمی در امیا مسؤولیتها حیفها میانجامد .از انجا که مسؤولیتها و وظای،
حیفها ا ساتید و اع ضا هیئتعیمی دان شهاپها عمدتاً در سه حوزپ اموز شی ،پژوه شی و کارافیینی تق سیم می شود اخالق
حیفها اموزش عالی نیز ناظی ای هی سه حوزپ ا ست ارین پور و محیاای .)1395 ،نظانها اموزش عالی ،اهعنوان اارزتیین
نمود سیمایهگذار نییو انسانی ،نقش اصیی را در تیایت و ت مین نییو انسانی کارامد ای عهدپ دارند .این نظانها سهم اال
تومهی از اودمه هی کشور را اه خود اختصاص میدهند و نقشی تعیین کنندپ در ااعاد گوناگون ا تصاد  ،امتماعی ،فیهنهی
و سیاسی مامعه دارند .از اینرو ،اطمینان از کیفیت مطیوب عمیکید انها اهمنظور میوگیی از هدر رفتن سیمایهها انسانی
و ماد  ،و نیز داشتن توانایی ر اات در دنیا ایندپ ،ضیورتی انکارناپذیی دارد .دانشهاپها و میاکز اموزش عالی ،مانند هی نظان
امتماعی دیهی و ایا ساس سطح پی شیفت و نیازها مامعه ،میتوانند کارکیدها متفاوتی دا شته اا شند .سازمان عیمی و
فیهنهی میل متحد یونسکو )1سه کارکید اصیی دانشهاپها را« تولید دانش»  ،پژوهش( «،انتقال دانش» اموزش) و «اشاعه و
ن شی دانش» ارائه خدمات( میداند .امتهاد  .)1377 ،غایت دان شهاپ ،فیاهم کیدن تدریس ای پایه تحقیق و ارتقا تعییم و
تیایت و رفاپ در مامعه ا ست .دان شهاپ حمایت از دان شجویان خود ،در تبدیل شدن اه شهیوندان م ستقل ،منتقد ،رو شنفکی و
فعال را هدف یار دادپ است.
سه گیوپ ا صیی ت ثییگذار و ت ثییپذیی میتبر اا کارکید اموز شی دان شهاپ عبارتاند از مدییان و سیا ستگذاران ،اع ضا هیت
عیمی و دانشبجویان .در این میان ،اعضبا هیئتعیمی نقش اصبیی را در ادارپ و هدایت امی اموزش ای عهدپدارند .پایبند
اع ضا هیئت عیمی اه ا صول و ارزشها اخالق حیفها  ،هم از منظی تو سعه فیهنگ سازمانی مبتنی ای اخال یات و هم از
منظی انتقال صفات ممیزپ و ویژگیها ایم سته ان سانی اه دان شجویان و درنتیجه ا شاعه انها در مامعه ،ا سیار حائز اهمیت
)United Nations Educational. Scientific. and Cultural Organization (UNESCO
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است نعمتی و محسنی .)1389 ،اساتید دانشهاپها صیفنظی از رشته تخصصی خود که ااید در ان مهارت داشته ااشند ،از انجا
که وظیفه تدریس و اموزش را اه عهدپ دارند ااید در حیفه معیمی هم مهارت دا شته و اا ا صول حیفها ان ا شنا اا شند؛ چیا
که اموزش نخ ستین کارکید و م موریت دان شهاپ مح سوب می شود .اموزشها ارائه شدپ از سو یک نظان اموز شی ممکن
اسبت منجی اه ایوز رفتارهایی خاص در مامعه شبود که از نظی اخال ی اال نقد و ایرسبی ااشبد .ایا مثال ،نحوپ تدریس
میتواند مومبات یادگیی مطیوب دان شجویان متنا سب اا تحوالت عیمی و تقا ضاها مامعه را فیاهم ایاورد یا نیاورد؛ منااع
اموزشی ،محتوا و سیفصلها دروس ممکن است اهگونها ااشند که نوع خاصی از تفکی و اندیشه را تقویت یا تضعی ،کنند
که ایا مامعه دارا فواید یا مضیات فیاوانی ااشد ،نوع رفتار استاد میتواند ای منش و رفتار دانشجویان ت ثیی مثبتی منفی
داشته ااشد)فیاست خواپ .)1385 ،
تدریس و اموزش دان شجویان از عمدپتیین وظای ،ا ساتید مح سوب میگیدد ظهور و ا سالمی نژاد .)1381 ،که کیفیت ان در
ارتقا انهیزپ ،نشاط ،نواور و افزایش کارایی استاد و دانشجو ت ثیی اه سزایی دارد .از تدریس تعاری ،مختیفی ارائه شدپ است.
اهطور تاریخی و در این عامه میدن ،تدریس اا ااالغ یا افا ضه1دانش یا مهارت همخوان شدپ ا ست .در این خواص ،از تدریس
تعیی،ها دیهی ارائه میشببود .گیج )1963 2تدریس را«هی شببکیی از ارتباط ایناالشببخاصببی» میداندکه «منظور از ان،
تغییی روشهایی اسببت که دیهی افیاد میتوانند یا میخواهد ادان روشها رفتار کنن » امیدون و هانتی )1967 3تدریس را
«یک مییان تعامل» میدانند که «در شکل ااتدایی ،گفتهو کالس درس را درایمی گیید و این معیم و شاگیدان رخ میدهد
و طی فعالیتها کامالً تعیی ،شببدپ اه پیش میرود ».کیوئی« )1985 4تدریس را فعالیت ایناالشببخاصببی که معطوف اه
یادگیی ا ست و تو سر یک یا چند نفی اه انجان میر سد» دان سته ا ست .راایت سون )1987 5از تدریس اه معنا « فعالیت
تعهداور همیاپ اا صد که مومب یادگیی در دیهی می شود» یادکیدپ است اه نقل از موسی پور .)1383 ،ایزنی،)1979 6
تدریس را هنی میداند که در ان ،معیمان اهوسببییه ارزشها و مجموعه متنوعی از عقاید و تصببمیمهایی که دارند نیاز
شخصی دانش اموزان را ایطیف میکنند .اازلی و مانستون  )2002نیز تدریس را فعالیتی میدانند که مستیزن اگاهی عمیق
از اهمیت انتخاب فید ا ست و اینکه چهونه این انتخابها ،پی شیفت و رفاپ دیهیان را تحت ت ثیی یار میدهد .اگاهی از اهمیت
اخال ی کار فید ،شببناخت از ان کار را افزایش میدهد .اا این ومود ،همانگونه که هیوانی  )1996در احد خود از تدریس
اهعنوان یک فعالیت اخال ی اظهار کیدپ اسببت« :معیمان اغیب منبه اخال ی کارشببان را نادیدپ میگییند اه این دلیل که،
زااناموز شی گیایش دارد تومه را تنها اه ان م شکالت و م سائیی میب کند که اتوانند اهطور فنی و فن حل شوند)اه نقل از
کمپل .)2008 7،کالرک )2004 8هم ضمن تعییفی از تدریس ایان می کند که هدف تدریس ،تیایت کیدن ا ست .اما تیایت
کیدن د یقاً اه چه معنا ست؟ غایات تعییم و تیایت چه ه ستند؟ او میگوید ایا تو ضیح دادن درایناارپ میتوان از سخن
مشهور سقیاط یعنی« زندگی سنجیدپ نشدپ ارزش زیستن ندارد» کمک گیفت در این عبارت ،مفاهیم زیی نهفته است  :نقاد،
منطقی ،مستقل ،خالق ،وظیفه شناس ،روشنفکی ،یادگیی اه خاطی خود یادگیی و  ... .در ادامه ایان میکند که ما معیمانی
نمیخواهیم که صیفاً مطالب را اه اچهها تدریس کنند ،ایکه ما معیمانی میخوانیم که رو شنفکی اا شند ،اینش و ا صییتها
مدید ارائه دهند ،فیصتها را خیق کنند ،تصورات را وسعت اخشند ،ا تدار و سیطه را اه چالش اکشند و تبدیل اه شهیوندانی
اخال ی در مامعه شوند.

1

Imparting
Gage
3
Amidon and Hunter
4
Klauer
5
Robertson
2

6

Eisner
Campbell

7

Clark
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عوامل متعدد ای اخالق حیفها تدریس ،موثی اسبببت که پس از میور مبانی نظی تحقیق ،تعداد از عوامل ت ثییگذار ای
اخالق حیفها در تدریس شناسایی شدپاند که در مدول  )2نشان دادپ شدپ است.
جدول :2عوامل ت ثییگذار ای اخالق حیفها تدریس

ردیف

سال

پژوهشگر

عوامل تأثیرگذار اخالق حرفهای در تدریس

1

1396

سبحان نژاد و همکاران

ویژگیها شخصیتی ،اشیاف ای محتو  ،تسیر ای روشها تدریس ،ارزشیاای استاندارد،
رعایت وانین اموزشی

2

1396

بادیان

م سولیت پذیی  ،صدا ت ،عدالت و ان صاف ،وفادار  ،ایتی مویی و ر اات طیبی ،احتیان
اه دیهیان ،همدرد اا دیهیان ،و رعایت احتیان نسبت اه ارزشها و هنجارها امتماعی

3

1395

نجفی و همکاران

ویژگیها شخصیتی ،اشیاف ای محتو  ،تسیر ای روشها تدریس ،ارزشیاای استاندارد،
رعایت وانین اموزشی

4

1395

مدید و همکاران

ااعاد ویژگیها شخصیتی ،تسیر ای روشها تدریس ،شناخت وموپ مختی ،یادگییندپ،
ارزشیاای استاندارد

5

1395

نوریان و همکاران

منسیت ،سااقه کار  ،نوع استخدان

6

1393

سبحان نژاد و همکاران

ویژگیها شخصیتی ،اشیاف ای محتو  ،تسیر ای روشها تدریس ،ارزشیاای استاندارد،
رعایت وانین اموزشی

7

1392

اودرممهور و همکاران

رااطه تعامیی اا دان شجو ،دانش پژوهی ،محوریت ر شد دان شجو ،مدیییت کالس و ارزیاای
ناسب

8

1390

اراسته و ماهد

9

1390

مطیبی فید و همکاران

کارامد در اموزش ،کارامد در ارائه محتوا ،تعامل حیفه تومها  ،اه رشد همه مانبه
دانشجویان ،احتیان اه همکاران ،فضا احثی مناسب در کالس ،احتیان اه کالس و
ارزشیاای مناسب

10

1388

نیکنامی و کییمی

ایر سی اخالق در چهار اعد اموز شی ،پژوه شی ،دان شجویی و مدیییتی و ااعاد ویژگیها
شخصیتی،

11

2016

ایوس ماکسول

رفع مشکالت اا احتیان و ادون تبعض ،کمک مامع فکی شخصی و امتماعی دانشجویان،
اسبببت فادپ از یک پیوت کل حقو ی ایا تخی ،دانش اموزان ،احتیان فید و یاردادها
امتماعی ،مشارکت فعال در انجمنها حیفها  ،خوددار از فعالیتها منفی....

12

2015

تانک کی و تان چان
چان

مهارت ارتباطی ،تفکی انتقاد و حل مسبببئیه مهارت ها ،تیم مهارت کار ،یادگیی مادان
العمی و مدیییت اطالعات ،مهارت کارافیینی

13

2009

مور و همکاران

صالحیت محتوا ،صالحیت تعییم و تیایتی ،پیداختن اه مو ضوعات مهم ،تامل اا دان شجو،
اطمینان پذیی و اعتماد کیدن ،احتیان اه همکارن ،ارزیاای مناسببب دانشببجو ،احتیان اه
موسسه ،رشد دانشجویان اصل

14

2009

کوکاااس و کاراوکس

15

2008

ریبولد و هالکس

16

2004

ویییان

اعتماد ،شفاف اودن ،صدا ت در ارتباط اا دانشجو ،رعایت صدا ت

17

2002

پینار

تانین منافع مالی در بال نمیپ ،مغشوش کیدن نتایج اا تحیی ،دادپها تحقیق

18

2002

کادوزیی

م سولیتپدیی  ،صدا ت ،عدالت و ان صاف ،وفادار  ،ایتی مویی و ر اات طیبی ،احتیان
اه دیهیان ،همدرد اا دیهیان ،و رعایت احتیان نسبت اه ارزشها و هنجارها امتماعی

19

2000

فالونا

تعادل این ارادپ محتوا درس و تحقیق ،احتیان اه دان شجو ،حفظ تمامیت دان شهاپ ،ارزیاای
عینی و عادالنه ،رعایت محیمانه اودن اطالعات ،رفتار مناسب اا دانشجو

ایرسی اخالق در چهار اعد اموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی و مدیییتی

عدالت و صدا ت
مسولیت پذیی  ،نیکوکار  ،صدا ت و عدالت
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در این اخش این سبببؤال مطیح میشبببود که ایا میت وان مدل نهایی و مامعی از عوامل مؤثی ای اخالق حیفها تدریس در
دان شهاپ پیان نور غیب ک شور ارائه کید؟ در این را ستا اا ایر سی پی شینه پژوهش و نظی خبیگان ،عوامل ا صیی در ه شت گیوپ
اصببیی که شببامل :پیهیز از ضبباوت انتقادپذیی  ،عدن تبعیض ،عدالت کار  ،حفظ اسببیار ،رعایت حیمت ،مسببئولیتپذیی و
ارزشیاای هماهنگ ،اود اه عنوان متغییها مستقل این پژوهش شامل شناسایی شد و متغیی وااسته ،اخالق حیفها میااشد.
زییسازپ میاوط اه هییک از متغییها مستقل در مدول  3مشخت شدپ است و سپس مدل پژوهش تدوین گیدید.
جدول .3متغییها مستقل و زییسازها
سازه

زیر سازه

نشانگر زیر
سازه

پیهیز از ضاوت

انتقادپذیی

q1

اظهار نظی در مورد موسسه

q2

اظهار نظی در مورد همکاران

q3

مقایسه سطع عیمی خود و همکاران

q4

مقایسه اثارو تالیفات خود و دیهیان

q5

مقایسه سوااق تدریس خود و دیهیان

q6

مقایسه سوااق خانوادگی

q7

پذییش نکته نظیات همکاران

q8

پذییش ارزیاای دانشجویان کالس

q9

گوش کیدن اه نظیات مخال،

q10

اصالح رفتار غیر پس از متومه شدن

q11

اذهان اه تصمیم گیی ها نادرست

q12

اذهان اه اشتباهات شخت

q13
عدن تبعیض

عدالت کار

حفظ اسیار

تفاوت نژاد

q14

تفاوت منسیتی

q15

تفاوت مناحی

q16

تفاوت مذهبی

q17

تفاوت سوااق تحصییی

q18

تفاوت سنی

q19

حضور اه مو ع در کالس

q20

تشییع مسائل درسی ایا تمامی دانشجویان

q21

ارزیاای تمامی دانشجویان اا یک شاخت منسجم

q22

اعالن اه مو ع نمیات

q23

رعایت سیسه میاتب سازمانی

q24

رعایت اراستهی

q25

پیهیز از اگاهی مسائل شخصی

q26

عدن اعالن مسائل شخصی دانشجویان در ممع

q27

عدن اعالن مسائل اساتید در ممع دانشجویان

q28

عدن اعالن مسائل دانشجویان در ممع اساتید
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رعایت حیمت

مسئولیتپذیی

ارزشیاای هماهنگ

q29

عدن افشا مسائل موسسه

q30

عدن تجسس در مورد دیهیان

q31

حفظ شان و مو عیت دانشجو

q32

پیهیز از ایان الفاظ رکیک

q33

تکییم دانشجو

q34

ایخورد صحیح اا افیاد متخی،

q35

داشتن روحیه تحمل و ایداار وسعه صدر در ایخورد اا دانشجویان

q36

رعایت شان ازرگان سازمان

q37

تومه اه مسئولیتها خود

q38

مد گیفتن کار

q39

داشتن تعهد نسبت اه انجان وظای،

q40

انتقال اطالعات شغیی اه دیهیان

q41

خوددار از اتالف و ت و کار ایهودپ

q42

مواظبت از وسائل کارو صیفه مویی در مصیف انها

q43

ارزیاای ای مبانی فعالیت کالسی

q44

ارزیاای ای مبانی حضور مستمی و منظم

q45

ارزیاای ای مبنا مقیرات انضباطی

q46

ارزیاای ای منبا مشارکت در تدریس

q47

ارزیاای ای مبنا نمیات ازمون پایانی

عدم
تبعض

انتقاد
پذیری

ارزشیابی
هماهنگ

مسولیت
پذیری

اخالق
حرفه ای

پرهیز از
قضاوت

عدالت
کاری

رعایت
حرمت

حفظ
اسرار

نمودار :1مدل مفهومی پژوهش

روش
این تحقیق از نظی هدف از نوع "تحقی قات کاراید " اسبببت و از نظی نحوپ گیداور دادپ ها ،از نوع "تحقی قات توصبببیفی-
پیمایشی است .از انجا که محققین اهدنبال تعیین رااطه این متغییها تحقیق است ،این تحقیق از نوع "تحقیقات همبستهی"
اسببت .در اخش نظی  ،اا رموع اه کتب ،مجیهها و پایهاپ اینتینتی ،اطالعات مورد نیاز ایا انجان پژوهش ممع اور شببد .در
اخش میدانی ایا ممع اور دادپها از اازار اندازپ گیی پی س شنامه ا ستفادپ شد .در گان اول و اا مطیعه مبانی نظی  ،عوامل
مؤثی ای اخالق حیفها تدریس تعیین شدپ ،و سپس توسر  30نفی از خبیگان این عوامل مورد تایید یار گیفتند .در گان اعد
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عوامل نهایی در الب پیسببشببنامه ،که دارا طی 5 ،گزینها لیکیت اود .این  202نفی از اعضببا عیمی توزیع شببد و در گان
نهایی ،از طییق مدل سبباز معادالت سبباختار  ،دادپها مورد تجزیه و تحییل یار گیفتند .مامعه امار در این تحقیق شببامل
 425نفی از اعضا عیمی دانشهاپ پیان نور غیب کشور اود .حجم نمونه  202نفی اود که از طییق فیمول کوکیان اه دست امدپ
و انتخاب افیاد اه روش تصادفی سادپ اودپ است .ایا سنجش روایی پیسشنامه ،ااتدا این  30نفی صاحب نظی توزیع ،و عوامل
مورد ت یید یار گیفت ایا ایاورد پایایایی ،الفا کیونباخ اا استفادپ از اازا  SPSSمحاسبه شد .الفا محاسبه شدپ پیسشنامه
مورد اسببتفادپ  0.805محاسبببه گیدید .اا تومه اه این که ضببییب الفا ااالتی از  70درصببد بول اسببت لذا میتوان پایایی
پیسشنامه مذکور را خوب ارزیاای کید.

یافته ها
در این مقاله از روش حدا ل میاعات مزیی استفادپ شدپ است .روشی ایا مدلساز معادله ساختار است .مدلساز معادله
ساختار تنها اازار تحییل مدلها مسیی یا عیّی است .مدل مسیی این تحقیق ،دست کم سه متغیی وااسته دارند که دو متغیی
وااسته ایا سومین متغیی وااسته نقش متغیی مستقل را ااز میکند .در این تحقیق متغیی هشت گانه اه عنوان متغیی مستقل
و اخالق حیفها تدریس اه عنوان متغیی وااسته در نظی گیفته شدپ است ،در وا ع ،این روش تیکیبی است از تحییل مؤلفهها
اصبیی ،که شباختها را اه متغییها نهفته میتبر میکند ،و تحییل مسبیی ،که امکان ایجاد سبیسبتمی از متغییها نهفته را
فیاهم می سازد .ایاورد پارامتیهایی که ن شان دهندپ شاختها ه ستند و رواار م سیی ،اا ا ستفادپ از تکنیکها حدا ل میاعات
معمولی صببورت میگیید .در این روش ،پژوهشببهی ااید ااتدا سبباختار مدل و رواار شبباختها را مشببخت کند .نینافزار مورد
اسبببتفادپ در این پژوهش  SMART-PLSاسبببت .این نین افزار از روش حدا ل میاعات مزئی ایا ارائه مدلها معادالت
ساختار استفادپ میکند .در ادامه خیومیها حاصل از نینافزار و تحییل انها اوردپ شدپ است.

نمودار .2ضیایب مسیی مدل
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نمودار .3نتایج ازمون T

اال ذکی است ارزش  )Value-T tیا معنیدار اودن رااطه متغییها را ای هم نشان میدهند .اگی مقدار  Tایشتی از  1/96ااشد
یعنی ،رااطه مثبت ومود دارد و معنیدار اسبببت .اگی این  +1/96تا  -1/96ااشبببد رااطه معنادار ومود ندارد و اگیکوچکتی از
 - 1/96ااشببد یعنی رااطه منفی دارد ولی ،معنادار اسببت .و همچنین ضببیایب مسببیی اگی ااال  0/6ااشببد ادین معناسببت که
ارتباطی و میان دو متغیی ومود دارد ،اگی این  0/3تا  0/6اا شند ارتباط متو سر و اگی زیی  0/3اا شند ارتباط ضعیفی ومود
دارد چین .)2003 1،دادپها ادسبت امدپ از تحقیق میدانی در نینافزار  SMART PLSامیا گیدید و مطااق نمودارها )2
و  )3نتایج فوق ادسببت امد تحییل هییک از رواار که در وا ع نشببان دهندپ فیضببیهها تحقیق میااشببد اه صببورت مفید و
مختصی در مدول  )4نشان دادپ شدپ است.

جدول .4خالصه نتایج حاصل از ازمون فیضیات

ضریب مسیر

ارزش آزمون T

سطح معناداری

0/109

8/077

معنادار

ضعی،

0/139

8/633

معنادار

ضعی،

0/283

17/520

معنادار

ضعی،

0/251

13/838

معنادار

ضعی،

0/135

11/322

معنادار

ضعی،

0/215

3/551

معنادار

ضعی،

مسئولیتپذیی

اخالق حیفها تدریس

0/123

5/212

معنادار

ضعی،

ارزشیاای هماهنگ

اخالق حیفها تدریس

0/303

12/925

معنادار

متوسر

متغیرها
پیهیز از ضاوت
انتقاد پذیی
عدن تبعیض
عدالت کار
حفظ اسیار
رعایت حیمت

اخالق حیفها تدریس
اخالق حیفها تدریس
اخالق حیفها تدریس
اخالق حیفها تدریس
اخالق حیفها تدریس
اخالق حیفها تدریس

میزان رابطه

ااتومه اه مدول شمارپ  )4که ای پایه نتایج حاصل از ازمون فیضیات تحقیق ادست امدپ است میتوان عنوان کید که :نتیجه
حاصل از ازمون فیضیه اول اا تومه اه ضییب مسیی 0/109و مقدار  ،8/077 Tنشان میدهد که پیهیز از ضاوت رااطه ضعی،،
مثبت و معنادار و متو سر اا اخالق حیفها تدریس دارد .در ازمون فی ضیه دون اا ضییب م سیی  0/139و مقدار ،8/633 T
این نتیجه حا صل شد که انتقاد پذیی رااطه ضعی ،،مثبت و معنادار اا اخالق حیفها تدریس دارد .نتایج حا صل از ازمون
فی ضیه سون اا ضییب م سیی  0/283و مقدار  ،17/520 Tگواپ ای این دارد که عدن تبعیض رااطه ضعی ،،مثبت و معنادار اا
1

Chin
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اخالق حیفها تدریس دارد .نتایج حاصل از ازمون فیضیه چهارن اا ضییب مسیی  0/251و مقدار  ،13/838 Tگواپ ای این دارد
که عدالت کار رااطه ضعی ،،مثبت و معنادار اا اخالق حیفها تدریس دارد .نتایج حا صل از ازمون فی ضیه پنجم اا ضییب
مسیی  0/135و مقدار  ،11/322 Tگواپ ای این دارد حفظ اسیار رااطه ضعی ،،مثبت و معنادار اا اخالق حیفها تدریس دارد.
نتایج حاصل از ازمون فیضیه ششم اا ضییب مسیی  0/215و مقدار  ،3/551 Tگواپ ای این دارد که رعایت حیمت رااطه ضعی،،
مثبت و معنادار اا اخالق حیفها تدریس دارد .ازمون فیضببیه هفتم اا ضببییب مسببیی  0/123و مقدار  ،5/212 Tگواپ ای این
دارد که م سئولیتپذیی رااطه ضعی ،،مثبت و معنادار اا اخالق حیفها تدریس دارد .ازمون فی ضیه ه شتم اا ضییب م سیی
 0/303و مقدار  ،12/925 Tگواپ ای این دارد که ارزشیاای هماهنگ رااطه متوسر ،مثبت و معنادار اا اخالق حیفها تدریس
دارد.
اه منظور ارزیاای روایی پژوهش از روایی سازپ یا عامل استفادپ شدپ که یکی از پیکارایدتیین مقیاسها محاسبه چقدر روایی
است و توسر روش تحییل عامیی ت یید محاسبه می شود .مقدار عامل ت یید نشان میدهد که اوالً چقدر هی نشانهیها رااطه
همهیایی اا سببازپ مورد ایرسببی دارند .ثانیاً چقدر هی نشببانهی تنها در یک سببازپ دارا اار عامیی ااالیی اسببت ،اه عبارت دیهی
تحییل عامیی ت یید اساساً یک روش ازمون فیضیه است و این مطیب را می میازماید که نشانهیهایی که ایا معیفی سازپ یا
متغییها مکنون در نظی گیفته شببدپاند ،وا عا معیف انها هسببتند یا نه و همچنین مشببخت مینمایند که نشببانهیهایی که در
ایاورد سبببازپ مقدار  tانها معنی دار نیسبببت حذف شبببوند .این عمل مهت کاهش منااع خطا مهتپژوهشها اتی صبببورت
میگیید .نتایج این تحییل در مدول شمارپ  5اوردپ شدپ ا ست .در مدل معادالت ساختار ایا ازمون معنادار پارامتیها
مدنظی در مدل از شباخت امار  tاسبتفادپ میشب ود .لذا همانطور که گفته شبد ،پارامتیهایی که دارا مقادیی ازرگتی  1/96از
لحاظ امار معنادار است سپاسی و همکاران.)1395 ،
جدول .5مقادیی میاوط اه مدل اندازپگیی  ،در مورد زییسازپها پژوهش زیی سازپها)

سازه

نشانگر زیر

زیر سازه

مقدار بار عاملی

ارزش t

سازه
پیهیز از ضاوت

انتقاد پذیی

q1

اظهار نظی در مورد موسسه

0/359

4/757

q2

اظهار نظی در مورد همکاران

0/349

3/646

q3

مقایسه سطع عیمی خود و همکاران

0/672

11/640

q4

مقایسه اثارو تالیفات خود و دیهیان

0/804

27/627

q5

مقایسه سوااق تدریس خود و دیهیان

0/589

7/945

q6

مقایسه سوااق خانوادگی

0/901

36/431

q7

پذییش نکته نظیات همکاران

0/338

3/837

q8

پذییش ارزیاای دانشجویان کالس

0/507

8/480

q9

گوش کیدن اه نظیات مخال،

0/799

37/093

q10

اصالح رفتار غیر پس از متومه شدن

0/839

80/313

q11

اذهان اه تصمیم گیی ها نادرست

0/571

13/592

q12

اذهان اه اشتباهات شخت

0/459

9/219

0/526

13/537

q14

تفاوت منسیتی

0/582

21/331

q15

تفاوت مناحی

0/779

49/887

q16

تفاوت مذهبی

0/847

67/080

q13
عدن تبعیض

تفاوت نژاد
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عدالت کار

حفظ اسیار

رعایت حیمت

q17

تفاوت سوااق تحصییی

0/766

39/239

q18

تفاوت سنی

0/717

22/999

q19

حضور اه مو ع در کالس

0/485

12/292

q20

تشییع مسائل درسی ایا تمامیدانشجویان

0/698

33/861

q21

ارزیاای تمامی دانشجویان اا یک شاخت منسجم

0/841

62/329

q22

اعالن اه مو ع نمیات

0/726

29/868

q23

رعایت سیسه میاتب سازمانی

0/354

7/792

q24

رعایت اراستهی

0/421

8/286

q25

پیهیز از اگاهی مسائل شخصی

0/596

11/640

q26

عدن اعالن مسائل شخصی دانشجویان در ممع

0/728

34/167

q27

عدن اعالن مسائل اساتید در ممع دانشجویان

0/600

11/654

q28

عدن اعالن مسائل دانشجویان در ممع اساتید

0/646

18/477

q29

عدن افشا مسائل موسسه

0/239

3/760

q30

عدن تجسس در مورد دیهیان

0/402

7/142

q31

حفظ شان و مو عیت دانشجو

0/513

10/874

q32

پیهیز از ایان الفاظ رکیک

0/456

7/073

q33

تکییم دانشجو

0/749

29/833

q34

ایخورد صحیح اا افیاد متخی،

0/697

24/705

q35

داشتن روحیه تحمل و ایداار وسعه صدر در ایخورد اا

0/294

5/187

دانشجویان
q36

رعایت شان ازرگان سازمان

0/499

11/064

q37

تومه اه مسئولیتها خود

0/880

94/453

q38

مد گیفتن کار

0/862

62/872

q39

داشتن تعهد نسبت اه انجان وظای،

0/312

7/432

q40

انتقال اطالعات شغیی اه دیهیان

0/369

6/213

q41

خوددار از اتالف و ت و کار ایهودپ

0/662

22/887

q42

مواظبت از وسائل کارو صیفه مویی در مصیف انها

0/278

4/748

q43

ارزیاای ای مبانی فعالیت کالسی

0/720

24/174

ارزشیاای

q44

ارزیاای ای مبانی حضور مستمی و منظم

0/765

33/057

هماهنگ

q45

ارزیاای ای مبنا مقیرات انضباطی

0/653

18/299

q46

ارزیاای ای منبا مشارکت در تدریس

0/638

19/730

q47

ارزیاای ای مبنا نمیات ازمون پایانی

0/285

5/479

مسئولیتپذیی

اا تومه اه نتایج مدول شمارپ فوق ،مقادیی  tگزارش شدپ ایا هی یک از گویهها مورد ایرسی یار گیفت .و نتایج تحییل عامیی
ت یید اا تومه اه امارپ  tنشببان میدهد که تمامیگویهها مورد تایید هسببتد .لذا گویهها ایا اندازپ گیی صببفتها مکنون
مورد مطالعه این پژوهش اا ساختار عامیی و زیی انا نظی تطااق اال بولی دارند.
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یکی از معیارها ایا ارزیاای ایازندگی مدل ،ااییت اطمینان تیکیبی  )CRمیااشبببد .این معیار ایا اطمینان از ثاات اودن
اخشها مختی ،مدل اندازپگیی اکار میرود .ااییت اطمینان تیکیبی ااید ایشببتی از  0/70ااشببد تا سببنجهها اال اطمینان
ااشد .همان طور که در مدول  6نشان دادپ شدپ است ااییت اطمینان همه سنجهها ااالتی از 0/70میااشد.
جدول :6ازمون ایازندگی مدل کیی
CR

معیار

0.78

پیهیز از ضاوت

0.75

انتقاد پذیی

0.76

عدن تبعیض

0.73

عدالت کار

0.79

حفظ اسیار

0.81

رعایت حیمت
مسئولیتپذیی

0.74
0.78

ارزشیاای هماهنگ

اا تومه اه انچه گفته شد مؤلفهها اسیار ایا اخالق حیفها تدریس ذکی گیدیدپ ،لذا ما اا میح و تعدیل انها و همچنین
اه ا ستفادپ از م صاحبه اا خبیگان اه ه شت مؤلفه خاص و مامع اخالق حیفها تدریس ر سیدیم که ای ا ساس انها یک مدل
اخال ی در تدریس ارایه گیدید .مؤلفهها ایگزیدپ اخالق حیفها در زیی طبق نمودار  4اوردپ شدپ است.

نمودار .4مدل نهایی پژوهش
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نتیجهگیری
کشببور ما اهرغم دورنما روشببن تاریخی تمدن گیانبار مییاث زرین فیهنهی دینی ،در افق کنونی خود نسبببت اه کشببورها
صنعتی غیب و حتی ایخی موامع شی ی پیشیو ،از وضعیتی مناسبشان تاریخی خود در توسعه اخالق حیفها ایخوردار نیست.
این در حالی اسببت که تاریف فیهنهی دینی این سببیزمین حامل گنجها گیانبار از مییاث غنی خود در این مورد اسببت ،تا
اینجا که پیامبی مکین ا سالن ص) هدف محور ر سالت خود را تکمیل سجایا اخال ی در روح و مان رفتار ان سانها میداند.
اما ااومود چنین پشببتوانه گذشببتها که اخالق دران محور اموزش عمل ،اشببتغال افیاد امتماع و نقطه موشببان نییو پویایی
مامعه ا سالمی و اییانی اودپ ا ست ،مامعه کنونی ما از فقدان یا نق صان دغدغهها اخال ی در حیف کارکید خود رنج میاید.
اخالق حیفها مجموعها از اییننامهها و مقیراتی اسببت که عمل اخال ی را ایا ان حیفه مشببخت خاص تعیی ،میکند و
چارچوای ایا عمل ضاوت اخال ی یا غییاخال ی هی حیفه محسوب میشود.
اموزش عالی نیز نظامی حیفها ا ست و مجموعها از رفتارها ان سانی شاغالن ان در شکلدهی ف ضا اخال ی ان نقش
دارد فیاست خواپ . )1385 ،اخالق حیفها در اموزش عالی اه مشخت کیدن حدود و ثغور رفتارها مناسب یا نامناسب و
هدایت اعضا هیئت عیمی در امیا مسؤولیتها حیفها میانجامد نعمتی و حسینی .)1389 ،
ا ساتید دان شهاپ در هی ک شور از ممیه شیها امتماعی ه ستند که ااالتیین منزلت امتماعی را دارند و اهعنوان الهو و نمونه
ایا دانشجویان و سایی افیاد مامعه اهحساب میایند .استاد نه تنها متخصت مسائل اموزشی ایکه الهو و راهنما فیاگییان و
مشاوران و مشکلگشا پژوهشهیان است  .اساتید دانشهاپ اساسیتیین عامل ایا ایجاد شیایر مطیوب اهمنظور تحقق اهداف
اموزشی است .ت ثیی شیایر و امکانات مناسب ای هیچکس پوشیدپ نیست اما امکانات و تجهیزات ادون استاد کارایی الزن ندارد.
اساتید اخال ی اا شناسایی امکانات و تجهیزات مناسب ،شیایر ایدپ الی ایا رشد و نبوغ دانشجویان فیاهم اوردپ و ااعد رشد
و تعالی کشور میگیدد .در اخالق حیفها اسالمی ،مالک نهایی اخالق همانا خواست خداوند یعنی خیی مطیق است .مهمتیین
ا صول راهبید که اهمنزله من ش شکلگیی مؤلفهها کاراید در اخالق حیفها ا سالمی مح سوب میگیدند ،عبارتاند از:
کیامت ان سانی ،ازاد فید  ،عدالت امتماعی که در مفهون عان یعنی یار دادن هی امی در مایهاپ شای سته ان و امانت ورز
اه صورت امانتدار و اینش امانتدار که از میان اصول گفته شدپ اخیین و مهمتیین اصل است .ضامن امانتدار در نهیش
اسالمی ،این اینش است که عالم همه محضی خداست .اا این نهاپ فید اا اصییت ایمانی اه امانتدار در مهان هستی مارسد و
ه مهچیز ،ازمم یه خود را امانت خداوند میداند .پس در موام هه اا ه مهچیز و در اسبببت فادپ از ه مه امور ،راپ امانتدار را
می پیماید و چنین دوراندیشی و احتیاطی تقواست .اصول منشور اخال ی در اسالن ،در همه حیفهها مشتیک است ،ولی تفاوت
حیفهها در فیعیات است .ادین تیتیب ،اصولی را که از منااع اسالمی اه دست میاید ،میتوان در تمامی حیفهها مار ساخت.
پس ااید اه اصول اخالق اهصورت سازمانی و ساختاریافته تومه نمود.
در مجموع ااید گفت ،اخالق حیفها اهطور عان اخالق حیفها اموزش اهطور خاص در این اع ضا هیئتعیمی و دان شجویان
منزلتی خاص دارد .اگی خوشاینانه انهییم تومه اه رشد اخالق حیفها در تدریس منجی اه پیورش محیطی اخال ی در کالس
درس خواهد شد اینکه ا ستاد ذات ان سان خوای اا شد ،اهتنهایی او را در شنا سایی اهمیت ا صول اخال ی در محیر اموز شی
کالس ظیافتها مومود تجهیز نمینماید.اناایاین ضیور است که این استعداد االقوپ اه االفعل تبدیل شود .اساتید و اعضا
هیئتعیمی از مهمتیین ارکان دانشهاپها هستند اقا امی تدریس در دانشهاپها عالوپ ای تخصت عیمی در رشتهها موردنظی
هی دانشهاپ ،اه نحوپ رفتار حیفها شخصی اساتید در دانشهاپها استهی دارد .لذا اا تومه اه تایید فیضیات در دانشهاپ پیان نور،
این دانشهاپ ااید اتواند اا تومه اه مدل طیاحی شدپ از اخالق حیفها ان را در امی اهتی تدریس اکار اید .تا اتواند عمیکید خود
را ارتقاپ دادپ و ااعد اه دست اوردن مزیت ر ااتی خود در این دانشهاپها و موسسات امورشی عالی شود.
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منابع و ماخد
ارا سته حمیدر ضا .ماهد ،ح سینعیی  .)1390رعایت اخالق در دان شهاپها و میاکز اموزش عالی :گزینها ایا اهبود رفتارها.
نشییه :نشاء عیم .شمارپ  ،2ص .40- 31
ارین پور ،مهال و محیاای ،ناه ید  .)1395الزامات و راهبیدها اخالق حیفها در نظان اموزش .فصبببی نا مه اخالق در عیون و
فناور ؛ سال یازدهم ،شمارپ .4ص.7-1

امتهاد  ،مصببطفی  .)1381تحیییی ای توانمند ها و کاسببتیها نظان اموزش عالی در ممهور اسببالمی اییان .فصببینامه
پژوهش اینامهریز در اموزش عالی ،سال پنجم ،شمارپ ،17ص.58-33
اازرگان ،عباس  ) 1385ارزیاای م ستمی ایا اهبود کیفیت دان شهاهی :نهاهی اه یک دهه تجیاه در نظان اموزش عالی اییان»،
مجموع به مق باالت دوم بین هم بایش ارزی باای درون بی ایا ارتقا کیفیت دانشهاهی ،تهیان ،سازمان سنجش اموزش
کشور.
اوذر ممهی  ،فتح اله ،منصببوریان ،مهسببا ،هیند  ،یاسببمن ،اوذر ،ممهی حسببین  .)1392ارزیاای اخالق حیفها اسبباتید
دانشهاپ عیون پزشکی شهید صدو ی یزد از دیدگاپ دانشجویان این دانشهاپ ،مجیه میکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی،
دورپ هشتم ،شمارپ  ،3ص.52-44
ایک زادپ ،معفی؛ و صاد ی ،محمد و کاظمی یعه ،روح اله  .)1389اخالق حیفها ضیورت امتناب ناپذیی سازمانها امیوز .
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