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Abstract: Considering ethics in higher education could
 وجود اخالق در آموزش عالی باعث رشد و بالندگی آن:چکیده
lead to subsequent growth and development. Growing
ethics in the teachers could be resulted from knowledge, ، خواستن، اخالقی بودن استاد در حرفهاش حاصل دانستن.میشود
will, ability, and attitude. Teaching and ethics are - اخالق و تدريس بهطور ذاتی همسو و درهم.توانستن و نگرش است
inherently interwoven. teacher is the most important
 استاد مهمترين و اساسیترين عامل موفقيت در.تنيده میباشند
factor in achieving educational goals in any academic
institution, the present research has been conducted  در اين تحقيق به.تحقق اهداف آموزشی در هر دانشگاه میباشد
with the aim of determining the role and effects of  از،تعيين ميزان تأثير هر يک از مؤلفههای اخالقی در تدريس اساتيد
ethical codes on the university teachers' teaching from مقطعی با- پژوهش توصيفی.ديدگاه دانشجويان پرداخته شده است
the students’ viewpoint. This descriptive cross-sectional
study included 33 female bachelor students who studied  دانشجوی مؤنث ترم دوم مقطع کارشناسی در رشتهی31 مشارکت
geography in Kowsar University, Bojnord. Students  در ترم اول06/5 جغرافيا از دانشگاه کوثر بجنورد که از معدل باالی
answered to a questionnaire made on the basis of the - طی پرسشنامهای (بر اساس نتايج کار به.برخوردار بودند انجام شد
study conducted by Motalebifard and his colleagues
regarding the effects of eight basic factors and 33 sub- ) دانشجويان به0131 ،دست آمده از تحقيق مطلبی فرد و همکاران
categories in university teachers' ethical teaching. The ميزان تأثير هر يک از هشت مؤلفهی اساسی در تدريس اخالقی
questionnaire was designed on a five-degree Likert . درجهای پاسخ دادند5  زير مقوله در مقياس ليکرت33 اساتيد با
scale and measured "educational capability", "content
 تعامل، کارآمدی در ارائهی محتوا،اين مؤلفهها کارآمدی آموزشی
capability", "professional interaction", "paying attention
to aspects of development in students", "respecting ، احترام به همکاران، توجه به رشد همهجانبهی دانشجويان،حرفهای
colleagues", "good class atmosphere", "respecting the  احترام به کالس و ارزشيابی درست را،فضای بحث مناسب در کالس
class" and "proper evaluation". The results of this study
 نتايج نشان داد که کارآمدی آموزشی و ارزشيابی.شامل میشد
revealed that, comparing to other factors, "educational
capability" and "proper evaluation" are the most درست بهعنوان شاخصههای بااهميتتری در تدريس اخالقی اساتيد
effective factors in ethical teaching and teachers who ايفای نقش مینمايند و نسبت به ساير مؤلفهها از ميزان تأثير
are committed to the ethical codes in their teaching  اساتيدی که خود را ملزم به رعايت.بيشتری برخوردار هستند
have higher awareness regarding the teaching methods
and approaches and make proper evaluations. This تدريس اخالقی میدانند بهنحو بارزتری از روشها و راهکارهای
means that choosing the teachers with higher .آموزشی آگاه هستند و ارزشيابی مناسب و عادالنهای انجام میدهند
educational capabilities who are informed about توجه به انتخاب اساتيد با کارآمدی آموزشی باال و آگاه به اررزشيابی
assessment make should be one of the main concerns in
.درست در نظام آموزش عالی شايان توجه میباشد
the system of higher education.
Keywords: Ethical codes, Evaluation, Educational ، کارآمدی آموزشی، ارزشيابی، مؤلفههای اخالقی:کلمات کلیدی
capability, Teaching, University teachers.
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مقدمه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند تأثيرات گوناگونی بر کيفيت عملکرد
دانشجويان خود داشته باشند و رفتار ،نگرش و احساسات آنها را در مقابل فشارهای شديد روانی
ناشی از محيط تحت تأثير قرار بدهند و گاهی منجر به فرسودگی آنها گردند (مرزوقی و
همکاران .)0133،تحول اساسی و پايدار در هر جامعهای در گرو متحول شدن نظام تعليم و
تربيت آن جامعه است و محور اصلی اين تحول و توسعه در نظام آموزشی ارتقاء و بهبود کيفيت
کار معلم و استاد و شناسايی ويژگیهای آنها میباشد (عابدينی و همکاران .)0183،اخالق و
تدريس بهطور ذاتی همسو و درهمتنيده است و محققان و فيلسوفان مختلفی به بررسی ماهيت
اخالق در تدريس و تدريس اخالقی پرداختهاند (کمپبل.)3118،
بهطور کلی اخالق در تدريس شاخهای از اخالق در آموزش عالی است که مشخصکنندهی
مسئوليتهای حرفهای يک استاد در تدريس و آموزش است و يکی از ابعاد تأثيرگذار در نهادينه
کردن رويکردهای اخالقی در رفتار حرفهای دانشجويان و خود استادان محسوب میشود
(مطلبیفرد و همکاران.)0131،
توجه به رشد و توسعهی همهجانبه و بهويژه اخالقی استاد میتواند منجر به بهبود عملکرد
کالسی دانشجويان شود (بکنر .)3113،رعايت کردن مؤلفههای اخالقی در تدريس توسط استادان
باعث اثربخشی فرايند آموزش و يادگيری میشود و وجود مؤلفههای اخالقی در تدريس میتوانند
تضمينکنندهی افزايش اثربخشی تدريس باشد .موضوع اخالق در آموزش عالی نيازمند کار و
تالش بيشتری است نگرانیهای روزافزون در مورد از بين رفتن حريمهای اخالقی در مؤسسات
آموزش عالی باعث به چالش کشيده شدن و تحت تأثير قرار گرفتن بسياری از فعاليتهای
آموزش عالی میگردد (مطلبیفرد و همکاران.) 0131،
تحقيقات وسيعی در باب موضوع اخالق در تدريس صورت نگرفته است .از معدود تحقيقات
انجام شده در موضوع اخالق در آموزش و تدريس میتوان به پژوهشهايی تحت عناوين بررسی
و شناسايی نشانگرهای حرفهای و اخالقی در آموزش و تدريس از نقطهنظر دانشجويان کارشناسی
ارشد (مطلبیفرد و همکاران ،)0131،بررسی وضعيت رعايت اخالق آموزشی توسط اعضای علمی
(آراسته و همکاران ،)0183 ،جايگاه اخالق حرفهای در تدريس (الهويسی ،)0131 ،بررسی مبانی
اخالق حرفهای معلمان (گودرزی ،)0188،ويژگیهای يک استاد خوب از ديدگاه دانشجويان
(وهابی0131؛ مظلومی محمودآباد و همکاران 0183؛ عابدينی و همکاران 0183و فالح
تفتی ،)0183،ويژگیهای يک استاد توانمند از ديدگاه اساتيد (والی و همکاران،)0131،
ديدگاههای اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد ويژگیهای يک استاد
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خوب (گشمرد و همکاران )0131 ،و بررسی مؤلفههای اخالقی تدريس (مورای و همکاران،
 )0336اشاره نمود.
نتايج تحقيقات (وهابی0131 ،؛ مظلومی محمودآباد و همکاران0183 ،؛ عابدينی و همکاران،
0183؛ مورای و همکاران0336 ،؛ گشمرد و همکاران 0131 ،و مطلبی فرد و همکاران)0131 ،
نشان میدهد که از ديدگاه دانشجويان مؤلفههايی نظير تسلط به موضوع ،خوشرويی ،شيوايی
بيان ،ارائهی مطالب در نظم منطقی ،تجربهی تدريس و دانش عمومی در تدريس ،توجه به رشد
همهجانبهی دانشجويان ،نحوهی ارزشيابی ،روش تدريس ،شخصيت فردی و ارتباط بينفردی به-
عنوان ويژگیهای مشترک در تدريس اخالقی اساتيد ايفای نقش مینمايند .
با توجه به اينکه در تحقيقات محققين فعال در حوزهی تدريس اخالقی بيشتر به شناسايی
مؤلفههای اخالقی در تدريس پرداخته شده بود و ميزان اثربخشی هريک از مؤلفهها چندان در
تدريس اخالقی اساتيد مورد پژوهش واقع نگرديده بود ،در اين پژوهش به بررسی ميزان تأثير
هريک از مؤلفه های اساسی پرداخته شد تا ديدگاه دانشجويان از اين حيث مورد بررسی قرار
بگيرد که در تدريس اخالقی کداميک از مؤلفهها از درجهی تأثير باالتری برخوردار هستند؟
روش بررسی
مطالعهی توصيفی-مقطعی در سال تحصيلی  0133-31انجام گرديد .جامعهی آماری
دانشجويان گروه جغرافيای دانشگاه کوثر بجنورد (اين دانشگاه در سال تحصيلی 0133-31
پذيرش دانشجوی رشتهی جغرافيا صرفاً در جنس مؤنث داشته است) در نظر گرفته شد .به دليل
اينکه اين امکان وجود داشت که دانشجويان با معدل پايين توجه کمتری به تدريس اخالقی
اساتيد داشته باشند و با اهتمام به اين مسئله که دانشجويان با سطح علمی باال توجه بيشتری به
چگونگی و کيفيت تدريس اساتيد مبذول مینمايند لذا نمونهگيری هدفمند از نوع موارد مطلوب
در نظر گرفته شد .به جهت همگنی در نمونهها معيار ورود دانشجويان ترم دوم ،دارا بودن معدل
باالی  06/5در ترم اول بود .اطالعات معدل دانشجويان از طريق مدير گروه مربوطه دريافت
گرديد .اهميت اين مطالعه و مهم بودن نظر آنها در صورت تکميل نمودن دقيق پرسشنامهها به
دانشجويان يادآوری شد و برای مراعات مالحظات اخالقی پرسشنامهی بدون نام در اختيار
دانشجويان قرار داده شد و کليهی نمونههای منتخب به پاسخگويی پرسشنامه اقدام نمودند
(حجم نمونه 31نفر).
جهت جمعآوری دادهها ،پرسشنامه طراحی شد که سؤاالت آن برگرفته از نتايج بهدست-
آمده از تحقيق مطلبیفرد و همکاران ( )0131بود .در آن تحقيق بر اساس ديدگاه دانشجويان،
استادان برای يک تدريس اخالقی بايد به هشت مؤلفه (کارآمدی در محتوا ،کارآمدی آموزشی،
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تعامل حرفهای ،کمک به رشد حرفهای دانشجويان ،فضای مناسب ،احترام به همکاران ،احترام به
کالس و ارزشيابی مناسب) با  33زيرمقوله توجه نمايند.
با توجه به اينکه محصول تحقيق مطلبیفرد و همکاران ( )0131بهنوعی مؤلفهها و
گويههای تحقيقات ساير محققين در حوزهی تدريس اخالقی را شامل میشد و از ويژگیهای
مشترک بسياری برخوردار بود ،بر همين اساس مؤلفهها و زيرگروههای اين تحقيق مالک مطالعه
قرار گرفت که به اختصار به تعريف هريک از مؤلفهها پرداخته میشود و زير مقولههای آن در
پرانتز عنوان میگردد.
 -1کارآمدی آموزشی (روششناسی مناسب ،داشتن طرح و برنامه برای تدريس ،مسئوليت-
پذيری در تدريس) :يک معلم کارآمد در زمينهی آموزشی اهداف درس را برای دانشجويان
تشريح میکند ،از روشها و راهکارهای آموزشی آگاه است و برای تدريس خود روشهايی را
انتخاب میکند که در کمک به دانشجويان برای رسيدن به اهداف درسی مؤثر میباشند
(متيوس.)0330 ،
 -2کارآمدی در ارائهی محتوا (استفاده از مطالب بهروز برای تدريس ،کار در حوزهی
تخصصی ،روحيهی جستجوگری) :کالسی که در آن مسائل اخالقی مورد توجه قرار میگيرد از
حيث ارائهی محتوا نيز در سطح مطلوب میباشد و استادان حوزهی فعاليتی خود را چه در
زمينهی تدريس و چه در زمينهی پژوهش مشخص مینمايند و در انتقال داشتههای علمی به
دانشجويان کمکاری نمیکنند (مطلبیفرد و همکاران.)0131 ،
 -3تعامل حرفهای (عدم ديد ابزاری به دانشجويان ،حفظ تعادل در رابطه ،برقراری تعامل
حرفهای با دانشجويان) :تعامالت استاد و دانشجو در تدريس مهمترين بخش تدريس است.
بسياری از يادگيریها و آموزشها در جريان همين تعامالت شکل میگيرد (بيرکالند .)3111 ،در
تدريس اخالقی همهی تعامالت بهصورت حرفهای انجام میگيرد و رابطهی استادان و دانشجويان
بر اهداف درس متمرکز است.
 -4کمك به رشد حرفهای دانشجویان (ايجاد عالقه و جذب دانشجويان ،مستقل بار آوردن
دانشجويان ،مسئوليتپذيری در قبال دانشجويان) :يکی از مسئوليتهای بسيار مهم استاد کمک
به رشد فردی دانشجويان ،بهويژه در زمينهی تخصصی خود و خودداری از انجام اعمالی مانند
استثمار و تبعيض میباشد که منجر به کاستن از رشد دانشجو میگردد (مطلبیفرد و همکاران،
.)0131
 -5احترام به همکاران( :شناخت متخصصان در رشتهی خود ،احترام به همکاران) :براساس
اين اصل يک استاد در تدريس و آموزش دانشجويان با استادان ديگر همکاری میکند و رشد و
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دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،5شماره  ،01پاييز و زمستان 0131

بررسی ميزان تأثير مؤلفه های اخالقی در تدريس اساتيد از...

توسعهی دانشجويان را بهخاطر اختالف با همکاران خود فدا نمیکند (مطلبیفرد و همکاران،
.)0131
 -6فضای بحث مناسب (باز بودن فضای ارتباطی در کالس ،توجه به تفاوتها) :در تدريس
اخالقی استاد بايد توانايی مديريت مباحث در کالس را داشته باشد و بتواند مسائل و الگوهای
اخالقی را در بحثهای کالسی مورد توجه قرار دهد و مباحث را در جهت اثربخشی بيشتر و به-
صورت مؤثری مديريت کند و به همهی دانشجويان در مباحث توجه داشته باشد (مطلبیفرد و
همکاران.)0131 ،
 -7احترام به کالس (ايجاد کالس مطلوب ،احترام به شأن کالس ،جدا کردن فضای کالس از
فضای بيرون) :در تدريس و آموزش اخالقی بايد شأن و جايگاه کالس حفظ گردد استادان و
دانشجويان بايد به کالس بهعنوان جايگاه علمآموزی احترام بگذارند و کالس بهعنوان محملی
برای يادگيری و آموزش تبديل گردد (مطلبیفرد و همکاران.)0131 ،
 -8ارزشیابی مناسب و درست (توجه به ابعاد روانی در ارزشيابی ،عدم سوگيری در ارزشيابی):
استادان بايد از روشهای گوناگون ارزيابی از دانشجويان آگاه باشند و براساس اهداف درس از
روش مناسب برای ارزيابی دانشجويان استفاده نمايند .در تدريس ،استاد بايد تالش کند که
استرس دانشجويان را نسبت به امتحان کم کند و به آمادگی ذهنی آنها برای امتحان دادن توجه
نمايد (کمپبل.)3118 ،
پرسشنامهی تحقيق حاضر بر اساس هشت مؤلفه و  33زيرمقولهی مذکور طراحی شد و
برای تعيين روايی پرسشنامه نظر پنج نفر از اساتيد آموزش عالی پرسيده شد و توسط آنان مورد
تأييد قرار گرفت و پايايی آن بر اساس ضريب آلفای کرونباخ 1/38به دست آمد که نشان از
پايايی بسيار مطلوب اين پرسشنامه بود .شيوهی نمرهدهی به سؤاالت پرسشنامه بين 0تا  5در
مقياس  5درجهای ليکرت در نظر گرفته شد که برای عبارت بسيار مؤثر امتياز  5و برای عبارت
بیتأثير امتياز  0لحاظ گرديد.
دادههای جمعآوری شده با آزمونهای آمار توصيفی استنباطی از نوع  tتکنمونه و آناليز واريانس
فريدمن از طريق نرم افزار  SPSSبانسخهی  05مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها
نتايج تجزيه و تحليل دادهها بر اساس آزمون  tتکنمونه در جدول  0نشان میدهد که
دانشجويان هريک از مؤلفههای تحت بررسی ،کارآمدی آموزشی با ميانگين  3/63و انحراف معيار
 ،1/33کارآمدی در محتوا با ميانگين  1/38و انحراف معيار  ،1/65تعامل حرفهای با ميانگين
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3/01و انحراف معيار ،1/33کمک به رشد حرفهای دانشجويان با ميانگين 3/13و انحراف معيار
 ،1/63احترام به همکاران با ميانگين  1/83و انحراف معيار  ،1/33فضای بحث کالس با ميانگين
 1/83و انحراف معيار  ،1/33احترام به کالس با ميانگين  1/38و انحراف معيار ،1/81ارزشيابی
مناسب و درست با ميانگين  3/65و انحراف معيار 1/13را بهعنوان فاکتورهای تأثيرگذار در تبيين
تدريس اخالقی اساتيد باور دارند و اين مؤلفهها را بهعنوان ويژگیهای تدريس اخالقی پذيرفتهاند
(.)p< 1/15
جدول  :1تعیین پذیرش هریك از  8مؤلفه در تدریس اخالقی اساتید از دیدگاه
دانشجویان
مؤلفههای تدريس اخالقی

ميانگين

انحراف معيار

درجه آزادی

p-value
1/111

کارآمدی آموزشی

3/63

1/33

06/133

33

کارآمدی در محتوا

1/38

1/65

3/331

33

تعامل حرفهای

3/01

1/33

3/153

33

1/111

3/13

1/63

3/883

33

1/111

احترام به همکاران
فضای بحث کالس
احترام به کالس

1/83
1/83
1/38

1/33
1/33
1/81

5/530
5/135
3/68

33
33
33

1/111
1/111
1/111

ارزشيابی مناسب و درست

3/65

1/13

31/333

33

1/111

به
کمک
حرفهای دانشجويان

رشد

1/111

طبق جدول  3نتايج حاصل از آناليز واريانس فريدمن نشان میدهد از ديدگاه دانشجويان
مؤلفههای مورد نظر در تدريس اخالقی اساتيد از ميزان تأثير يکسانی برخوردار نمیباشند.
( )p=1/111و ارزشيابی مناسب و درست با ميانگين رتبهی  6/38و کارآمدی آموزشی با ميانگين
رتبهی  ،6/83در تدريس اخالقی ميزان تأثير بيشتری را دارا میباشند و دانشجويان برای اين دو
مؤلفه در تدريس اساتيد اهميت بيشتری قائل هستند و توجه بيشتری به آنها دارند.
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جدول  :2تعیین میزان تأثیر هریك از  8مؤلفه در تدریس اخالقی اساتید از دیدگاه
دانشجویان
تعداد

ميانگين رتبه

کارآمدی آموزشی

31

6/83

کارآمدی در محتوا

31

1/83

تعامل حرفهای

31

3/61

کمک به رشد حرفهای دانشجويان

31

3/31

احترام به همکاران

31

1/05

فضای بحث کالس

31

1/38

احترام به کالس

31

1/11

ارزشيابی مناسب و درست

31

6/38

خی دو

36/386

درجه
آزادی

3

p-value

1/111

نتیجهگیری
شناخت ويژگیهای يک استاد مطلوب از نظر آموزشگيرندهها در موفقيت دانشگاه در
تربيت نيروهای فکور بسيار حائز ارزش است .بر همين اساس در اين مطالعه به بررسی نظرات
دانشجويان در خصوص ميزان اثربخشی مؤلفههای اخالقی در تدريس اساتيد پرداخته شد و نتايج
نشان داد که دانشجويان مورد بررسی همهی مؤلفههای مورد اشاره در تحقيق را بهعنوان
ويژگیهايی از تدريس اخالقی اساتيد باور دارند و اثرپذيری آنها را در تدريس اخالقی پذيرفتهاند،
ليکن در تبيين تدريس اخالقی برای دو مؤلفهی ارزشيابی مناسب و کارآمدی آموزشی اهميت
بيشتری قائل هستند و در تدريس اخالقی تأثير اين دو را بيشتر از ساير مؤلفهها میپندارند و به
مؤلفههای تعامل حرفهای ،کمک به رشد حرفهای دانشجويان و کارآمدی در محتوا ،در درجهی
دوم تأثير توجه دارند و فضای بحث کالس ،احترام به همکاران و احترام به کالس را در تدريس
اخالقی با تأثير پايينتر قلمداد میکنند.
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يکی از داليلی که دانشجويان به تأثير برخی مؤلفهها در تدريس اخالقی توجهی نشان ندادهاند به
نظر میرسد ناشی از محيط آموزشی و مقطع تحصيلی آنها باشد که اهميت رعايت و اجرای
مسائلی نظير مستقل بار آوردن دانشجو ،باز بودن فضای بحث کالس ،روحيهی جستجوگری و
دانشپژوهی در تدريس به آنها آموزش داده نشده است و آگاهی کافی از فرايند تدريس ندارند و
پاسخهای آنان به اين مؤلفهها بيشتر ذهنی بوده است.
توجه به کارآمدی آموزشی در تحقيق حاضر در رديف اولويتهای اوليهی تدريس اخالقی قرار
گرفته است .در پاسخدهی به زيرمقولهها دانشجويان به اين مسئله توجه نمودهاند که استاد بايد
قادر باشد دانستههای علمی خود را بهنحو مطلوب ارائه بدهد .برای دانشجويان روشن بودن مسير
حرکت حائز اهميت است لذا داشتن طرح و برنامه برای تدريس را مهم میشمارند و معتقد
هستند استاد در تدريس اخالقی برنامهی از پيش تعيين شده دارد و مسئوليت تدريس خود را
میپذيرد که با تحقيقات وهابی( ،)0131عابدينی و همکارن( )0183همخوانی دارد ضمن اينکه
در مطالعهی مظلومی محمودآباد و همکاران( )0183نيز در ويژگیهای يک استاد توانمند
کارآمدی آموزشی مورد توجه قرار گرفته است و در تحقيق والی و همکاران()0131در اولويتهای
ديدگاه و نظرات اساتيد در مورد ويژگیهای يک استاد توانمند به حيطهی مهارت تدريس اشاره
شده است و گشمرد و همکاران( )0131نيز در تحقيق خود بر اهميت تسلط استاد بر درس مورد
تدريس و داشتن برنامهريزی منظم جهت ارائهی دروس از ديدگاه دانشجويان و اساتيد صحه
گذاشتهاند.
به لحاظ ميانگين رتبهای ميزان اهميت ارزشيابی درست و مناسب در اين تحقيق از ساير
مؤلفهها باالتر گزارش شده است که در تحقيقات ساير محققين نظير تحقيق وهابی()0131
دانشجويان در ويژگیهای يک استاد خوب برای ارزشيابی اهميت کمی قائل شدهاند .با توجه به
اينکه دانشجويان منتخب از معدل باالی تحصيلی برخوردار بودند میتوان اذعان داشت يکی از
داليل اهميت باالی مؤلفهی ارزشيابی برای دانشجويان در اين تحقيق به همگنی در توانمندی
علمی دانشجويان مورد مطالعه مرتبط باشد .اين دانشجويان ارزشيابی عادالنه و درست را از
استادان خود طلب میکنند و در شرايط عادالنهای که استاد برای آنها فراهم نمايد احساس می-
کنند تالشهايشان در فراگيری مطالب درسی مورد توجه و ارزيابی قرار گرفته و ديده شده است.
ارزيابی مناسب و ارائهی امتيازهای عادالنه از سوی استاد حس ارزشمندی را به دانشجويان
منتقل مینمايد.
ارزشيابی به نحو مطلوب انگيزهی مؤثری برای جلب دقت و تالش دانشجويان برای يادگيری
و آگاهی از پيشرفت تحصيلی آنان ايجاد میکند(شعبانی .)0130 ،دانشجويان عموماً ارزشيابی را
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وسيلهای برای تهديد و تعيين افراد ضعيف تلقی میکنند و از آن هراس دارند .به نظر میرسد
ارزش تربيتی ارزشيابی و اهداف ارزشيابی ،چندان برای دانشجويان نهادينه نشده است و در
تدريس اخالقی اهميت چندانی برای آن قائل نيستند و در قضاوت عمومی به آن دليل که
دانشجويان از سطح توانمندی علمی همگنی برخوردار نمیباشند لذا ميزان اهميت مقولهی
ارزشيابی در تدريس دو سر طيف قرار خواهد گرفت ،دانشجويانی که طالب ارزشيابی مناسب از
سوی استاد هستند و دانشجويانی که ارزشيابی درست را به نفع خود نمیدانند.
ارزشيابی يکی از مراحل مهم فرايند تدريس بهشمار میآيد .بدون ارزشيابی اصالح و تقويت
رخدادهای آموزشی و تصميمگيری برای فعاليتهای بعدی در فرايند تدريس امکانپذير نخواهد
بود(شعبانی .)0130 ،در تدريس اخالقی ،اساتيد ارزشيابی را صرفاً بهعنوان محک زدن ميزان
يادگيری دانشجويان تلقی نمیکنند ،بلکه آن را وسيلهای برای تشخيص در نظر میگيرند ،که به-
واسطهی آن قادر باشند از ميزان فعاليتهای دانشجويان در طول يادگيری ،اطالعاتی معتبر به-
دست آورند و همچنين آگاهیهای الزم را از قدرت و ضعف روش تدريس ،ارزشمند و صريح
بودن اهداف آموزشی و اعتبار محتوا ،کسب نمايند .مرزوقی و همکاران( )0133در تحقيق خود
گزارش نموده اند که بهبود عدالت آموزشی موجب کاهش فرسودگی تحصيلی دانشجويان در ابعاد
مختلف نظير خستگی هيجانی ،بیعالقهگی تحصيلی و ناکارآمدی تحصيلی خواهد شد و
ارزشيابی درست ،انگيزه و عالقهی بيشتری به تالش برای فراگيری مطالب درسی ايجاد خواهد
نمود.
استاد با روح و روان و احساسات فراگيران سر و کار دارد و چنانچه بهدرستی عمل نکند زيانهای
جبرانناپذيری برجای خواهد گذاشت .شناخت ويژگیهای مؤلفههای اصلی تدريس اخالقی از
ديدگاه دانشجويان سبب میشود که اساتيد خود را از دريچهی ديد ديگران ببينند و بهتر مورد
ارزيابی قرار دهند .اگر اساتيد از رفتارهای مؤثر و غيرمؤثر خود آگاه باشند دسترسی دانشجويان
به اهداف آموزشی را به طريق مؤثری تسهيل مینمايند و در باور به اصول اخالقی ،کاربرد اين
اصول را در تدريس مدنظر قرار میدهند .در نظام آموزش عالی توجه به انتخاب اساتيدی که از
کارآمدی آموزشی باال برخوردار هستند و به انجام ارزشيابی درست اهتمام میورزند و نسبت به
اهميت آن در فرايند تدريس آگاه میباشند ،شايان توجه است.
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