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وجود اخالق در آموزش عالی باعث رشد و بالندگی آن : چکیده
حاصل دانستن، خواستن،  اشحرفه دراد استاخالقی بودن  .شود می

-طور ذاتی همسو و درهمتدريس به اخالق و .توانستن و نگرش است

ترين عامل موفقيت در ترين و اساسیاستاد مهم .باشندتنيده می
 در اين تحقيق به باشد.اهداف آموزشی در هر دانشگاه می تحقق

از  ،تدريس اساتيد های اخالقی درعيين ميزان تأثير هر يک از مؤلفهت
مقطعی با -پژوهش توصيفی .ه استديدگاه دانشجويان پرداخته شد

 یدانشجوی مؤنث ترم دوم مقطع کارشناسی در رشته 31 مشارکت
ترم اول  در 5/06معدل باالی  جغرافيا از دانشگاه کوثر بجنورد که از

-های )بر اساس نتايج کار بطی پرسشنامه برخوردار بودند انجام شد.
شجويان به دان (0131 دست آمده از تحقيق مطلبی فرد و همکاران،

اساسی در تدريس اخالقی  یمؤلفه ميزان تأثير هر يک از هشت
ای پاسخ دادند. درجه 5زير مقوله در مقياس ليکرت  33اساتيد با 
تعامل  محتوا، یآمدی در ارائهکار ها کارآمدی آموزشی،اين مؤلفه

 ،حترام به همکارانا دانشجويان، یجانبهمهتوجه به رشد ه ای، حرفه
کالس و ارزشيابی درست را احترام به  ،فضای بحث مناسب در کالس

نتايج نشان داد که کارآمدی آموزشی و ارزشيابی  شد.شامل می
تدريس اخالقی اساتيد  تری در اهميتهای با عنوان شاخصهدرست به

ا از ميزان تأثير ه نمايند و نسبت به ساير مؤلفه ايفای نقش می
اساتيدی که خود را ملزم به رعايت  .خوردار هستندبيشتری بر

ها و راهکارهای نحو بارزتری از روشدانند به تدريس اخالقی می
. دهند انجام می ایعادالنه آموزشی آگاه هستند و ارزشيابی مناسب و

بی توجه به انتخاب اساتيد با کارآمدی آموزشی باال و آگاه به اررزشيا
 باشد.توجه میدرست در نظام آموزش عالی شايان 

آمدی آموزشی، ارزشيابی، کار های اخالقی، مؤلفه کلمات کلیدی:
 دانشگاه اساتيد تدريس،
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Abstract: Considering ethics in higher education could 

lead to subsequent growth and development. Growing 

ethics in the teachers could be resulted from knowledge, 
will, ability, and attitude. Teaching and ethics are 

inherently interwoven. teacher is the most important 

factor in achieving educational goals in any academic 
institution, the present research has been conducted 

with the aim of determining the role and effects of 

ethical codes on the university teachers' teaching from 
the students’ viewpoint. This descriptive cross-sectional 

study included 33 female bachelor students who studied 

geography in Kowsar University, Bojnord. Students 
answered to a questionnaire made on the basis of the 

study conducted by Motalebifard and his colleagues 

regarding the effects of eight basic factors and 33 sub-
categories in university teachers' ethical teaching. The 

questionnaire was designed on a five-degree Likert 

scale and measured "educational capability", "content 
capability", "professional interaction", "paying attention 

to aspects of development in students", "respecting 

colleagues", "good class atmosphere", "respecting the 
class" and "proper evaluation". The results of this study 

revealed that, comparing to other factors, "educational 

capability" and "proper evaluation" are the most 
effective factors in ethical teaching and teachers who 

are committed to the ethical codes in their teaching 
have higher awareness regarding the teaching methods 

and approaches and make proper evaluations. This 

means that choosing the teachers with higher 
educational capabilities who are informed about 

assessment make should be one of the main concerns in 

the system of higher education. 
Keywords: Ethical codes, Evaluation, Educational 

capability, Teaching, University teachers. 
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 مقدمه 

توانند تأثيرات گوناگونی بر کيفيت عملکرد ها و مؤسسات آموزش عالی میدانشگاه

نگرش و احساسات آنها را در مقابل فشارهای شديد روانی  ،و رفتاردانشجويان خود داشته باشند 

و گاهی منجر به فرسودگی آنها گردند )مرزوقی و  تأثير قرار بدهند تحت ناشی از محيط

ای در گرو متحول شدن نظام تعليم و تحول اساسی و پايدار در هر جامعه(. 0133،همکاران

ول و توسعه در نظام آموزشی ارتقاء و بهبود کيفيت تربيت آن جامعه است و محور اصلی اين تح

(. اخالق و 0183،و همکاران )عابدينیباشد می های آنهاکار معلم و استاد و شناسايی ويژگی

محققان و فيلسوفان مختلفی به بررسی ماهيت  تنيده است وطور ذاتی همسو و درهمتدريس به

 (.3118،کمپبل)اند دريس و تدريس اخالقی پرداختهاخالق در ت

 یکنندهاخالق در آموزش عالی است که مشخصای از اخهطور کلی اخالق در تدريس شبه

گذار در نهادينه آموزش است و يکی از ابعاد تأثير ای يک استاد در تدريس وهای حرفهمسئوليت

 شودانشجويان و خود استادان محسوب میای درويکردهای اخالقی در رفتار حرفه کردن

 (.0131،فرد و همکارانبی)مطل

ه بهبود عملکرد تواند منجر بويژه اخالقی استاد میجانبه و بهی همهتوجه به رشد و توسعه

 های اخالقی در تدريس توسط استادانرعايت کردن مؤلفه (.3113،)بکنر شودکالسی دانشجويان 

توانند قی در تدريس میهای اخالشود و وجود مؤلفهباعث اثربخشی فرايند آموزش و يادگيری می

بخشی تدريس باشد. موضوع اخالق در آموزش عالی نيازمند کار و رافزايش اث یکنندهتضمين

 های اخالقی در مؤسساتبين رفتن حريم افزون در مورد ازهای روزتالش بيشتری است نگرانی

های يتآموزش عالی باعث به چالش کشيده شدن و تحت تأثير قرار گرفتن بسياری از فعال

 (. 0131،فرد و همکاران)مطلبی گرددآموزش عالی می

معدود تحقيقات  از .است اخالق در تدريس صورت نگرفتهتحقيقات وسيعی در باب موضوع 

بررسی   هايی تحت عناوينتوان به پژوهشموضوع اخالق در آموزش و تدريس میانجام شده در 

نظر دانشجويان کارشناسی زش و تدريس از نقطهاخالقی در آموای و و شناسايی نشانگرهای حرفه

بررسی وضعيت رعايت اخالق آموزشی توسط اعضای علمی  (،0131،فرد و همکارانشد )مطلبیار

بررسی مبانی  (،0131 ،ويسیای در تدريس )الهجايگاه اخالق حرفه ،(0183 ،)آراسته و همکاران

 استاد خوب از ديدگاه دانشجويان های يک ويژگی ،(0188،)گودرزی ای معلماناخالق حرفه

و فالح 0183عابدينی و همکاران  ؛0183همکاران  و مظلومی محمودآباد ؛0131)وهابی

 (،0131،از ديدگاه اساتيد )والی و همکاران های يک استاد توانمند ويژگی ،(0183،تفتی

يک استاد  هایدر مورد ويژگی و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر های اساتيد ديدگاه
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 های اخالقی تدريس )مورای و همکاران، بررسی مؤلفه و (0131 ،خوب )گشمرد و همکاران

 اشاره نمود. (0336

 ،؛ عابدينی و همکاران0183 ،ارانهمک و مظلومی محمودآباد ؛0131، وهابینتايج تحقيقات )

( 0131 ،انو مطلبی فرد و همکار 0131 ،؛ گشمرد و همکاران0336 ؛ مورای و همکاران،0183

شيوايی  ،خوشرويی ،تسلط به موضوع نظير یهايهد که از ديدگاه دانشجويان مؤلفهد نشان می

توجه به رشد  ،تدريس و دانش عمومی در تدريس یتجربه ،مطالب در نظم منطقی یارائه ،بيان

-هفردی بشخصيت فردی و ارتباط بين ،روش تدريس ،ارزشيابی ینحوه ،دانشجويان یجانبههمه

 نمايند .دريس اخالقی اساتيد ايفای نقش میت های مشترک درعنوان ويژگی

شناسايی  تدريس اخالقی بيشتر به یبا توجه به اينکه در تحقيقات محققين فعال در حوزه

ها چندان در  بخشی هريک از مؤلفهاثر و ميزان در تدريس پرداخته شده بود های اخالقی مؤلفه

اين پژوهش به بررسی ميزان تأثير  در ،واقع نگرديده بود د پژوهشتدريس اخالقی اساتيد مور

های اساسی پرداخته شد تا ديدگاه دانشجويان از اين حيث مورد بررسی قرار  هريک از مؤلفه

 ؟هستند باالتری برخوردار تأثير یاز درجه هادر تدريس اخالقی کداميک از مؤلفهبگيرد که 

 روش بررسی

آماری  یجامعه انجام گرديد. 0133-31سال تحصيلی  عی درمقط-ی توصيفیمطالعه

 0133-31)اين دانشگاه در سال تحصيلی  دانشجويان گروه جغرافيای دانشگاه کوثر بجنورد

به دليل  جنس مؤنث داشته است( در نظر گرفته شد. در صرفاً جغرافيا یپذيرش دانشجوی رشته

معدل پايين توجه کمتری به تدريس اخالقی اينکه اين امکان وجود داشت که دانشجويان با 

اساتيد داشته باشند و با اهتمام به اين مسئله که دانشجويان با سطح علمی باال توجه بيشتری به 

از نوع موارد مطلوب  گيری هدفمند نمايند لذا نمونه کيفيت تدريس اساتيد مبذول می چگونگی و

دارا بودن معدل  ،يار ورود دانشجويان ترم دومها مع به جهت همگنی در نمونه در نظر گرفته شد.

در ترم اول بود. اطالعات معدل دانشجويان از طريق مدير گروه مربوطه دريافت 5/06باالی 

ها به  اهميت اين مطالعه و مهم بودن نظر آنها در صورت تکميل نمودن دقيق پرسشنامه گرديد.

بدون نام در اختيار  یی پرسشنامهبرای مراعات مالحظات اخالق و آوری شددانشجويان ياد

 های منتخب به پاسخگويی پرسشنامه اقدام نمودند نمونه یکليه و دانشجويان قرار داده شد

 (.نفر31)حجم نمونه 

-دستسشنامه طراحی شد که سؤاالت آن برگرفته از نتايج بهها، پرهآوری دادجهت جمع

 ،در آن تحقيق بر اساس ديدگاه دانشجويان. بود( 0131فرد و همکاران )حقيق مطلبیآمده از ت

 ،آمدی آموزشیکار ،آمدی در محتواارمؤلفه )ک ن برای يک تدريس اخالقی بايد به هشتاستادا
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احترام به  ،احترام به همکاران ،فضای مناسب ،ای دانشجويان کمک به رشد حرفه ،ایتعامل حرفه

 .مقوله توجه نمايندزير 33با  (کالس و ارزشيابی مناسب

 ها ونوعی مؤلفهبه (0131فرد و همکاران )تحقيق مطلبیبا توجه به اينکه محصول 

های از ويژگی شد و تدريس اخالقی را شامل می یهای تحقيقات ساير محققين در حوزه گويه

های اين تحقيق مالک مطالعه ها و زيرگروههمين اساس مؤلفه بر ،خوردار بودمشترک بسياری بر

های آن در  مقولهزير  و شود پرداخته می ها به اختصار به تعريف هريک از مؤلفهکه  قرار گرفت

 گردد. پرانتز عنوان می

-مسئوليت ،داشتن طرح و برنامه برای تدريس ،شناسی مناسب)روشآموزشی  کارآمدی -1

 دانشجويان برای را اهداف درس آموزشی یزمينه در کارآمد معلم يک :پذيری در تدريس(

 را هايی روش خود تدريس برای و است آگاه راهکارهای آموزشی و هاروش از کند،می تشريح

 باشند می مؤثر درسی اهداف به برای رسيدن دانشجويان به کمک کند که در انتخاب می

  (.0330 ،)متيوس

 یکار در حوزه ،روز برای تدريس)استفاده از مطالب به محتوا یارائه در کارآمدی -2

 از گيرد می قرار توجه مورد اخالقی آن مسائل در که کالسی :جستجوگری( یروحيه ،تخصصی

 در چه را خود فعاليتی یحوزه استادان و باشد می مطلوب سطح در نيز محتوا یارائه حيث

به  علمی های داشته انتقال در و نمايند مشخص می پژوهش یزمينه چه در و تدريس یزمينه

 (.0131 ،همکاران فرد و)مطلبی کنند کاری نمیکم دانشجويان

برقراری تعامل  ،حفظ تعادل در رابطه ،)عدم ديد ابزاری به دانشجويان ای حرفه تعامل -3

. است تدريس ترين بخشمهم تدريس در دانشجو و استاد تعامالت ای با دانشجويان(:حرفه

 در (.3111 ،)بيرکالندگيرد  می شکل تعامالت جريان همين در هاآموزش و هايادگيری از بسياری

 دانشجويان و استادان یرابطه و گيرد می انجام ای حرفه صورتبه تعامالت یهمه اخالقی تدريس

 . است متمرکز درس اهداف بر

مستقل بار آوردن  ،)ايجاد عالقه و جذب دانشجويان دانشجویان ای حرفه رشد به کمك -4

 کمک استاد مهم های بسيارمسئوليت از يکی :پذيری در قبال دانشجويان(مسئوليت ،دانشجويان

 مانند اعمالی انجام از خودداری و خود تخصصی یزمينه در ويژهبه دانشجويان، فردی رشد به

 ،همکاران فرد و)مطلبی گردد میو دانشج رشد از کاستن به منجر که باشد می تبعيض و استثمار

0131.) 

 براساس :احترام به همکاران( خود، یرشته)شناخت متخصصان در  :همکاران به احترام -5

 و رشد و کندمی همکاری ديگر استادان با دانشجويان آموزش و تدريس در استاد يک اصل اين
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 ،فرد و همکاران)مطلبی کند نمی فدا خود همکاران با اختالف خاطربه را دانشجويانی توسعه

0131.)  

 تدريس در (:هاتوجه به تفاوت ،ر کالسبودن فضای ارتباطی د )باز مناسب بحث فضای -6

 الگوهای و بتواند مسائل و باشد داشته را کالس در مباحث مديريت توانايی بايد استاد اخالقی

-به و بيشتر اثربخشی جهت در را مباحث و دهد توجه قرار مورد کالسی هایبحث در را اخالقی

 فرد و)مطلبی داشته باشد توجه مباحث در دانشجويان یهمه به و کند مديريت صورت مؤثری

 (.0131 ،همکاران

دا کردن فضای کالس از ج ،احترام به شأن کالس ،ايجاد کالس مطلوب) کالس به احترام -7

 و استادان حفظ گردد کالس جايگاه و شأن بايد اخالقی آموزش و تدريس در(: فضای بيرون

 محملی عنوانبه کالس و بگذارند راماحت آموزیعلم جايگاه عنوانبه کالس به بايد دانشجويان

 (.0131 ،همکاران فرد و)مطلبی گردد تبديل آموزش يادگيری و برای

 (:گيری در ارزشيابیعدم سو ،)توجه به ابعاد روانی در ارزشيابی درست و مناسب ارزشیابی -8

 از درس فاهدا براساس و باشند دانشجويان آگاه از ارزيابی گوناگون های روش از بايد استادان

نمايند. در تدريس، استاد بايد تالش کند که  دانشجويان استفاده ارزيابی برای مناسب روش

کند و به آمادگی ذهنی آنها برای امتحان دادن توجه کم  استرس دانشجويان را نسبت به امتحان

 (.3118 ،)کمپبل نمايد

 ور طراحی شد ومذک یمقولهزير 33 مؤلفه وهشت  بر اساس تحقيق حاضر یپرسشنامه

آموزش عالی پرسيده شد و توسط آنان مورد  نفر از اساتيد برای تعيين روايی پرسشنامه نظر پنج

دست آمد که نشان از ه ب38/1اساس ضريب آلفای کرونباخ پايايی آن بر  تأييد قرار گرفت و

در  5تا 0ن شنامه بيدهی به سؤاالت پرس نمره یشيوه مطلوب اين پرسشنامه بود. پايايی بسيار

برای عبارت  و 5امتياز  مؤثر نظر گرفته شد که برای عبارت بسيار ای ليکرت در درجه 5مقياس 

 لحاظ گرديد.  0تأثير امتياز  بی

آناليز واريانس  نمونه وتک tاستنباطی از نوع  های آمار توصيفیآوری شده با آزمونهای جمع داده

 .تجزيه و تحليل قرار گرفت مورد 05 یبانسخه SPSS فريدمن از طريق نرم افزار

 

 ها یافته

دهد که  نشان می 0نمونه در جدول تک tبر اساس آزمون  ها نتايج تجزيه و تحليل داده

انحراف معيار  و 63/3آمدی آموزشی با ميانگين کار ،های تحت بررسی دانشجويان هريک از مؤلفه

ای با ميانگين  تعامل حرفه ،65/1انحراف معيار  و 38/1آمدی در محتوا با ميانگين کار ،33/1
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انحراف معيار  و 13/3ای دانشجويان با ميانگين ،کمک به رشد حرفه33/1انحراف معيار  و01/3

فضای بحث کالس با ميانگين  ،33/1انحراف معيار  و 83/1احترام به همکاران با ميانگين  ،63/1

ارزشيابی  ،81/1انحراف معيار و 38/1ميانگين  احترام به کالس با ،33/1انحراف معيار  و 83/1

گذار در تبيين عنوان فاکتورهای تأثيررا به13/1انحراف معيار  و 65/3درست با ميانگين  مناسب و

 دانهای تدريس اخالقی پذيرفتهعنوان ويژگیبه ها را اين مؤلفه و تدريس اخالقی اساتيد باور دارند

(15/1 p<.) 

 

دیدگاه  از مؤلفه در تدریس اخالقی اساتید 8 هریك از : تعیین پذیرش1جدول 

 دانشجویان

 p-valueدرجه آزادی انحراف معيارميانگينهای تدريس اخالقیمؤلفه

 63/333/1133/0633111/1کارآمدی آموزشی

 33 331/3 65/1 38/1 کارآمدی در محتوا
111/1 

 

 111/1 33 153/3 33/1 01/3 ای تعامل حرفه

 ک به رشد کم
 ای دانشجويان حرفه

13/3 63/1 883/3 33 111/1 

 احترام به همکاران 
 فضای بحث کالس
 احترام به کالس 

83/1 
83/1 
38/1 

33/1 
33/1 
81/1 

530/5 
135/5 

68/3 

33 
33 
33 

111/1 
111/1 
111/1 

 111/1 33 333/31 13/1 65/3 درست  ارزشيابی مناسب و

 

 از ديدگاه دانشجويان دهد ناليز واريانس فريدمن نشان مینتايج حاصل از آ 3طبق جدول 

 .باشند نمیر يکسانی برخوردا های مورد نظر در تدريس اخالقی اساتيد از ميزان تأثير مؤلفه

(111/1p=و ارزشيابی مناسب و درست با ميانگين رتبه )کارآمدی آموزشی با ميانگين  و 38/6 ی

 دانشجويان برای اين دو باشند و می تأثير بيشتری را دارا در تدريس اخالقی ميزان ،83/6 یرتبه

 دارند.به آنها توجه بيشتری  مؤلفه در تدريس اساتيد اهميت بيشتری قائل هستند و
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دیدگاه  از مؤلفه در تدریس اخالقی اساتید 8 تعیین میزان تأثیر هریك از :2جدول 

 دانشجویان

 خی دو ميانگين رتبه    تعداد 
درجه 

 زادیآ
p-value 

 83/6 31 کارآمدی آموزشی

386/36 3 111/1 

 83/1 31 کارآمدی در محتوا

 61/3 31 ایتعامل حرفه

 31/3 31 ای دانشجويان کمک به رشد حرفه

 05/1 31 احترام به همکاران

 38/1 31 فضای بحث کالس

 11/1 31 احترام به کالس

 38/6 31 ارزشيابی مناسب و درست

 

 گیری نتیجه

ها در موفقيت دانشگاه در  گيرندههای يک استاد مطلوب از نظر آموزششناخت ويژگی

رات نظ اين مطالعه به بررسی بر همين اساس در .حائز ارزش است تربيت نيروهای فکور بسيار

نتايج  وهای اخالقی در تدريس اساتيد پرداخته شد دانشجويان در خصوص ميزان اثربخشی مؤلفه

عنوان را به تحقيق های مورد اشاره در مؤلفه ینشان داد که دانشجويان مورد بررسی همه

 ،اند در تدريس اخالقی پذيرفته پذيری آنها رااخالقی اساتيد باور دارند و اثر هايی از تدريس ويژگی

ی اهميت آمدی آموزشی ارزشيابی مناسب و کاربيين تدريس اخالقی برای دو مؤلفهت ليکن در

به  پندارند و می ها بيشتری قائل هستند و در تدريس اخالقی تأثير اين دو را بيشتر از ساير مؤلفه

 یدرجه در آمدی در محتوا،کار ای دانشجويان وای، کمک به رشد حرفههای تعامل حرفهمؤلفه

را در تدريس احترام به همکاران و احترام به کالس  ،فضای بحث کالس توجه دارند و دوم تأثير

 کنند.قلمداد می ترقی با تأثير پاييناخال
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اند به  ها در تدريس اخالقی توجهی نشان نداده به تأثير برخی مؤلفه يکی از داليلی که دانشجويان

مقطع تحصيلی آنها باشد که اهميت رعايت و اجرای  محيط آموزشی و رسد ناشی ازنظر می

 جستجوگری و یروحيه ،باز بودن فضای بحث کالس ،مسائلی نظير مستقل بار آوردن دانشجو

 و آگاهی کافی از فرايند تدريس ندارند تدريس به آنها آموزش داده نشده است و پژوهی دردانش

 ها بيشتر ذهنی بوده است. های آنان به اين مؤلفه پاسخ

ی قرار اخالق تدريس یهای اوليهتوجه به کارآمدی آموزشی در تحقيق حاضر در رديف اولويت

 استاد بايد که اندبه اين مسئله توجه نموده دانشجويان ها مقولهدهی به زيردر پاسخ .گرفته است

برای دانشجويان روشن بودن مسير  نحو مطلوب ارائه بدهد.های علمی خود را بهقادر باشد دانسته

معتقد  وشمارند  می مهم حرکت حائز اهميت است لذا داشتن طرح و برنامه برای تدريس را

پيش تعيين شده دارد و مسئوليت تدريس خود را  از یتدريس اخالقی برنامه هستند استاد در

من اينکه ( همخوانی دارد ض0183)عابدينی و همکارن ،(0131)که با تحقيقات وهابی پذيرد می

های يک استاد توانمند در ويژگی( نيز 0183)آباد و همکارانمظلومی محمود یدر مطالعه

های (در اولويت0131)ه است و در تحقيق والی و همکاراندی آموزشی مورد توجه قرار گرفتآمکار

ره مهارت تدريس اشا یبه حيطه های يک استاد توانمنددر مورد ويژگی و نظرات اساتيد ديدگاه

درس مورد  اهميت تسلط استاد بر در تحقيق خود برنيز ( 0131)شده است و گشمرد و همکاران

و اساتيد صحه  ديدگاه دانشجويان از دروس یريزی منظم جهت ارائه شتن برنامهتدريس و دا

 اند.  گذاشته

در اين تحقيق از ساير  مناسب درست و ارزشيابی ای ميزان اهميت به لحاظ ميانگين رتبه

 (0131)ات ساير محققين نظير تحقيق وهابیها باالتر گزارش شده است که در تحقيق مؤلفه

با توجه به  .اندقائل شده برای ارزشيابی اهميت کمی های يک استاد خوبيژگیدانشجويان در و

ز توان اذعان داشت يکی امی ن منتخب از معدل باالی تحصيلی برخوردار بودنداينکه دانشجويا

توانمندی  به همگنی در در اين تحقيقبرای دانشجويان ارزشيابی  یمؤلفه داليل اهميت باالی

درست را از  ارزشيابی عادالنه و دانشجويان اين. رد مطالعه مرتبط باشدعلمی دانشجويان مو

-ای که استاد برای آنها فراهم نمايد احساس میدر شرايط عادالنه کنند ومین خود طلب استادا

ديده شده است.  قرار گرفته و در فراگيری مطالب درسی مورد توجه و ارزيابیهايشان تالش کنند

به دانشجويان  را سوی استاد حس ارزشمندی های عادالنه ازی امتيازهائارزيابی مناسب و ار

 نمايد.منتقل می

مؤثری برای جلب دقت و تالش دانشجويان برای يادگيری  یارزشيابی به نحو مطلوب انگيزه

ارزشيابی را  دانشجويان عموماً (.0130 ،کند)شعبانی آگاهی از پيشرفت تحصيلی آنان ايجاد می و
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رسد  به نظر می .از آن هراس دارند کنند وهديد و تعيين افراد ضعيف تلقی میبرای ت ای وسيله

در  چندان برای دانشجويان نهادينه نشده است و ،اهداف ارزشيابی ارزش تربيتی ارزشيابی و

در قضاوت عمومی به آن دليل که  و تدريس اخالقی اهميت چندانی برای آن قائل نيستند

 یمقوله باشند لذا ميزان اهميت نمی انمندی علمی همگنی برخورداراز سطح تو دانشجويان

ارزشيابی در تدريس دو سر طيف قرار خواهد گرفت، دانشجويانی که طالب ارزشيابی مناسب از 

 دانند.ارزشيابی درست را به نفع خود نمیدانشجويانی که  هستند و سوی استاد

بدون ارزشيابی اصالح و تقويت  .آيدشمار میکی از مراحل مهم فرايند تدريس بهارزشيابی ي

پذير نخواهد های بعدی در فرايند تدريس امکانگيری برای فعاليتو تصميم رخدادهای آموزشی

يزان محک زدن م عنوانبه صرفاً را در تدريس اخالقی، اساتيد ارزشيابی .(0130 ،)شعبانیبود

-بهکه  ،گيرند تشخيص در نظر میبرای  ایلهوسي بلکه آن را ،کننديادگيری دانشجويان تلقی نمی

-، اطالعاتی معتبر بههای دانشجويان در طول يادگيریاز ميزان فعاليت قادر باشندی آن واسطه

ارزشمند و صريح  ،از قدرت و ضعف روش تدريس را های الزم همچنين آگاهی دست آورند و

 در تحقيق خود (0133)و همکاران مرزوقی کسب نمايند. ،آموزشی و اعتبار محتوا فاهدابودن 

اند که بهبود عدالت آموزشی موجب کاهش فرسودگی تحصيلی دانشجويان در ابعاد گزارش نموده

و  آمدی تحصيلی خواهد شدگی تحصيلی و ناکار عالقه بی ،خستگی هيجانی مختلف نظير

ايجاد خواهد  تالش برای فراگيری مطالب درسی ی بيشتری بهانگيزه و عالقه ،ارزشيابی درست

   نمود.

های درستی عمل نکند زيانکار دارد و چنانچه به و استاد با روح و روان و احساسات فراگيران سر

های اصلی تدريس اخالقی از  های مؤلفه ناپذيری برجای خواهد گذاشت. شناخت ويژگیجبران

مورد بهتر  و ببينند ديگرانی ديد شود که اساتيد خود را از دريچه ديدگاه دانشجويان سبب می

مؤثر خود آگاه باشند دسترسی دانشجويان ر اساتيد از رفتارهای مؤثر و غيراگ ارزيابی قرار دهند.

کاربرد اين  به اصول اخالقی، در باور نمايند و به اهداف آموزشی را به طريق مؤثری تسهيل می

به انتخاب اساتيدی که از در نظام آموزش عالی توجه  دهند. در تدريس مدنظر قرار می اصول را

نسبت به  و ورزنده انجام ارزشيابی درست اهتمام میو ب خوردار هستندبر کارآمدی آموزشی باال

 باشند، شايان توجه است. تدريس آگاه می اهميت آن در فرايند
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