Journal of Higher Education Curriculum
Studies Vol.6, No.11, 27-46

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
27 -46 ،1394  بهار و تابستان،11  شماره،6 سال

:رفتار شهروندي در تدريس
تأملی بر نقش پيش بين اخالق حرفه اي استاد
Citizenship Behavior in Teaching:
A Reflection on the Explaning Rol of Professional Ethic of University
Teachers
1394/5/15 : تاريخ پذيرش مقاله،1394/4/13 : تاريخ ارزيابی،1394/2/11 :تاريخ دريافت مقاله
2
Dr. Hasanreza Zeinabadi, Bahare
 بهاره عباس زادگان.1دکتر حسن رضا زین آبادی
Abbaszadegan
Abstract:
Citizenship behavior of  رفتار شهروندی استاد در تدریس موجب اثربخشي:چکيده
academics could promote the effectiveness  بر این اساس بررسي عوامل مؤثر بر این متغير.تدریس مي شود
of teaching. Therefore, investigating the
factors affecting this new constrcut is  پژوهش حاضر نگاهي ویژه به نقش اخالق.نوپا ضروری است
important. The present study has
investigated the predictive role of 383  نمونه ای معرف مرکب از.حرفه ای استاد داشته است
academics' professional ethic. To this دانشجوی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي در شهر تهران دو
purpose, a representative sample including
383 students of Islamic Asad University پرسشنامه های روا و پایای اخالق حرفهای استاد (مورای و
branches in Tehran have completed two ) را2003 ،) و رفتار شهروندی در تدریس (رگو1996 ،همکاران
valid and reliable questionnares including
professional ethic in teaching (Murray et  داده های فراهم شده با استفاده از ضریب.تکميل کردند
al, 1996) and citizenship behavior in
teaching (Rego, 2003). The data obtained .همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استاندارد تحليل شد
have been analyzed through Pearson نتایج نشان داد که ابعاد نه گانه اخالق حرفهای استاد ضمن
correlation coefficient and standard
multiple regression. The results showed  از0/61 ،داشتن رابطه معنادار با رفتار شهروندی در تدریس
that some dimensions of professional ethic
have
significant
correlations
with  در بررسي سهم.پراکندگي این متغير را تبيين مي کنند
citizenship behavior in teaching and  شایستگي، سهم ابعاد شایستگي محتوایي،تبييني انفرادی ابعاد
explain 0.61 of variance of this variable.
Among these dimensions, the roles of ، رازداری، شایستگي در پرداختن به موضوعات حساس،آموزشي
content
competence,
pedagogical احترام به همکاران و ارزشيابي صحيح دانشجو به لحاظ آماری
competence, dealing with sensitive topics,
confidentiality, respect for colleagues, and  این پژوهش ضمن تأکيد به اهميت رفتار.معنادار محاسبه شد
valid assessment of student were
significant. Along with the importance of  نقش تعيين کننده اخالق حرفهای،شهروندی استاد در تدریس
citizenship behavior of academics, this  در پایان در مورد یافته ها بحث.او را خاطر نشان کرده است
study highlighted the predictive role of
.شده است
professional ethic in teaching. The results
have been discussed in the final section of  رفتار، اخالق حرفه ای در تدریس:کلماتکليدي
the paper.
 استاد دانشگاه،شهروندی در تدریس
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مقدمه
تعليم و تربيت فراگيران در هر نظام آموزشي در چرخهای از فرایند تدریس و یادگيری تحقق
ميیابد .بطوریکه تحت تأثير افکار سنتي ،در دانشگاهها و مراکز آمزوزش عزالي ،انتظزار مزيرود
بيشترین مي ان یادگيری و تغييرات رفتاری دانشجویان در هنگام تدریس شزکل گيزرد (مالمزي،
 .)1392روش تدریس به عنوان یکي از مهمترین مؤلّفه های برنامزه درسزي ابز اری مفيزد بزرای
ایجاد یادگيری با معنا در یادگيرندگان است .هر اندازه اسزتاد بزا روشزهای متفزاوتي آشزنا باشزد،
اب ارهای متعددی را در اختيار خواهد داشت که بتواند توسز آنهزا محتزوا و مزواد دلخزواه را در
اختيار دانشجویان قرار دهد .برخي تدریس را علم تلقي کرده اند و بر این باورند که این حوزه هم
همچون عرصه علوم طبيعي ،تابع اصول و قوانين از پيش تعيين شده است .این گروه معتقدند که
رواب مستحکم و باثباتي بر موقعيتهای یاددهي ز یادگيری حاکم است .امزا در مقابزل مزدافعان و
حاميان تلقي تدریس به عنوان یک حرفه هنری ،معتقدند که ظرایف ،حساسيت هزا و پيچيزدگي
های جریان تدریس ،به عنوان موقعيت های انساني ،امکان حصول و دستيابي به قواعزد و قزوانين
علمي تعميم پذیر و بدون انعطاف را منتفي مي سازد .پدید آمدن موقعيت های پيش بيني نشزده
و رفتا رهای تعریف نشده در جریان یاددهي ز یادگيری ،موجب آن مي گردد که تلقي تدریس بزه
عنوان هنر ،تقویت گردد (رضایي .)1384 ،تلقي تدریس به عنوان علم و یا به عنزوان هنزر ،اینکزه
معلم در هر دو حالت محور اصلي و اساسي در یادگيری یادگيرندگان اسزت را منکزر نمزي شزود.
آنچه که در تد ریس مبرهن است اینست که استاد در کالس درس برای ایجاد یزادگيری معنزادار
در دانشجویان نباید از هيچ تالشي فروگذار نماید .به بيان دیگر تدریس را نمي توان یک فرایند با
مرزهای وظيفه ای مشخص تصور نمود .استاد ناگ یر است که برای ایجزاد تغييزر در دانشزجویان
فراتر از انتظار و فراتر از وظيفه نقش آفریني کند (براگر ,رودریگوئ سردنيکي ,کوچر ,اینزدووینو و
روزنر . )2005 ,1این برداشت از نقش استاد در تدریس با عبارت «رفتار شزهروندی در تزدریس»2
اشتهار یافته است.
رفتار شهروندي استاد در تدريس
بسياری از رفتارهای استادان خارج از محدوده رسمي وظایف و فراتزر از آن بایزد انجزام شزود
(براگر و همکاران )2005 ،و چون تدریس حرفهای بزيحزد و مزرز اسزت ،بنزابراین ،تزالش بزرای
تعریف و تعيين دقيق وظایف استادان املب ناکام ميماند .عليرمم اینکزه تزدریس یزک «اشزتياق
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بيمنتها» در سرمایهگذاری سرمایههای شخصي استاد برای یزادگيری دانشزجویان اسزت ،تعيزين
رفتارهای شهروندی استاد در تدریس ،ميتواند تا حدودی مرزهای رسزمي و ميزر رسزمي شزغل
معلمي را مشخص نماید (اپالتکا .)2006 ,1متغير نزوین رفتزار شزهروندی در تزدریس ،ریشزه در
تالش های پژوهشگران علم سازمان و مزدیریت در مفهزوم سزازی و انزدازه گيزری سزازه «رفتزار
شهروندی سازماني» 2دارد .این سازه که در خواسزتگاهي بيزرون از مزرز سزازمان هزای آموزشزي
مطرح شده است ،عبارت از رفتارهای اختياری ،داوطلبانه ،اف ون بر نقش رسمي و بيچشمداشزت
است که گرچه به طور مستقيم به سيستمهای پاداش و تنبيه سازمان مربوط نمزيشزود ,امّزا بزه
سيالي و اثربخشي کارکرد آن کمک شایاني ميکند .مفهزوم اختيزاری بزودن ایزن رفتارهزا بزدان
معناست که آنها ج ء ال امات رسمي نقش ،شرح شغل و وظزایف رسزمي فزرد شزامل نبزوده و در
قرارداد شغلي او به هيچ عنوان ذکری از آنها نشده است .بروز آنها بسزته بزه نظزر و انتخزا فزرد
است و صرفنظر کردن از آنها تنبيه خاصي را در سازمان بدنبال ندارد (ارگان ،1988 ،3بزه نقزل از
زین آبادی ،بهرنگي ،نوه ابراهيم و فرزاد .)1387 ،اگرچه وجود این رفتارهزا در تمزام سزازمان هزا
مطلو است اما اهميت آن در سازمان های آموزشي (نظير دانشگاه ها) بيشتر احساس مزيشزود.
بيشک پاسخ مناسزب بزه حساسزيتهزای اجتمزاعي در بعزد پيشزرفت تحصزيلي یادگيرنزدگان
(دانشجویان) و پرورش نيروی انساني آینده ،بدون بروز رفتزار شزهروندی بزا از جانزب اسزتادان،
امکانپذیر نيست (زین آبادی.)1390 ،
در نظامهای آموزشي ،عليرمم کثرت پژوهش در با رفتار شزهروندی سزازماني معلمزان ميزر
دانشگاهي ،پژوهش در با رفتارهای شهروندی استادان دانشگاهي 4بطور عام ،و رفتار شزهروندی
آنها در تدریس بسيار محدود است .رگو )2003( 5با الهام از تعریف رفتزار شزهروندی سزازماني ،و
تأکيد خاص بر تدریس ،رفتارهای شهروندی استادان دانشگاهي را عبارت از رفتارهزای داوطلبانزه
آنها در تدریس مي داند که ارتباطي به سيستمهای رسمي پزاداش دانشزگاهي نزدارد .از منظزر او
این رفتارها به کارکرد اثربخش تزدریس کمزک شزایاني مزي کنزد و پيامزد آن بهبزود و پيشزبرد
یادگيری در دانشجویان است .عليرمم اینکه در تشریح رفتزار شزهروندی سزازماني معلمزان ميزر
دانشگاهي دیدگاه کلي حزاکم اسزت و رفتزار شزهروندی آنهزا در تزدریس و کزالس درس بخزش
کوچکي از این رفتارها را تشکيل مي دهد (زین آبادی و همکاران ،)1387 ،در خصزوص اسزتادان
دانشگاهي رفتار شهروندی معطوف به رفتارهای فراتر از وظيفه آنها در تدریس اسزت .دليزل ایزن
1

. Oplatka
. Organizational citizenship behavior
3
. Organ
4
). Citizenship behavior of university teachers (CBUT
5
. Rego
2

29

دکتر حسن رضا زینآبادی .بهاره عباس زادگان

امر اینست که کيفيت آموزش عالي در درجه اول با توجه به اتفاقاتي که در کالس درس و فرایند
تدریس مي افتد آماز مي شود (هانسن و جکسون .)1996 ،1بر ایزن اسزاس تأکيزد بزر تزدریس و
رفتارهای شهروندی استادان در آن قابل توجيه است.
رگو ( )2003در تشریح کامل رفتارهای شهروندی استادان در تزدریس ،بزه چهزار بعزد مهزم
اشاره مي کند که جدول  1به آنها اشاره کرده است.
جدول  :1ابعاد و نشانگرهای رفتار شهروندی استادان در تدریس
بعد

نشانگر

رفتار
مشارکتي

استاد مروج مشارکت دانشجو در کالس است  /بصورت باز و آزادانه بزا دانشزجویان
گفتگو مي کند  /زمانيکه استاد نظرات دانشجویان را مي پرسد ،آنها را به کزار نيز
مي برد.

هدایت
کاربردی

استاد مثال هایي را ارائه مي کند که به زندگي روزمره و واقعي دانشجویان مربزوط
مي شود  /توجه دانشجویان را به مضامين کاربردی موضوعات نظری جلب مي کند
 /تالش مي کند که برای تدریس موضوعات درسي مثال های کاربردی مطرح کند.

وظيفه
شناسي

استاد مباحث درسي را به شيوه نظام مندی ارائه مي کند  /در ارائه مباحث درسزي
بصورت منظم عمل مي کند (از هر دری سخن نمي گوید)  /مباحزث درسزي را بزه
خوبي از قبل آماده مي کند  /در ارائه مباحث درسي به صورت روشمند عمزل مزي
کند.

اد و
مهرباني

استاد دانشجویان را به خاطر نتایج بد تحصيلي سرزنش نمي کند  /دانشزجویاني را
که به آنها عالقه ندارد جدا نمي نشاند (به آنها کمتر توجه نمي کنزد)  /نسزبت بزه
عملکرد درسي پایين دانشجویان بي تفاوتي نشان نمزي دهزد  /اشزتباهات درسزي
دانشجویان را به تمسخر نمي گيرد.

یکي از عوامل مهمي که منجر انجام پژوهش های گسترده در زمينه رفتزار شزهروندی شزده،
این است سازمانهایي که این نوع رفتارها در محزي هزای کزاری آنهزا وجزود دارد کارکنانشزان
نسبت به سازمان تعهد بيشتری دارند و سعي ميکنند که تمامي تجربيات ،توانزایيهزا و ظرفيزت
های خود را در جهت اعتالی اهداف سازماني به کار گيرند (زیزن آبزادی و همکزاران .)1387 ،در
سازمان های آموزشي نظير مدارس و دانشگاه ها ني  ،تزأثير شزگرف رفتزار شزهروندی معلمزان و
استادان بر پيشرفت تحصيلي و یادگيری ،عمدهترین ،مهمتزرین و منطقزيتزرین توجيزه در بزا
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پژوهش در مورد آن بوده است (دیپائو و هوی .)2005 ,1اگرچه در تبيين نقش رفتار شزهروندی
معلمان مير دانشگاهي در یادگيری بهتر دانش آموزان پژوهش های مختلفي منتشر شزده اسزت،
اما در مورد استادان دانشگاهي این پژوهش ها بسيار انزد اسزت .بزرای مثزال آليسزون ،وس ،و
دریر ،)2001( 2در پژوهش خود ،دریافتند که رفتزار شزهروندی اسزتادان بزا پيشزرفت تحصزيلي
دانشجویان رابطه معنادار ( )0/24دارد .اسکارليکي و تام )1995( 3ني به نتایجي مشابه آنهزا در
دانشگاههایي دیگر دست یافتند .رگو ( ،)2003بر این بزاور اسزت کزه رفتزار شزهروندی اسزتادان
کيفيت نظامهای آموزش عالي را در درجه اوّل ،از طریق تأثيرگذاری بر فرایند یاددهي ز یادگيری
دانشجویان ارتقاء مي بخشد .بر اساس این یافته ها بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر ایزن رفتارهزا
بویژه در نظام آموزش عالي و دانشگاه ها بسيار با اهميت است.
با بررسي ادبيات موجود در حوزه سزازمانهزای ميزر آموزشزي در مزيیزابيم کزه متغيرهزای
مختلفي با رفتار شهروندی سازماني کارکنان رابطه نشان داده است .پادسزاکوف ،مکنز ی ،پزين و
باکراچ ,)2000( 4این عوامل را در سطوح فردی ،سازماني و متغيرهای رهبری بررسي نمزودهانزد.
در ميان عوامل فردی پزژوهش هزای بسزيار معزدودی (نظيزر تورنيپسزيت2002 ،5؛ بهزاری فزر،
جواهری کامل و احمدی1390 ،؛ طاهری دمنه ،زنجيرچي ،و نجاتيان قاسميه )1390 ،به بررسزي
نقش متغيرهای اخالقي پرداخته اند .هر چند مفهوم رفتار شهروندی بزه عنزوان یکزي از مباحزث
جدید در رفتار سازماني ،رفتاری را در برميگيرد که ميتواند اخالقي و یا مير اخالقي باشد ،اما بزا
نگاه به شاخصهای مطرح در این مفهوم ،نميتوان نقش و تأثير مثبت اخالق فزردی و حرفزه ای
بر آن را نادیده گرفت (طاهری دمنه و همکاران.)1390 ،
اخالق حرفه اي استاد در تدريس
بسياری از رفتارهای کارکنان در سازمان ها تحت تأثير کزدهای اخالقزي و اخزالق حرفزه ای
آنهاست (سامرز .)2001 ،6حاکميت اخالق حرفزه ای در سزازمان ،قزادر اسزت بزه ميز ان بسزيار
چشمگيری سازمان را در جهت کاهش تنش ها و موفقيت در تحقق اثربخش اهداف یاری نمایزد.
امروزه داشتن اخزالق حرفزه ای ،بزه عنزوان یزک م یزت رقزابتي در سزازمان مطزرح مزي باشزد
(تورنيپسيت .)2002 ،هر سازماني دارای کدهای اخالقي متناسب با ساختار حرفه های خود مزي
باشد که اخالق حرفه ای نام دارند .این کدها در وهله اول ،از ماهيت حرفه یا شغل به دست آمزده
1
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است (کمپبل .)2008 ،1در بياني ساده مي توان گفت که اخالق حرفه ای یک رشته هنجارهزایي
است که مشخص ميکند فرد در حرفه خود ،چه رفتارهایي را باید انجام دهزد و از چزه کارهزایي
باید اجتنا کند (کارنل.)2007 ،2
آموزش عالي ني نظامي حرفه ای است و استادان به عنزوان افزرادی کزه مسزووليت تعلزيم و
تربيت دانشجویان را بر عهده دارند باید از اصول اخالقي حرفه خود آگاهي داشته و به آن پایبنزد
باشند .اخالق در همه ابعاد آموزش عالي گسترده شزده اسزت و حتزي از حزوزه مسزئوليت هزای
قانوني مؤسسات آموزش عالي ني فراتر رفته است (مورای ،جزيلس ،لنزون ،مرکزر ،و رابينسزون،3
 .)1996امروزه استادان با مشکالت گسترده و بسيار پيچيدهای روبه رو هسزتند و تهيزه و تزدوین
چارچو های اخالقي درست و مدون ،کمک بسيار زیزادی بزه آنهزا در ایجزاد روابز درسزت بزا
دانشجویان ،حل مشکالت و تصميمگيزریهزای اخالقزي مزينمایزد (فلشزيو و پينيزادز.)1999 ،4
همچنين اخالق حرفه ای در آموزش عالي مشخصکننده حدود و ثغور رفتزار حرفزه ای اسزتادان
است و رعایت آن تضمين کننده سالمت فرایند یاددهي ز یادگيری است و موجب افز ایش تعهزد
پاسخگویي آنها نسبت به نيازهای دانشجویان مي شود (ایماني پور.)1391 ،
اخالق در آموزش عالي که برخي آن را به اخالق حرفه ای و شغلي تقسيم کرده اند (قراملکي،
 ،)1388عموماً در چهار بعد آموزشي ،پژوهشي ،دانشجویي و مدیریتي مورد بررسي قرار مي گيرد
که بيشک یکي از مهمترین زمينههای آن مربوط به تدریس و رعایت اخالق در آن است و وجود
آن باعث اف ایش اثربخشي در تدریس و اف ایش یادگيری و امنيزت روانزي دانشزجویان مزيشزود
(آراسته ،نوه ابراهيم ،مطلبي فرد .)1389 ،اخالق و تدریس به طور ذاتي سازگار و به طور اجتنا
ناپذیری در هم تنيده اند (کمپبل .)2008 ،اگرچه این موضوع که تدریس در ميان سزایر مشزامل
به صورت یک حرفه مورد توجه قرار گيرد ،موضوع بحث انگي ی است ،اما نميتوان انکار کرد کزه
دانشگاه ها در پي آنند شرای حرفهای واقعي ای را برای تدریس ایجاد کنند و استادان را مل م به
رعایت آنها نمایند (طاهری دمنه و همکاران .)1390 ،با توجه به اینکزه روز بزه روز بزر اهميزت و
پيچيدگي حرفه تدریس اضافه ميگردد ،خود استادان بایزد تضزمين نماینزد کزه رویزه حرفزهای
تدریس آنها با استانداردها انطباق داشته باشد .برای نيل به این استانداردها ،آنها نه تنها بایزد در
کسب و توسعه ویژگيها و صالحيتهای عمومي بکوشند ،بلکه باید نسبت به یزادگيری مزداوم در
حرفه خود متعهد باشند ،برای تعميق دانش خود تالش کنند ،مهارتهای تدریس خود را توسزعه
دهند و تدریس خود را با پيشرفت های علمي تدریس هماهنگ نمایند (ع ی ی.)1389 ،
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در زمينه اخالق حرفهای در تدریس ،ابعاد مختلفي از سوی صزاحبنظران اشزاره شزده اسزت.
مورای و همکاران ( )1996در یک تقسيم بندی نه بعدی ،به مهمترین اصول اخالقي در تزدریس
دانشگاهي اشاره کرده اند که جدول  2به توضيح آن پرداخته است.
جدول  :2ابعاد و نشانگرهای اخالق در تدریس دانشگاهي
بعد

نشانگر

استاد در کالس از مطالب به روز استفاده مي کند  /محتوا و اهداف درس هماهنگ اسزت /
شایسزززتگي
محتوای درس دانشجو را برای دروس بعدی آماده مي کنزد  /اسزتاد بزرای ارائزه محتزوا از
محتوایي
تخصص زم برخوردار است  /محتوای ارائه شده در کالس جامع است.
استاد اهداف درس را در آماز تشریح مي کند  /روش تدریس متناسب با اهداف را انتخزا
مي کند  /در تدریس بزا همزه دانشزجویان ارتبزاط برقزرار مزي کنزد  /در حزين تزدریس
شایسزززتگي
موقعيتهای مناسبي برای تمرین و دریافت بازخورد ایجاد مي کند  /آزمونهای یادگيری بزا
آموزشي
اهداف درس هماهنگ است  /استاد در مزورد روشزهای تزدریس از آگزاهي زم برخزوردار
است.
شایسزززتگي
استاد دانشجویان را ترميب به بيان نظرات شخصي مي کند  /در کالس زمينه بزرای بحزث
در پرداختن
آزاد در مورد موضوعات چالشي فراهم مي شود  /در مواقع بحث فضای احتزرام متقابزل در
بزززززززززززه
کالس وجود دارد  /استاد به ارائه توضيح در مورد وجود برخي مباحث تنش زا در محتوای
موضزززوعات
درسي مي پردازد.
حساس
رشد
دانشجو

استاد بگونه ای تدریس مي کند که به رشد استقالل فکری دانشجو کمک کند  /در مواقزع
نياز دانشجو ،وقت کافي بزرای او مزي گزذارد  /بزه برخزورد احتزرام آميز و دور از تحقيزر
دانشجویان اهميت مي دهد  /نظرات شخصي خود را به دانشزجویان تحميزل نمزي کنزد /
تکاليفي که به دانشجویان ارائه مي کند مرتب با درس است

شایسزززتگي
استاد از برقراری هرگونزه روابز عزاطفي بزا دانشزجویان دوری مزي کنزد  /رابطزه او بزا
در برقززراری
دانشجویان بر اهداف درسي متمرک است  /از واگذاری مسئوليت تدریس به همکاران خود
روابزززز دو
دوری مي کند  /از روابطي که باعث لطمه زدن به استانداردهای آموزشي مزي شزود دوری
سزززویه بزززا
مي کند.
دانشجو

رازداری

استاد نمره دانشجویان را محرمانه تلقزي مزي کنزد  /در محرمانزه نگزه داشزتن مکالمزات
خصوصيش با دانشجویان به خوبي عمل مي کند  /از انتقال اطالعات شخصي دانشزجویان
به سایر افراد خودداری مي کند  /مشکالت تحصيلي دانشجویان را به افراد مير مرتب ارائه
نمي کند.
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نشانگر

بعد

استاد با سایر اعضای هيئت علمي برای کمک به رشد دانشجویان همکاری مزي کنزد  /در
احتززرام بززه کالس از شيوه تدریس و سطح علمي سایر استادان انتقاد نمي کند  /برای حذف اسزتادان
دیگر تالش نمي کند  /از دادن القا نامناسب و یا تخریب استادان دیگر در کزالس دوری
همکاران
مي کند  /اختالف نظرهای خود با استادان را در ارزیابي دانشجویان در نظر نمي گيرد.
در کالس ارزشيابي صحيح و منصفانه از دانشجویان به عمل مي آید  /در آمزاز تزرم شزيوه
نمره گذاری و ارزشيابي پایان ترم توضيح داده مزي شزود  /شزيوه هزای ارزشزيابي کزه در
ارزشززززيابي
کالس استفاده مي شود با اهداف درسي هماهنگ است  /سؤا ت آزمون با مطالب تدریس
صحيح
شده در کالس هماهنگي دارد  /قضاوت شخصزي اسزتاد در ارزشزيابي دانشزجو تأثيرگزذار
نيست.
استاد برای تحقق اهداف دانشگاه تالش مي کند  /آگاهي کافي در رابطه بزا اسزتانداردها و
احتززرام بززه
قوانين آموزشي دارد  /برای کمک به پيشرفت دانشگاه تالش مي کند  /بيشترین اولویت را
دانشگاه
بر دانشگاه خود قائل است.

بيان مسأله و سؤال هاي پژوهش
استادان به عنوان مهم ترین سزرمایه هزای انسزاني نقزش مهمزي در اعتباربخشزي و افز ایش
کيفيت دانشگاه ها دارند .اگرچه عوامل زیادی بيانگر کيفيت دانشگاهي است ،اما آنها حساسزترین
نقش را در تعيين سطح کيفيت آموزشي ایفا مي کننزد (رگزو .)2003 ،مهمتزرین و ملموسزترین
نقش آفریني آنها در ارتقاء کيفيت ،بغير از فعاليت های پژوهشي ،در کالس درس و در زماني کزه
به تدریس مشغولند اتفاق مي افتد .هر چه او مجه به اصزول پسزندیده اخزالق حرفزه ای باشزد
عملکرد بهتری در تدریس خواهد داشت.
آنچه که برخي از پژوهش های خارجي در خصوص نقش اخالق حرفه ای در رفتار شزهروندی
سازماني کارکنان فراهم کرده اند (نظير بيکر ،هانت و آندریوس )2006 ،1اولين مسأله پزژوهش را
شکل مي دهد .بر اساس یافته های این پژوهش ها ،افرادی کزه رفتزار اخالقزي بزا تر و بيشزتری
دارند ،رفتار شهروندی بيشتری ني از خود نشان مي دهند .مي توان اینگونزه نتيجزه گرفزت کزه
رفتارهای شهروندی سازماني ،ظهور و نمود رفتار اخالقي در محي کار است .در نتيجزه ،انتظزار
مي رود افرادی که رفتار اخالقي با تری دارند ،رفتار شهروندی سزازماني بيشزتری را نيز نشزان
دهند؛ بنابراین ،رفتار اخالقي فرد مي تواند به طور مثبتي با رفتارهای شهروندی سازماني رابطزه
داشته باشد .بر اساس این یافته ها این مسأله مطزرح اسزت کزه آیزا اخزالق حرفزه ای اسزتاد در
1
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تدریس ني مي تواند پيش بيني کننده رفتار شزهروندی او در تزدریس باشزد و همزان نتزایجي را
فراهم کند که در سازمان های مير آموزشي فراهم شده است .اینکه چرا این مسزأله مطزرح شزده
است ،در حقيقت به علت تفاوت ماهوی در کار حرفه ای یک استاد و یک کارمند در سازمان های
دیگر مي باشد .تدریس فعاليتي است که درونمایه آن اخالقي اسزت .بزه بيزان دیگزر بزا کزدهای
اخالقي فردی قرابت بيشتری دارد .عالوه بر آن در خصوص متغير رفتار شهروندی در تدریس نيز
چنين تفاوت ماهوی احساس مي شود .گرچه متغير رفتار شهروندی در تزدریس بزا متغيزر رفتزار
شهروندی سازماني سایر کارکنان هم ریشه است ،ولي واقعيت امر اینست که این دو متغير تفاوت
های اساسي دارند .از یک سو مي توان گفت که هماهنگي با یي بين اهزداف فزردی اسزتادان بزا
اهداف نظام آموزشي (دانشگاه) وجود دارد .هدف استاد و هدف دانشگاه ،در درجزه اول افز ایش و
بهبود مستمر یادگيری در یادگيرندگان است .این هماهنگي تضمينکننده رفتار شهروندی با یي
در استادان است .چراکه افرادی که بين اهداف خود و اهداف سازمان قرابت زیادی احسزاس مزي
کنند اشتياق بيشتری برای تحقق آن دارند (ونکوور و اشميت .)1991 ،1اما ممکزن اسزت کزه در
سازمانهای دیگر این هماهنگي کمتر و یا حتي وجود نداشته باشد .همچنين از آنجا که تزدریس
فعّاليت حرفهای بدون مرز است و به راحتي نميتوان مرزهای وظيفزه و فراتزر از وظيفزه را در آن
تعيين نمود ،لذا پاسخ به این سؤال که کدام رفتار در قلمرو رفتارهای شزهروندی و کزدام یزک در
حيطه وظایف رسمي معلمان واقع مزيشزود ,قزدری مشزکل اسزت (اپالتکزا .)2006 ,طبيعتزاً در
سازمانهای دیگر این مشکل کمتر وجزود دارد .عزالوه بزر آن تعهزد اسزتاد بزه دانشزجو تعهزدی
احساسي ،دروني و اخالقي است .استاد خو نسبت بزه تزدریس و یزادگيری دانشزجویان بسزيار
دلواپس هستند (اپالتکا .)2006 ،این ویژگيها ،رفتار شهروندی آنها را احساسزيتزر ،درونزيتزر و
اخالقيتر از کارکنان سازمانهای مير آموزشي ميسازد .با توجه به ایزن مزوارد بررسزي و تبيزين
رابطه اخالق حرفه ای استاد و رفتار شهروندی او در تدریس یافته های مهمي را مي تواند فزراهم
کند .عليرمم این اهميت پژوهش های منتشر شده داخلي و خزارجي خاصزي در خصزوص نقزش
اخالق حرفه ای استادان در رفتارهای شزهروندی آنهزا در تزدریس انجزام نشزده اسزت و شزکاف
پژوهشي مهمي در این رابطه احساس مي شود.
همچنين از آنجا که املب پژوهشهای صورت گرفته در حوزه اخزالق حرفزه ای و یزا رفتزار
شهروندی سازماني (نه رفتار شهروندی در تدریس) در دانشزگاههزای دولتزي صزورت گرفتزه و از
دانشگاههای آزاد مفلت شده است لذا پژوهش حاضر با تمرک بر این دانشزگاه هزا درصزدد فزراهم
آوری یافت هایي در مورد استادان دانشگاه آزاد از منظر دانشجویان این دانشگاه ها مزي باشزد .بزا
1
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توجه به مسائل پژوهش و همچنين ضرورت بررسي رابطه ميان این دو متغير ،یافته های مهمي با
توجه به پاسخدهي به سؤال های پژوهشي ذیل فراهم شده است.
 )1آیا رابطه معناداری ميان ابعاد اخالق حرفه ای استادان در تدریس با رفتار شهروندی آنهزا
در تدریس وجود دارد؟
 )2آیا ابعاد اخالق حرفه ای استادان در تدریس تبيين معناداری از رفتزار شزهروندی آنهزا در
تدریس دارد؟
روش شناسی
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گزردآوری داده هزا ،توصزيفي از نزوع
همبستگي است .پژوهش همبستگي با این هدف انجام ميشود که رابطه ميان متغيرهزا را نشزان
دهد .پژوهش همبستگي به سه دسته کلي تقسيم ميشود .دسته اول بزه پزژوهش هزایي مربزوط
ميشود که هدف آنها بررسي همبستگي دو متغيری است ،بدین معني که پژوهشزگر مزيخواهزد
رابطه دو به دوی متغيرها را بررسي کند .دسته دوم پژوهش های رگرسيوني را شامل ميشود که
هدف آن پيش بيني تغييرات یک یا چند متغير وابسته (مال ) با توجزه بزه متغيرهزای مسزتقل
(پيش بين) است .و در نهایت دسته سوم مربوط به تحليل ماتریس همبسزتگي و آزمزودن روابز
علّي مبتني بر نظریه ها انجام ميگيرد (سرمد ،حجازی و بازرگان .)1383 ،با توجزه بزه اینکزه در
این پژوهش هم به رواب دو به دو و هم به رواب چنزد متغيزری پرداختزه شزده اسزت ،بنزابراین
پژوهش همبستگي حاضر از نوع دو متغيری و رگرسيوني ميباشد .پزژوهش هزای رگرسزيوني بزه
لحاظ ساختاری به سه دسته ساده ،چند متغيره و چندگانه تقسيم مي شزوند .پزژوهش حاضزر از
نوع سوم مي باشد که در آن واریانس رفتزار شزهروندی در تزدریس از طریزق مشزارکت نسزبي و
ترکيب خطي مجموعه ای از متغيرهای مستقل (ابعاد نه گانه اخالق حرفه ای در تدریس) تبيزين
شده است.
جامعه آماری را کليه دانشجویان دانشگاههای آزاد اسالمي شهر تهران در رشته های مختلزف
تشکيل داده است ( )N=146666که از آن  383دانشجو با کاربرد روش نمونه گيزری خوشزه ای
انتخا شده اند .به این صورت که از هر دانشگاه ،دانشکده هایي و از هر دانشکده کالس هایي بزه
صورت تصادفي انتخا شد .دانشجویان هر کالس در مورد استاد همان کالس و در پایان نيمسال
تحصيلي ،اعالم نظر کرده اند .حجم نمونه بر اساس جدول کرجيسي و مورگزان  373نفزر تعيزين
شد اما برای جبران و حذف اطالعات ناقص  400پرسشنامه در بين دانشجویان توزیع شزد کزه از
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این تعداد  383پرسشنامه برای تحليزل انتخزا شزد .جزدول شزماره  3بزه تفکيزک هزر واحزد
دانشگاهي نمونه مورد بررسي را تشریح کرده است.
جدول  :3آمار دانشجویان دانشگاه های آزاد و برآورد حجم نمونه با توجه به تعداد کل دانشجویان
(سال )1393
دانشگاه آزاد

تعداد کل

اسالمی

دانشجويان

درصد

تعداد نمونه

واحد تهران ز جنو

32000

22

84

واحد پ شکي تهران

6153

4

15

واحد تهران ز شرق

10000

7

27

واحد تهران ز مر

6600

4,5

17

واحد تهران ز مرک

40000

27

103

واحد تهران ز شمال

21913

15

58

واحد علوم و تحقيقات

30000

20,5

79

مجموع

146666

100

383

در این پژوهش در تج یه و تحليل داده ها ،برای پاسخ به سؤال اول (با رعایت مفروضههای
رابطه خطي بين متغيرها ،شکل مشابه توزیع ها و یکساني نمودار پراکندگي) از ضریب همبستگي
پيرسون و برای پاسخ به سؤال دوم از رگرسيون چندگانه استفاده شده است .در رگرسيون
چندگانه ورود متغيرهای پيش بين (مستقل) در معادله به سه روش استاندارد (هم مان) ،گام به
گام و سلسله مراتبي صورت مي گيرد .در این پژوهش تحليل به روش اول انجام شده است که بر
اساس آن هم مان تمام متغيرهای پيش بين (ابعاد نه گانه اخالق حرفه ای در تدریس) با هم
وارد معادله پيش بيني متغير وابسته (رفتار شهروندی در تدریس) شده اند .رگرسيون چندگانه
مفروضاتي دارد که در این پژوهش شاخص دوربين واتسون 1برای بررسي عدم همبستگي بين
خطاها و استقالل آنها و شاخص عامل تورم واریانس 2برای بررسي مفروضه عدم هم خطي
چندگانه بين متغيرهای مستقل محاسبه شدند که نتایج حاکي از مناسبت آنها بوده است.

1

). Durbin Watson (DW
). Variance Inflation Factor (VIF

2
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ابزارهاي پژوهش
در این پژوهش برای اندازه گيری متغيرها از دو پرسشنامه استفاده شده است .بزرای بررسزي
پایایي پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ و برای بررسي روایي آنها از روایزي محتزوایي (متخصصزان)
استفاده شده است .این پرسشنامه ها به شرح ذیل مي باشند:
 )1پرسشنامه اخالق حرفه ای در تدریس :این پرسشنامه بر اساس اصول نه گانه اخالق حرفه
ای در تدریس که توس مورای و همکاران ( )1996مطرح شده اسزت (جزدول  )2تزدوین شزده
است .مطلبي فرد ( )1389بر اساس این اصول این پرسشنامه را در  9بعد (شایسزتگي محتزوایي،
شایستگي آموزشي ،شایستگي در پرداختن به موضوعات حسزاس ،رشزد دانشزجو ،شایسزتگي در
برقراری رواب دو سویه با دانشجو ،رازداری ،احترام به همکزاران ،ارزشزيابي صزحيح ،احتزرام بزه
دانشگاه) و  44گویه طراحي و اجرا کرده است کزه در ایزن پزژوهش نيز بزا انزدکي تغييزر از آن
استفاده شده است .دانشجویان مورد مطالعه ،در یک مقياس  5درجهای ليکرت ،با انتخا یکي از
اعداد( 5 ،4 ،3 ،2 ،1 :از کمترین تا بيشترین مي ان) ،ميز ان رعایزت اصزول اخزالق حرفزه ای در
تدریس را برای استاد خود تعيين کرده اند .مطلبي فزرد ( )1389بزرای ایزن پرسشزنامه ضزرایب
پایایي کل و خرده مقياس ها را با تر از  0/90گ ارش کرده اند .در این پژوهش ني ایزن ضزرایب
بين  0/68تا  0/95محاسبه شده است.
 )2پرسشنامه رفتار شهروندی در تدریس :این پرسشنامه توس رگو ( )2003در  4بعد (رفتار
مشارکتي ،هدایت کاربردی ،وظيفه شناسي ،اد و مهرباني) و  14گویه ساخته شزده اسزت .رگزو
( )2003برای بررسي روایي از روایي سازه اسزتفاده کزرده و روایزي خزوبي گز ارش کزرده اسزت.
همچنين ضریب پایایي با تر  0/80را در خصوص پایایي ابعزاد و کزل پرسشزنامه گز ارش کزرده
است .در پژوهش حاضر بدون در نظر گرفتن نمره هر بعد ،صرفاً نمره کل برای هر استاد محاسزبه
شده است .در این پرسشنامه ني دانشجویان منتخب در یک مقياس  5درجهای ليکرت ،با انتخا
یکي از اعداد( 5 ،4 ،3 ،2 ،1 :از کمترین تا بيشزترین) ،ميز ان رفتارهزای شزهروندی در تزدریس
استاد خود را ارزیابي کرده اند .با توجه به اینکه در این پژوهش نمره کل پرسشنامه مد نظر بزوده
است ،ضریب پایایي کل برابر با  0/72محاسبه شده است.
يافتهها
برای پاسخ به سؤال اول پژوهش ضریب همبستگي پيرسون ميان ابعاد  9گانه اخالق حرفه
ای در تدریس و رفتار شهروندی در تدریس به ترتيب ذکر شده در جدول  4محاسبه شد.
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جدول  :4ضرایب همبستگي ميان ابعاد  9گانه اخالق حرفه ای در تدریس و رفتار شهروندی در
تدریس

متغيرها

شایستگي
محتوایي

رفتار
شهروندی
در
تدریس

0/69

شایستگي
آموزشي

0/73

شایستگي
در
پرداختن
به
موضوعات
حساس
0/52

رشد
دانشجو

0/58

شایستگي در
برقراری رواب
رازداری
دو سویه با
دانشجو

0/40

0/41

احترام
به
همکاران

0/54

ارزشيابي
صحيح

0/62

احترام
به
دانشگاه

0/55

P < 0/01
همانگونه که جدول  4نشان ميدهد ،ميان رفتار شهروندی در تدریس با شایستگي محتزوایي
( ،)r=0/69با شایستگي آموزشزي ( ،)r=0/73بزا شایسزتگي در پزرداختن بزه موضزوعات حسزاس
( ،)r=0/52بززا رشززد دانشززجو ( ،)r=0/58شایسززتگي در برقززراری رواب ز دو سززویه بززا دانشززجو
( ،)r=0/40رازداری ( ،)r=0/41احترام بزه همکزاران ( ،)r=0/0/54ارزشزيابي صزحيح ( )r=0/62و
احترام بزه دانشزگاه ( )r=0/55رابطزه معنزاداری در سزطح  P<0/01وجزود دارد .در ایزن ميزان
با ترین ضریب مربوط به رابطه بين شایستگي آموزشي و رفتار شهروندی در تزدریس (،)r=0/73
و پایينترین ضریب مربوط به رابطه بين شایستگي در برقراری رواب دو سویه با دانشزجو و رفتزار
شهروندی در تدریس ( )r=0/40مي باشد .به این ترتيب در پاسخ به سؤال اول این نتيجه حاصزل
ميشود که ميان تمامي ابعاد اخالق حرفه ای در تدریس و رفتار شهروندی در تدریس همبستگي
مثبت و معناداری وجود دارد.
اما در پاسخ به سؤال دو پژوهش از رگرسيون چندگانه استاندارد (هم مان) استفاده شد .ابعاد
 9گانه اخالق حرفزه ای در تزدریس (شایسزتگي محتزوایي ،شایسزتگي آموزشزي ،شایسزتگي در
پرداختن به موضوعات حساس ،رشد دانشجو ،شایستگي در برقراری رواب دو سزویه بزا دانشزجو،
رازداری ،احترام به همکاران ،ارزشيابي صحيح ،احترام به دانشگاه) بزه عنزوان پزيشبينزي کننزده
متغير رفتار شهروندی در تدریس مورد تحليل قزرار گرفتزهانزد .نتزایج ایزن تحليزل در جزدول 5
گ ارش شده است.
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جدول  :5نتایج تحليل رگرسيون
مالک

پيشبين

t

β

3/39

0/15

شایستگي
محتوایي

4/53

0/22

شایستگي
آموزشي

2/29

0/07

شایستگي در
پرداختن به
موضوعات
حساس

0/78

0/03

رشد دانشجو

0/24

0/007

2/50

0/07

رازداری

2/87

0/09

احترام به
همکاران

4/41

0/13

ارزشيابي
صحيح

0/03

0/001

احترام به
دانشگاه

MS

F



63/845

7/902
0/124

df

9
373

SS

71/121
46/167

R2

متغير

متغيرهاي

رفتار
شایستگي در
شهروندی
0/61
برقراری
در
رواب دو
تدریس
سویه با
دانشجو

P  0/05
همانگونه که در جدول  5مالحظه مي شزود ،در کزل  0/61از واریزانس رفتزار شزهروندی در
تدریس توس ابعاد اخالق حرفه ای در تدریس پيش بيني مي شود و این مي ان پزيش بينزي بزه
لحاظ آماری معنادار است ( .)F]9 ، 373[=63/845عالوه بر آن مي ان اهميت نسبي هزر کزدام از
ابعاد اخالق حرفه ای در تدریس در پيش بيني رفتار شزهروندی در تزدریس در جزدول محاسزبه
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شده است .ب رگ بودن مقدار  βنشاندهنده اهميت نسبي و نقش آن در پيشبيني متغير وابسزته
است .از جدول  5ميتوان استنباط کرد ابعاد شایستگي محتوایي ( ،)t=3/39 ،β=0/15شایسزتگي
آموزشي ( ،)t=4/53 ،β=0/22شایستگي در پرداختن به موضوعات حسزاس (،)t=2/29 ،β=0/07
رازداری ( ،)t=2/50 ،β=0/07احتززرام بززه همکززاران ( )t=2/87 ،β=0/09و ارزشززيابي صززحيح
( )t=4/41 ،β=0/13تبيين معناداری داشتهاند .بعد شایستگي آموزشي به مراتزب سزهم بيشزتری
در مقایسه با سزایر ابعزاد در پزيشبينزي رفتزار شزهروندی در تزدریس داشزته اسزت (،β=0/22
 .)t=4/53همچنين یافتههای جدول نشان ميدهد که ابعاد رشد دانشجو ،شایسزتگي در برقزراری
رواب دو سویه با دانشجو و احترام به دانشگاه تبيزين معنزاداری از رفتزار شزهروندی در تزدریس
ندارند.
بحث و نتيجهگيري
نتایج و یافته های پژوهش حاضر در مجموع حاکي از آن بود که اخزالق حرفزه ای اسزتاد در
تدریس با رفتار شهروندی او در تدریس رابطه دارد .اگرچه در مقزام پزيش بينزي برخزي از ابعزاد
اخالقي استاد در تدریس (رشد دانشجو ،شایستگي در برقراری رواب دو سویه با دانشجو ،احتزرام
به دانشگاه) نتوانست تبيين معناداری از رفتار شهروندی در تدریس داشته باشد ،امزا در مجمزوع
مي توان اخالق حرفه ای استاد در تدریس را به عنوان پيشایند و پزيش بينزي کننزده رفتارهزای
شهروندی استادان در تدریس معرفي نمود .به بيان دیگر مي توان مدعي بود که هر چه استاد بزه
اصول اخالق حرفه ای در تدریس مجه باشد به نسبت مجه به رفتارهای شهروندی در تزدریس
خود ني مي باشد که در چنين شرایطي یادگيری مطلو و معنزادار در دانشزجویان قابزل انتظزار
است .نکته قابل تأمل در نتایج آزمون رگرسيون این است که از ميان ابعاد  9گانزه اخزالق حرفزه
ای ،ابعادی که به مي ان ملموستری به بحث تدریس و فراینزد یزاددهي و یزادگيری مربزوط مزي
شوند (شایستگي محتوایي ،شایستگي آموزشي ،ارزشيابي صحيح) نسزبت بيشزتری از پراکنزدگي
رفتار شهروندی در تدریس را تبيين کرد ه اند .ایزن یافتزه بزا توجزه بزه ماهيزت تدریسزي رفتزار
شهروندی قابل تأمل است.
در خصوص اهميت بعد شایستگي محتوایي برخي از پژوهشگران دارلينگ هاموند و اشزنایدر1
( )2000و ولکانو ،)2007( 2معتقدند که تسل بر محتوا از مهمتزرین ویژگزي هزای یزک مزدرس
کارآمد مي باشد .اینکه استاد در عزين داشزتن تخصزص محتزوایي ،در کزالس از مطالزب بزه روز
استفاده مي کند ،محتوا را بطزور جزامع و در راسزتای اهزداف درس ارائزه مزي کنزد و همچنزين
1

. Darling-Hammond & Snyder
. Vulcano

2
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محتوای ارائه شده از جانب او دانشجو را برای دروس بعدی آماده مي کنزد بسزيار مهزم و تعيزين
کننده است .شاید بتوان گفت که شایستگي محتوایي استاد شرط زم تدریس است و نمي تزوان
استادی را بدون چنين شایستگي ای تعریف و تصور نمود .اگر چنين شایستگي در استاد موجزود
نباشد و یا حداقل باشد ،کاربست روش های مختلف تدریس و به بيان دیگر شایستگي آموزشي از
جانب او کارساز نيست.
ولکانو ( ،)2007معتقد است توجه به شایستگي آموزشي موجزب اثزربخش تزر شزدن فراینزد
تدریس مي شود .همچنين به زعم گو ن و فرانسون ،)2009( 1کارآمدی آموزشي یکي از شاخص
های پویا است که منجر به انعطاف پذیری روش های تدریس ،ایجاد فرصت های آموزشي برابزر و
اثربخش شدن تدریس مي شود .شایستگي آموزشي به عنوان یکي از مؤلفه های تدریس اثربخش
توس پژوهشگران مختلف (نظير الوشاهي و کو  ،)2009 ،2همواره مورد تأکيد قرار گرفته است.
استاد شایسته در آموزش ضمن آگاهي در روش های تدریس ،اهداف درس را در آماز تشریح مزي
کند ،روش تدریس متناسب با اهداف را انتخا مي کند ،در تدریس با همزه دانشزجویان ارتبزاط
برقرار مي کند ،در حين تدریس موقعيت های مناسبي برای تمرین و دریافت بازخورد ایجزاد مزي
کند و آزمونهای یادگيری او با اهداف درس هماهنزگ اسزت .در چنزين شزرای بزروز رفتارهزای
شهروندی در تدریس قابل انتظار است که نتایج این پژوهش شاهدی بر این انتظار بوده است.
در خصوص بعد شایستگي در پرداختن به موضوعات حساس ني نتایج حاکي از رابطه و نقش
پيش بيني کننده معنادار آن بود .ميجر ،کورتاگر و واسالوس ،)2009( 3معتقدند موضوعاتي که از
نظر دانشجویان حساس است باید در فضایي باز ،صادقانه و مثبت مورد بحث قرار گيرد .همچنزين
مورای و همکاران ( ،)1996اظهار مي دارند زماني که استاد به موضوعات حساس مزي پزردازد بزه
منظور ایجاد فضای سالم و باز بحث کالسي ،بایزد سزعي در مشزارکت همزه دانشزجویان در ایزن
مباحث داشته باشد .استاد شایسته در پرداختم به موضوعات حسزاس دانشزجویان را ترميزب بزه
بيان نظرات شخصي مي کند ،در کالس زمينه برای بحث آزاد در مورد موضوعات چالشزي فزراهم
مي کند ،در مواقع بحث فضای احترام متقابل در کالس ایجاد مي کند و به ارائه توضيح در مزورد
وجود برخي مباحث تنش زا در محتوای درسي مي پردازد .بر همين اساس است که پژوهشزگران
از این بعد به عنوان یکي دیگر از مولفه های مهم اخالق حرفه ای در تدریس یاد کرده اند.
در خصوص بعد ارزشيابي صحيح ني نتایج حاکي از رابطه و نقش پيش بيني کننزده معنزادار
آن بود .سنجش یادگيری دانشجویان ،یکي از مسئوليتهزای حرفزهای اسزتادان اسزت (گزو ن و
1
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. Meijer, Korthagen & Vasalos
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فرانسن .)2009 ،کرم دوست ( )1383معتقد است هرگونه ارزشيابي از پيشزرفت تحصزيلي بعيزد
است که اثر مهمي بر آموزش داشته باشد ،مگر اینکزه حاصزل آن انعکاسزي از فرآینزد تزدریس و
یادگيری تلقي شده و نتایج آن به دقت بررسي شود تا ضمن روشن شدن وضزعيت یزادگيری ،در
اصالح و بهبود فرآیند تدریس و اف ایش اثربخشي و کارایي استفاده بهينه شود .استاد شایسزته در
ارزشيابي ،در کالس ارزشيابي صحيح و منصفانه ای از دانشجویان به عمل مزي ورد ،در آمزاز تزرم
شيوه نمره گذاری و ارزشيابي پایان ترم توضيح داده مي دهد و شيوه های ارزشزيابي خزود را بزا
اهداف درس هماهنگ مي کند ،سؤا ت آزمون او با مطالزب تزدریس شزده در کزالس همزاهنگي
دارد و قضاوت شخصي خود را در ارزشيابي دانشجو دخيل نمي کنزد .در چنزين شزرایطي بزروز
رفتار شهروندی در تدریس قابل انتظار است و استادی که چنين ویژگي دارد بزه احتمزال فزروان
فراتر از انتظار در تدریس خود عمل مي کند.
اما یافته های پژوهش در بعد احترام به همکاران با یافته های مربوز به سایر ابعزاد ذکزر شزده
هماهنگ بوده است .عالوه بر نقش و فواید مهم همکاری استادان با یکدیگر ،احترام آنها با یکدیگر
با هدف اصلي آموزش یعني رشد و پرورش دانشجویان عجزين شزده اسزت (مزورای و همکزاران،
 .)1996عدم رعایت احترام به همکار از سوی استادان ،منجر به سوگيری در امر آموزش و ارزیابي
دانشجویان مي گردد و وجود اختالف در ميان استادان منجر به بروز مشکالتي در زمينه تزدریس
مي گردد .استادی که به همکار خود احترام مي گذارد با سایر اعضای هيئت علمي برای کمک به
رشد دانشجویان همکاری مي کند ،در کالس از شيوه تدریس و سطح علمي سایر استادان انتقزاد
نمي کند ،برای حذف استادان دیگر تالش نمي کند ،از دادن القا نامناسب و یا تخریب اسزتادان
دیگر در کالس دوری مي کند و اختالف نظرهای خود با استادان را در ارزیابي دانشجویان در نظر
نمي گيرد .بر این اساس نمي توان انتظار داشت که استادی که بزه همکزاران خزود احتزرام نمزي
گذارد در تدریس خود رفتار شهروندی با یي ني داشته باشد .این مدعا با توجه بزه اهميزت بعزد
دیگر اخالقي که آنهم نشانگر رعایت احترام توس استاد است محکم تر مي شزود .در ایزن راسزتا
معنادار شدن نقش بعد رازداری که مبين احترام اسزتاد بزه دانشزجو اسزت حزاکي از آنسزت کزه
رازداری استادان با رفتار شهروندی آنهزا در تزدریس همسزو اسزت .مزورای و همکزاران (،)1996
معتقدند تخطي از رازداری در رواب استاد و دانشجو ممکن است منجر به سلب اعتمزاد دانشزجو
نسبت به استاد گردد که کاهش انگي ه دانشزجو را در زمينزه فراگيزری درس بزه همزراه خواهزد
داشت .استاد رازدار نمره دانشجویان را محرمانه تلقي مي کند ،در محرمانه نگه داشزتن مکالمزات
خصوصيش با دانشجویان به خوبي عمل مي کند ،از انتقال اطالعات شخصي دانشجویان به سزایر
افراد خودداری مي کند و مشکالت تحصيلي دانشجویان را به افراد مير مزرتب ارائزه نمزي کنزد.
چنين استادی بدون شک از رفتار شهروندی خوبي در تدریس برخوردار خواهد بود.
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یافته های این پژوهش ضمن اینکه یکبار دیگر شاهدی مسزتند و تجربزي در اهميزت اخزالق
حرفه ای در تدریس فراهم کرده است ،بزر نقزش پزيش بزين آن در تبيزين رفتزار شزهروندی در
تدریس تأکيد کرده است .با توجه به فواید و پيامدهای مهم رفتار شهروندی اسزتادان در تزدریس
این پژوهش با یافته های خود نگاه های پژوهشي به سمت این متغير نوین در عرصزه تزدریس را
آماز کرده است .اگرچه این یافته ها در خصوص استادان دانشگاه بوده اما از آنجا کزه محزدود بزه
استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد بوده است ضرورت دارد که در سطح دانشگاه هزای دیگزر نيز
مورد کنکاش قرار گيرد .همچنين با توجه به متغير رفتار شهروندی در تدریس پيشنهاد مي شزود
که پژوهشگران به بررسي نقش سایر متغير ها پرداخته و یا در صزورت عالقزه بزه متغيزر اخزالق
حرفه ای در تدریس به بررسي نقش توأمزان سزایر متغيرهزای دیگزر در نقزش پزيش بزين و یزا
ميانجيگر بپردازند .همچنين از آنجا که پژوهش های صورت گرفته به متغير یادگيری دانشجو بزه
عنوان پيامد مهم رفتار شهروندی اسزتاد در تزدریس تاکيزد کزرده انزد ،پيشزنهاد مزي شزود کزه
پژوهشگران در تالش های خود به این متغير پسایند مهم ني توجه داشته باشند.
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