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دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی  39-39بوده که از بین آنها  838نفر به عنوان نمونه آماری
تعیین شدند .جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سبکهای تدریس  Grashaو (Teaching Richman
) Style Inventory- TSIو هوش اخالقی  Lennickو  )Intelligence Moral Questionnaire( Kielاستفاده
شد .تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار  SPSS 20و با استفاده از شاخص های آماری فراوانی ،درصد،
میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ،انجام شد.
یافته ها :اهم یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی،
بیشترین رابطه وجود دارد ( )r=1/81که در سطح P< 1/19معنادار است .دیگر یافته پژوهش نشان داد هوش
اخالقی استادان با ضریب معناداری قدرت پیش بینی سبکهای تدریس آنها را دارد ( .)P<.1/111،B=1/12همچنین
نتایج نشان داد متغیر هوش اخالقی می تواند  99درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی سبکهای تدریس را
پیشبینی کند (.)R2 =1/99
نتیجه گیری :نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده نقش کلی سطح هوش اخالقی اعضای هیئت علمی در کاربست
سبکهای مختلف تدریس توسط آنها بوده است.
کلیدواژهها :اعضای هیئت علمی ،دانشگاه علوم پزشکی ،سبک تدریس هوش اخالقی

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 0991/01/5 :اصالح نهایی0991/01/05 :

پذیرش مقاله0991/15/18:

ارجاع :اسالمیان حسن ،زارع یحیی .مطالعه رابطه بین سطح هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی .راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی0998.؛-01:)4(1
.42

مقدمه
در متون علمی ،هوش به عنوان یک مفهوم عمومی

یادگیری و تفکر مرتبط بوده و غالباً برای توصیف

جهان شمول که با توانایی ادراکی ارتباط دارد،

به کارگیری مهارت ها و وقایع به کار رفته است

تعریف شده است( .)8این مفهوم ،عموماً به توانایی

(2و .)9اخیراً در حوزه هوش ابعاد نوینی شناخته

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره ششم شماره دوم پاییز و زمستان 8931

81

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 8:16 +0430 on Tuesday May 21st 2019

 .8گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

پژوهش جدید بوده و در ایران نیز چندان بدان

کردند (.)9

پرداخته نشده است ،هوش اخالقی( Moral

بوربا ( )2119هوش اخالقی را ظرفیت و توانایی

 )intelligenceاست که با ارزشها و اصول اخالقی

درک درست از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقی قوی

مرتبط است( .)4در زمینه ارتباط هوش و اخالق ،اگر

و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست

هوش را ظرفیت سازگاری با موقعیت جدید قلمداد

تعریف می کند .از نظر وی هوش اخالقی دارای

کنیم ،اخالق ظرفیت سازماندهی ارزشی به آن

چهار مؤلفه یا بعد است که الزم است افراد برای

موقعیت خواهد بود .مفاهیم اخالقی ،توصیف کننده

موفقیت مداوم سازمانی و شخصی برخوردار

اعتقادات و ارزشهای هدایتگر افراد در تصمیم

باشند:

گیریهایشان است ،از این رو هوش اخالقی میتواند

الف)درستکاری :یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که

گستره و ژرفای توانمندیهای فکری و اخالقی را در

به آن معتقدیم و آنچه که به آن عمل می کنیم .انجام

همه مراحل و ابعاد زندگی نمایان سازد( .)9هوش

آنچه که میدانیم درست است و گفتن حرف راست

اخالقی ،نه تنها چارچوبی قوی و قابل دفاع برای

در تمام زمان ها.

فعالیت انسانها فراهم میکند ،بلکه کاربردهای

ب) مسئولیت پذیری :کسی که هوش اخالقی باالیی

فراوانی در دنیای حقیقی دارد .در واقع ،این هوش

دارد ،مسئولیت اعمال خود و پیامدهای آن اعمال،

تمام انواع دیگر هوش انسان را در جهت انجام

همچنین اشتباهات و شکستهای خود را نیز

کارهای ارزشمند هدایت می کند(.)8

میپذیرد.

هوش اخالقی دارای ابعاد متفاوتی است& Kiel .

ج)دلسوزی :توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل

 Lennickمعتقدند که هوش اخالقی در برگیرنده

است .یعنی اگر نسبت به دیگران مهربان و دلسوز

چهار بعد اصلی شامل درستکاری ،مسئولیت پذیری،

باشیم ،آنان نیز موقع نیاز با ما همدردی خواهند کرد.

بخشش و دلسوزی و دارای ده بعد زیر مجموعه

د)بخشش :آگاهی از عیوب و اشتباهات خود و

شایستگی(شامل انسجام ،صداقت ،شجاعت،

دیگران و بخشیدن خود و دیگران( .)9بنابراین انتظار

رازداری ،انجام تعهدات فردی /مسئولیتپذیری

میرود افراد باهوش اخالقی باال کارها را درست

(پاسخگویی) در برابر تصمیمات شخصی ،خود

انجام داده ،اعمال آن ها پیوسته با ارزشها و

کنترلی و خود محدود سازی ،کمک به دیگران (قبول

عقایدشان هماهنگ بوده ،عملکرد باالیی داشته و

مسئولیت برای خدمت به دیگران) ،مراقبت از دیگران

همیشه کارها را با اصول اخالقی پیوند دهند .به

(مهربانی) ،درک احساسات دیگران(بشر دوستی و

همین علت که یافتههای پژوهشی هوش اخالقی را به

رفتار شهروندی) و درک نیازهای روحی خود

عنوان عامل اجتماعی سازی تعریف کردهاند(.)8

(ایمان ،اعتقاد و تواضع) است .آنها بر اساس این مدل

در مجموع یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر

خود ،پرسشنامه ای نیز برای تعیین سطح هوش

توجه بسیاری از پژوهشگران را در محافل علمی به
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شده است .یکی از مهمترین ابعاد هوش که در حوزه

اخالقی و ابعاد زیر مجموعه آن در افراد تدوین

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

وجود آن را افزون بر هوش شناختی ،برای موفقیت

شناخته شده است که مدرس با آن وظایف یادگیری

در کار و هدایت زندگی شخصی موثر دانسته اند و

را مشخص و فرایند تدریس را هدایت می کند و

اثرگذاری آن بر فعالیت ها و عملکرد انسان به تازگی

میتواند به عنوان رجحان و تمایل به سمت رفتاری

مورد عالقه پژوهشگران قرار گرفته است ،اما یکی

که منجر به یادگیری می شود و متاثر از ارزشها،

از حوزههای بسیار مهم که کمتر به آن پرداخته شده

باورها ،نگرشها و پیشینه فرهنگی و اجتماعی

است ،بررسی رابطه هوش اخالقی و متغیرهای

مدرسان است در نظر گرفته شود ،به عبارت دیگر

مرتبط با نظام های آموزشی از جمله تدریس است.

مفهوم سبک ،مرتبط با روش ترجیحی شخصی

از طرفی از میان مجموعه فعالیتهای مرتبط با

است که توانایی های خود را بکار می برد و به آن

تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها ،مقوله آموزش

شیوه عمل می کند(.)82

و تدریس از اهمیت زیادی برخوردار است ،به طوری

در مجموع سبکهای تدریس گوناگون و متعددی

که بخش عمده ای از مطالعات به مسائل مرتبط با

وجود دارد که اساتید می توانند در فرآیند یاددهی-

حوزه آموزش در دانشگاه و بررسی عملکرد تدریس

یادگیری استفاده نمایند ،اما استادان باید با توجه به

اساتید معطوف گردید ( )1و اساساً توسعه نظام های

موضوع درس ،فراگیران و شرایط محیط یادگیری،

آموزش عالی ،بدون توجه به شایستگیهای حرفهای

مناسب ترین سبک تدریس را انتخاب نمایند(.)89

مدرسان در زمینه تدریس ،امکان پذیر نیست( .)3با

طبقه بندیهای مختلفی از انواع سبکهای تدریس

نظر به اهمیت امر تدریس در دانشگاه ،توجه به سبک

تدریس توسط صاحب نظران ارائه شده است که

تدریس اعضای هیئت علمی از اهمیت ویژهای

مهم ترین آنها عبارتند:

برخوردار است ،زیرا آگاهی از سبکهای تدریس،

سبکهای تدریس دانشآموز محور و موضوع

تطابق سبکهای تدریس با سبکهای یادگیری

محور ( ،)84سبکهای تدریس رسمی و غیر رسمی

فراگیران و تنوع به کارگیری آن ،در میزان یادگیری

( ،)89سبکهای تدریس اکتشافی و توضیحی (،)89

و رضایت مندی فراگیران تأثیر به سزایی دارد و

سبکهای تدریس دانشآموز محوری ،یادگیری

پویایی سبک تدریس و یادگیری ،پشتیبان رضایت

محور و موضوع محوری( ،)88سبکهای تدریس

مندی فراگیران است( .)81بسیاری از افراد معتقدند

تسهیل کننده ،همیار ،پیشنهاددهنده و صاحب اختیار

که نوع سبک های تدریس و چگونگی استفاده از آنها

( ،)81سبکهای تدریس دانش آموز محور و

در فرایند یاددهی -یادگیری ،نقش بسیار مهمی در

انتقالگرا( ،)83سبکهای تدریس مواجهه تکلیف

کیفیت و اثربخشی تدریس دارند(.)88

متناسب با وضعیت فراگیر ،جستجو و انتقال(،)21

سبک تدریس بیانگر خصوصیات شخصی و

سبکهای تدریس فعال و غیر فعال( ،)28سبکهای

رفتاری غالب و بادوام مدرس است که در ضمن

تدریس اقتدار رسمی ،نمایشی ،تسهیلکننده و اختیار

رهبری و مدیریت کالس خود را آشکار میسازند

( ،)22سبکهای تدریس مولد ،همانند سازی،
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خود معطوف داشته است ،هوش اخالقی است که

( .)81در واقع سبک تدریس یا سبک آموزش ،روشی

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

محض یا سنتی ،انعطافپذیر و کل گرا یا فراگیر

برای چگونه فکر کردن و عمل کردن دانشجویان می

محور(.)24

باشد .روی هم رفته ،راهنماییها و سبک مهارت

پژوهش حاضر بر اساس سبکهای تدریس Grasha

مستقیم را در انجام امور نشان میدهد و دانشجویان

و  Richmanانجام شده است ،به زعم  Grashaو

را به مشاهده و سپس رقابت تشویق می کند .در این

 Richmanپنج سبک تدریس در اساتید آموزش عالی

سبک تاکید بر نظارت مستقیم و مستمر است و این

مشاهده می شود که بدین شرح می باشد:

اساتید بر این باورند که روش تدریس آنها بهترین

 -سبک تدریس خبره ،متخصص یا کارشناس

راه برای راهنمایی دانشجویان است در صورتی که

( :)Expertاین اساتید دارای آگاهی و تجربهای

اگر آنها به آن استانداردها و توقعات مورد نظرشان

هستند که دانشجویان به آن نیاز دارند .تالش او

نرسند احساس بیکفایتی خواهند نمود.

برای حفظ موقعیتش به عنوان یک متخصص ،ارائه

 -سبک تدریس تسهیل کننده( :)facilitatorاین

دانش و ارتقاء کفایت علمی دانشجویان از طریق

سبک بر مبنای تاکید بر تعامالت دانشجو و استاد

رقابت بین آنها میباشد .او عالقه مند به انتقال

است .دانشجویان را از طریق پرسیدن سوال ،بیان

اطالعات و اطمینان از آمادگی کامل دانشجویان

عقاید ،پیشنهاد منطقی و تشویق آنها به توسعه

میباشد .محدودیت این سبک آن است که اگر بیش

بصیرت و انتخاب ارزیابی می شوند .روی هم رفته

از اندازه استفاده شود دانش استاد می تواند تهدیدی

به توسعه ظرفیت دانشجو برای سبک استقالل در

برای دانشجویان کم تجربه باشد.

عمل و مسولیت اشاره دارد .استاد با دانشجو به

 -سبک تدریسآمرانه ( :)formal Authorityاین

صورت مشاورهای کار می کند و او را راهنمایی و

اساتید در بین دانشجویان به سبب دانش و نقش او

دلگرم مینماید .انعطافپذیری شخصی ،تاکید بر

به عنوان یک عضو هیئت علمی ،از محبوبیت مطلوبی

نیازها و اهداف دانشجویان و جلب رضایت ،از

برخوردارند .توجه ایشان به بازخورد منفی و مثبت

مزایای این سبک می باشد.

رفتار ،دستیابی به اهداف و رعایت قوانین توسط

 -سبک تدریس وکالتی یا محول کننده

دانشجویان می باشد .ایشان راههای استاندارد ،قابل

( :)Delegatorاین اساتید عالقمند به توسعه ظرفیت

قبول و درست را برای انجام امور پیشنهاد میکند و

دانشجویان در انجام امور به طور مستقل می باشند.

به راههای قابل قبول و انتظارات روشن در اموری

دانشجویان به طور مستقیم بروی پروژه ها کار

که باید انجام شود ،تاکید دارد .این سبک به طور

میکنند و استاد به عنوان شخص مطلع و کاردان در

استاندارد غیر قابل انعطاف و سر سخت است و

مواقع الزم در دسترس میباشد .مشارکت

برای دانشجویان ایجاد انگیزش نمیکند.

دانشجویان برای پیشرفت حرفهای و ایجاد اعتماد و

 -سبک تدریس فردی (:)personal model

اطمینان باعث اعتماد دو طرف می شود (گراشا،

مدرسانی که از این سبک تدریس استفاده می کنند

.)8339
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اکتشافی و مقتدر( )29و سبکهای تدریس تحلیلی

معتقد به مثالهای شخصی و ارائه یک مدل نمونه،

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

راستای آموزش و انتقال دانش و مهارت در سطح

گسترده است که نمی توان به درستی انتظارات از

پیشرفته و حرفهای ،وظایف دیگری که دارای ارزش

آن را مشخص کرد .به همین دلیل است که غالب

اجتماعی هستند نیز جزء وظایف دانشگاه ذکر شده

انسان ها همیشه از یک معلم یا استاد خوب به عنوان

است .انتقال و ترویج ارزش های اخالقی و فرهنگی،

عامل موفقیت خود در طول زندگی یاد میکنند.

شکوفا کردن توانایی های فردی و اجتماعی و کمک

مطالعات بسیاری نشان داده است که تعامالت

به رشد شخصیتی ،عاطفی ،رفتاری و فکری را

دانشجویان در محیط آموزشی و به خصوص

میتوان از جمله سایر وظایف مهم دانشگاهها دانست

تعامل آنها با اساتید می تواند تأثیر فوق العاده بر

( .)29در واقع هر یک از استادان دانشگاه عالوه بر

یادگیری ،توسعه اخالقی و دستاوردهای آموزشی

اینکه در فرایند تدریس از سبکهای تدریس خاص

و اجتماعی آنها داشته باشد(.)28

خودشان استفاده میکنند ،دارای باورها و

مروری بر پیشینه نظری مرتبط با مباحث هوش

ارزشهای اخالقی متفاوتی نیز هستند(.)29

اخالقی و سبکهای تدریس ،اهمیت و ضرورت

با عنایت به اینکه در جامعه ما مبانی ارزشی و

انجام پژوهشهای متعدد در این زمینهها را به

اخالقی از جایگاه ویژهای برخوردار است و تربیت

وضوح نشان میدهد .پژوهش در خصوص بررسی

نیروی انسانی اخالق مدار نیز از اهم اهداف

رابطه بین سبکهای تدریس استادان و سطح هوش

برنامهریزی آموزش عالی می باشد ،فرآیند انتقال

اخالقی آنان ،عالوه بر این که تصویری نسبتاً جامع

اخالق و ارزش های اخالقی در کنار آموزش علم و

از وضعیت سبکهای تدریس و تعیین سطح هوش

دانش به دانشجویان ،از اهمیت ویژه ای برخوردار

اخالقی استادان دانشگاه ارائه میدهد ،به بررسی

است.

رابطه بین دو عنصر بسیار مهم سبک تدریس و

با توجه به اینکه انتظار می رود انسانهای فرهیخته

هوش اخالقی نیز میپردازد .پژوهش حاضر با هدف

جامعه از دانشگاه برخاسته و در بطن دانشگاه

بررسی رابطه بین سبکهای هوش اخالقی استادان

پرورش یابد و با نظر به اینکه از دیدگاه صاحبنظران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،گامی در این راستا

و محققان ،اساتید دانشگاه تأثیر شدیدی بر توسعه

می باشد.

ذهنی و اخالقی دانشجویان دارند ،الزم است استادان
دانشگاه عالوه بر برخورداری از مهارتهای تکنیکی

سئواالت پژوهش

و فنی تدریس از سطح هوش اخالقی مناسبی نیز

 -8اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ،از

برخوردار باشند(.)89

کدام سبک های تدریس استفاده می کنند و سطح

اساتید از طریق هدایت فرایندهای آموزش و

هوش اخالقی آنان چگونه است؟

یادگیری ،انگیزش دانشجویان ،شکل دهی به تفکر و

 -2آیا بین هوش اخالقی اعضای هیئت علمی

نیز مسؤولیت پذیر و پاسخگو کردن آن ها در مقابل

دانشگاه علوم پزشکی و هر یک از مولفههای
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عالوه بر اهمیت و نقش سبک تدریس استادان در

جامعه نقشی بیبدیل را به عهده دارند .این نقش چنان

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

معنی داری وجود دارد؟

مخالفم) و ارزش هریک از گزینهها به ترتیب

 -9آیا هوش اخالقی اعضای هیئت علمی و

8و2و9و4و 9در نظر گرفته شده است که دامنه

مؤلفههای آن ،قابلیت پیشبینی سبکهای تدریس

نمرات اساتید در هر سبک از  1تا  ،41در نظر گرفته

آنها را دارد؟

شد و برای تعیین سبک تدریس غالب اساتید،
باالترین نمره کسب شده در بین سبک های  9گانه

روش ها

مالک قرار گرفت .پایایی این پرسشنامه از طریق

پژوهش حاضر ،از حیث هدف ،کاربردی و از جهت

روش باز آزمایی روی 91نفر نمونه تصادفی از

روش ،توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری

جامعة اصلی (به غیر از افرادی که در پژوهش

پژوهش ،شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه

شرکت داده شدند) بررسی شد ،که همبستگی بسیار

علوم پزشکی مازندران بوده در سال تحصیلی -39

باالیی ( )r=1/19به دست آمد.

 39مشغول به تدریس بودند(931نفر) که مطابق با

 -2پرسشنامه هوش اخالقی( Intelligence

جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان 838 ،نفر به

 :)Moral Questionnaireاین پرسشنامه استاندارد

عنوان نمونه آماری پژوهش تعیین شدند .برای

شده توسط  Lennick & Kielتهیه گردید .دارای

نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد ،به

یک بخش مشخصات دموگرافیک شامل سن ،جنس،

این ترتیب که استادان بر اساس نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی ،سابقه ی خدمت ،و بخش سئواالت

به ترتیب حروف الفبا ،شماره گذاری شده و سپس

مرتبط با هوش اخالقی می باشد .این پرسشنامه

از طریق جدول اعداد تصادفی ،نمونه ای از استادان

مشتمل بر 41سؤال است که به بررسی وضعیت

به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

ابعاد زیرمجموعه شایستگیهای هوش اخالقی

در پژوهش حاضر از دو ابزار اصلی به شرح زیر

اختصاص دارند .این سؤاالت به صورت مساوی

استفاده شده است:

بین 81بعد زیر مجموعه هوش اخالقی شامل

 -1پرسشنامه سبک های تدریس & Richman

انسجام ،صداقت ،شجاعت ،رازداری ،انجام تعهدات

:)Teaching Style Inventory- TSI( Grasha

فردی/مسؤولیت پذیری پاسخگویی در برابر

پرسشنامه سبکهای تدریسگراشا حاوی 41سئوال

تصمیمات

خود

و در  9بخش شامل سئواالت سبک خبره(1سئوال)،

محدودسازی ،کمک به دیگران (قبول مسؤولیت برای

سبک آمرانه(1سئوال) ،سبک مدل فردی (1سئوال)،

خدمت به دیگران) ،مراقبت از دیگران(مهربانی) ،درک

سبک تسهیل کننده (1سوئال) ،سبک وکالتی

احساسات دیگران(بشر دوستی و رفتار شهروندی)

(1سئوال) و با طیف لیکرت  9درجه ای از بسیار

و درک نیازهای روحی خود (ایمان ،اعتقاد و

موافقم تا بسیار مخالفم می باشد .روش نمره گذاری

تواضع) تقسیم شده و هر شایستگی دارای  4سؤال

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  9درجه ای (از

می باشد .هم چنین ،این 81شایستگی به  4دسته کلی
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چهارگانه آن با سبک های تدریس آنان ،همبستگی

بسیار موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و بسیار

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

تحت عنوان ابعاد کلی هوش اخالقی شامل
درستکاری

(دارای

4

بعد

زیر

استادان ،پس از توضیح دادن مختصر موضوع و

)مسؤولیتپذیری( دارای  9بعد زیر مجموعه

رضایت کامل آنها ،پرسشنامه ها را در اختیار آنها

)بخشش( دارای  2بعد زیر مجموعه و دلسوزی

قرار داده و از آنها خواسته می شد که به دو

دارای یک بعد زیر مجموعه تقسیم میشوند .پاسخ

پرسشنامه هوش هیجانی و تدریس اثربخش پاسخ

دهندگان ،به هر پرسش بر روی طیف  9گزینه ای

دهند .سپس در روزها و هفتههای بعدی با

هرگز تا همیشه پاسخ دادهاند که به ترتیب به این

پیگیریهای فراوان ،پرسشنامه ها توسط پژوهشگر

گزینهها امتیاز 8تا  9تعلق میگیرد .این روش

جمعآوری گردید ،در صورتی که افراد تا

امتیازدهی توسط طراحان پرسشنامه پیشنهاد شده

پیگیریهای بعدی موفق به پاسخ گویی نمی شدند با

است .محققان در این پژوهش از نسخه انگلیسی

گفتگوی پژوهشگر و استادان ،زمان دیگری برای

پرسشنامه استفاده کرده و به منظور اطمینان از

دریافت پرسشنامه ها تعیین می شد و پژوهشگر

صحت ترجمه ،ابتدا نسخه اصلی توسط یکی از

مجدداً در زمان مورد نظر به استادان مراجعه

محققان به فارسی برگردانده شده و سپس مجدداً

مینمود و پرسشنامههای پاسخ داده شده توسط

توسط متخصص ادبیات انگلیسی به انگلیسی ترجمه

استادان را دریافت و جمع آوری مینمود .پس از

شده و با نسخه اصلی مورد مقایسه قرار گرفت.

جمع آوری پرسشنامه ها تجزیه و تحلیل آماری

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط

انجام شد.

متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .همچنین ،پایایی

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده

پرسشنامه ترجمه شده با انجام آزمون  -باز آزمون

از نرم افزار  SPSS 20از شاخصهای آماری

در یک نمونه  21نفره از جامعه ی پژوهش تایید شد.

فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی

روش اجرای پژوهش :در پژوهش حاضر تعداد

پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

 838نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری

یافته ها

پژوهش انتخاب گردیدند .به این ترتیب که پس از

از مجموع 838نفر از اعضای هیئت علمی که

دریافت معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه و

پرسشنامههای هوش اخالقی و سبک های تدریس

با دریافت فهرست تعداد و اسامی استادان و

بین آنها توزیع شد ،تعداد 893نفر ( 11/41درصد)به

شمارهگذاری براساس نام و نام خانوادگی و به

پرسشنامه ها پاسخ دادند و پرسشنامه های  22نفر

ترتیب حروف الفبا ،از طریق جدول اعداد تصادفی،

( 88/98درصد) به دلیل عدم وصول و نقص در

نمونه ای از استادان به عنوان نمونه آماری پژوهش

اطالعات حذف گردید .دادههای جدول  8نشان

انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند ،سپس با

میدهد از مجموع  893نفراز اعضای هیئت علمی که

مراجعه به دفاتر کاری و بعضاً کالس های تدریس

در پژوهش حاضر شرکت کردند و به پرسشنامه ها
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مجموعه

اهداف پژوهش به استادان و پس از کسب موافقت و

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

زن و  882نفر( 99/21درصد) مرد بودند .بر اساس

روحی خود ،انسجام در گفتار و کردار ،مهربانی،

مرتبه علمی 12نفر مربی(41/92درصد) 92 ،نفر

صداقت ،شجاعت ،انجام تعهدات فردی ،درک

استادیار (99/91درصد) 81 ،نفر دانشیار (81/99

احساسات دیگران و خودکنترلی و محدودسازی،

درصد) و 8نفر استاد (4/89درصد) بودند .همچنین

دارای بیشترین تا کمترین میانگین نمره بودهاند.

بر اساس سن  99نفر (99/84درصد) در دامنه سنی

میانگین نمرات استادان در ابعاد ده گانه هوش

 99تا 41سال 91،نفر در دامنه سنی  41تا 49

اخالقی نشان داد که در بعد رازداری با میانگین و

سال(99/98درصد) 93 ،نفر در دامن سنی  49تا 91

انحراف معیار ،14/91±8/84باالترین نمره و در بعد

( 29/19درصد) و  84نفر ( 1/23درصد) در دامنه

خودکنترلی و خودمحدودسازی با میانگین و

سنی 91تا  99سال بوده اند.

انحراف معیار  ،81/94±9/11پایین ترین نمره را

سئوال اول پژوهش :اعضای هیئت علمی دانشگاه

کسب کردند.

علوم پزشکی ،از کدام سبک های تدریس استفاده

سئوال دوم پژوهش :آیا بین هوش اخالقی اعضای

میکنند و سطح هوش اخالقی آنان چگونه است؟

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و هر یک از

در خصوص استفاده از سبکهای تدریس توسط

مولفههای چهارگانه آن با سبک های تدریس آنان،

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،

همبستگی معنیداری وجود دارد؟

داده های جدول  2نشان می دهد که سبک های

همان گونه که در جدول  4مشاهده می شود با توجه

تدرس غالب اعضای هیئت علمی به ترتیب سبک های

به میزان همبستگی های بدست آمده ،بین متغیر

تدریس خبره ،وکالتی،تسهیل کننده ،آمرانه و فردی

هوش هیجانی با سبکهای تدریس اعضای هیئت

بوده است .بدین ترتیب که از بین  893نفر از اعضای

علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r=181؛

هیئت علمی که در پژوهش حاضر شرکت کردند

 .)P>1/19همچنین بین سبکهای تدریس با متغیر سن

تعداد  98نفر( 99/89درصد) از سبک تدریس خبره،

رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت .مقدار این

42نفر( 24/19درصد) سبک تدریس وکالتی94 ،

همبستگی  1/28بود که در سطح  1/18معنیدار

نفر( 21/88درصد) سبک تدریس تسهیل کننده29 ،

نشان داده شد .اما بین سبکهای تدریس با مؤلفه

نفر( 89/98درصد) سبک تدریس آمرانه و 89

مرتبه علمی و جنس که ضریب همبستگی آنها به

نفر( 8/81درصد) از سبک تدریس فردی استفاده می

ترتیب ( )r=1/89و ( )r=1/89بود ،رابطه معنیداری

کنند.

وجود نداشت.

یافته های پژوهش(جدول )9میانگین و انحراف معیار

سئوال سوم پژوهش :آیا هوش اخالقی اعضای

را در متغیر سبکهای تدریس و ابعاد هوش اخالقی

هیئت علمی و مؤلفههای آن ،قابلیت پیشبینی

را نشان میدهد .نتایج توصیفی این جدول حاکی از

سبکهای تدریس آنها را دارد؟

آن است که هوش اخالقی اعضای هیئت علمی به
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پاسخ دادند ،به تفکیک جنسیت  98نفر(99/82درصد)

ترتیب در ابعاد رازداری ،خدمت ،درک نیازهای

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

رگرسیون نشان داد ضریب پیش بینی متغیرهای

میتواند  99درصد از تغییرات متغیر مالک یعنی

سن ( ،)P<. 0/004 ،B=1/89جنس (B=1/84

سبکهای تدریس را تببین کند( .)R2 =1/99در

 )P<.1/899و مرتبه علمی()P<.1/180، B=1/19

مجموع با توجه به این که نتایج پژوهش حاضر

بوده که در این میان متغیر سن ،ضریب رگرسیون

نشان دهنده نقش کلی هوش اخالقی اعضای هیئت

معنی داری را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد

علمی در به کارگیری سبکهای مختلف تدریس

متغیر سن میتواند 89درصد از تغییرات متغیر مالک

توسط آنها میباشد و حتی با کنترل متغیرهایی

یعنی سبکهای تدریس را تببین کند( .)R2 =1/89اما

همچون سن ،تحصیالت و جنسیت ،قدرت پیش بینی

ضریب پیش بینی متغیرهای جنسیت و مرتبه علمی

کنندگی سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی را در

برای سبکهای تدریس ،معنادار نبوده است .همچنین

سطح باالیی دارا میباشد ،لذا پاسخ سئواالت دوم و

رگرسیون هوش اخالقی اعضای هیئت علمی با

سوم پژوهش مثبت میباشد.

ضریب معناداری قدرت پیش بینی سبکهای تدریس
استادان را نشان میدهد (.)P<.1/111 ،B=1/12
جدول .1اطالعات دموگرافیک نمونه آماری پژوهش
تعداد

درصد

متغیرها

75

33/57

مرد

117

66/72

مربی

27

82/77

استادیار

67

36/62

دانشیار

12

11/67

استاد

5

8/17

37تا 81سال

76

33/18

81تا 87سال

61

37/71

87تا 71سال

33

73/16

71تا 77سال

18

2/73

زن

جنسیت
مرتبه علمی

سن

جدول  .2وضعیت توزیع سبکهای تدریس غالب اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تعداد

درصد

سبکهای تدریس
سبک خبره

75

33/53

سبک آمرانه

73

13/61

سبک فردی

13

5/51

سبک تسهیل کننده

38

71/11

سبک وکالتی

87

78/27
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در راستای پاسخ به سئوال فوق ،نتایج اجرای

نتایج حاکی از آن بود که متغیر هوش اخالقی

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

جدول .3میانگین و انحراف معیار نمرات اعضای هیئت علمی در سبک های تدریس و ابعاد هوش اخالقی
ابعاد

متغیرها

سبک خبره

31/71±8/78

2 -81

سبک آمرانه

13/71±6/37

2 -36

سبک فردی

18/67±3/11

3-31

سبک تسهیل کننده

78/71±7/12

11-72

سبک وکالتی

75/51±3/58

17-31

انسجام در گفتار و کردار

21/77±6/78

67 -111

صداقت

52/71±3/72

77 -111

شجاعت

55/62±3/18

71 -31

رازداری

28/71±5/58

67-111

انجام تعهدات فردی

57/82±3/78

77 -111

خودکنترلی و خودمحدودسازی

51/68±6/12

67 -111

خدمت

23/12±2/77

77 -111

مهربانی

53/73±7/22

71 -111

درک احساسات دیگران

53/33±6/73

67 -111

درک نیازهای روحی خود

21/37±5/33

61-111

هوش اخالقی
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سبک های تدریس

میانگین و انحراف معیار

دامنه(حداقل و حداکثر) نمره

جدول  .4ماتریس همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل
عامل تغییرپذیری

تدریس اثربخش

تدریس اثربخش

1

هوش اخالقی

هوش اخالقی

سن

مرتبه علمی

1/528

1

سن

**1/758

1/712

1

تحصیالت

1/173

1/173

-/771

1

جنس

-1/138

-1/151

1/133

-1/177
**P<0/01

جنس

1
*P<0/05

بحث و نتیجه گیری

در راستای بررسی پیشینه تجربی پژوهش حاضر،

در پژوهش حاضر ،به بررسی تعیین رابطه بین

بررسیهای انجام شده نشان داد که پژوهشی در

سبکهای تدریس و سطح هوش اخالقی اعضای

خصوص بررسی رابطه بین سبکهای تدریس

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،پرداخته

استادان و سطح هوش اخالقی آنان ،در داخل و

شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای

خارج از کشور انجام نشد ،اما در عین حال یافتههای

تدریس اعضای هیئت علمی و سطح هوش اخالقی

مطالعات حدادی ،قلتاش و صالحی( ،)21و Rama

آنها ،رابطه معناداری وجود داشته است.

( )23که ارتباط بین هوش اخالقی مدرسان و عملکرد
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هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

پژوهش حاضر همسو بوده است.

قرار گیرند در منابع غنی و هدایتگر دین مبین اسالم

پژوهش حدادی ،قلتاش و صالحی ،که با هدف تعیین

از جمله در قرآن کریم ،نهج البالغه ،تحف العقول،

نقش هوش اخالقی در اثربخشی عملکرد مدرسان

بحاراالنوار ،میزان الحکمه و غررالحکم مورد توجه

انجام شد ،نشان داد بین بین این متغیر همبستگی

و تأکید قرار گرفته اند( .)99لذا ،برخورداری اعضای

آماری مستقیم و معناداری وجود دارد(Rama .)21

هیأت علمی از سطح مطلوب هوش اخالقی عالوه بر

نیز در پژوهش خود نشان داده است که یکی از

ایجاد محیط اخالقی مبتنی بر آموزه های اسالمی،

عوامل اثرگذار بر اثربخشی عملکرد مدرسان

میتواند بر طیف گستردهای از دستاوردهای

دانشگاه ،هوش اخالقی آن هاست(.)23

آموزشی و غیرآموزشی از جمله توسعه ذهنی و

به طور کلی نتایج پژوهش بیانگر آن بودند که بین

اخالقی دانشجویان ،رضایت مندی از آموزش و نیز

سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی و سطح هوش

یادگیری آنها تأثیر مثبت داشته باشد .بنابراین

اخالقی آنها ،رابطه معناداری وجود داشته است .با

اعضای هیئت علمی در صورت پایبندی به موارد

نگاهی به یافتههای پژوهش حاضر و همسویی آن با

اخالقی در فرایند تدریس و برقراری روابط انسانی

مطالعات ذکر شده ،می توان چنین نتیجه گرفت که

مناسب با دانشجویان ،با ایجاد یک فضای یاددهی

ابعاد هوش اخالقی نظیر صداقت ،مهربانی ،حسن

یادگیری اثربخش در هنگام تدریس ،می توانند زمینه

خلق ،صبر و حوصله ،صمیمیت و تواضع ،می تواند

مشارکت فعاالنه دانشجویان در مباحث کالسی و

با انتخاب سبکهای تدریس مناسب توسط اعضای

رضایت آنها از تدریس را فراهم نمایند .با اتکا به

هیئت علمی ،ارتباط داشته باشد .بنابراین ،هوش

نتایج پژوهش حاضر و با عنایت به این که یکی از

اخالقی اعضای هیأت علمی و پایبندی آنها به

اهداف اساسی تعلیم و تربیت ،پرورش انسان های

ارزشها و اصول اخالقی در فرایند یاددهی-

اخالق مدار و پایبند به موازین اخالقی است ،توجه

یادگیری ،یکی از مهم ترین عوامل در تدریس موفق

به عوامل موثر در تحقق هدف ذکر شده ضرورت

و مؤثر آن ها به شمار می رود( 91و .)98

می یابد که یکی از مهمترین عوامل در راستای تحقق

برخورداری از سطح باالی هوش اخالقی و توجه به

این هدف همانطور که نتایج پژوهش حاضر نشان

معیارهایی نظیر داشتن خلوص نیت ،بخشش،

داد ،رعایت مسائل مرتبط با اخالق و روابط انسانی

شهامت ،حسن خلق ،فروتنی و رعایت اعتدال از

مطلوب توسط اعضای هیئت علمی دانشگاهها در

معیارهای معلم خوب از نظر دین مبین اسالم نیز

فرایند تدریس و یادگیری میباشد.

میباشند ( .)92عالوه بر این ،سازههای هوش
اخالقی

نظیر

درستکاری،

مسؤولیتپذیری،

دلسوزی و بخشش و نیز همدردی ،هوشیاری،
توجه و احترام ،خودکنترلی ،مهربانی و انصاف پیش

محدودیتها
موضوعی که در این پژوهش باید به آن توجه کرد،
محدود بودن جامعه آماری به اعضای هیئت علمی
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حرفه ای آنها را مورد تایید قرار دادهاند ،با نتایج

از آن که توسط اندیشمندان معاصر مورد توجه

حسن اسالمیان و همکاران

هوش اخالقی و سبکهای تدریس اعضای هیئت علمی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران است ،لذا در تعمیم

نیز در مطالعه ای دیگر به طور همزمان مورد

نتایج پژوهش حاضر به سایر دانشگاه ها و رشتهها

بررسی قرار گیرد.

باید احتیاط کرد .یکی دیگر از محدودیتهای این
همبستگی برای نشان دادن رابطه بین متغیرها

در مجموع با نظر به اینکه هوش اخالقی نوعی

دانست .از این رو جهت وضوح بیشتر رابطه های

توانایی اکتسابی بوده و قابل توسعه است،

نشان داده شده بین متغیرها ،احتیاج به مطالعات

برنامهریزان و رهبران نظام آموزش عالی به ویژه

طولی است .نکته مهم دیگری که باید در این مطالعه

مسئوالن دانشگاههای علوم پزشکی ،باید با

به آن اشاره کرد استفاده از ابزار خود سنجی در

بهرهگیری از دیدگاه های صاحب نظران و یافته های

ارتباط با هوش اخالقی اعضای هیئت علمی است،

پژوهش ها ،زمینه هایی را برای ارتقای سطح هوش

استفاده از ابزار خودسنجی میتواند نمره دهی آن

اخالقی اعضای هیئت علمی دانشگاه فراهم کنند که

را تحت تاثیر شخصیت افراد قرار دهد و نمرات با

این امر جز با توجه و اهتمام برنامه ریزان ،مدرسان

شخصیت افراد ارتباط داشته باشد که اشکال مهم

و سایر مسؤوالن محترم حیطه آموزش پزشکی،

آن ،پایین بودن همبستگی بین آنچه فرد گزارش

میسر نمی گردد.

نموده و سطح هوش اخالقی واقعی اوست( .)94در
واقع نمره دهی توسط فردی که خودابرازی باالیی
دارد مطمئنا نمره باالتری به خود خواهد داد،
بنابراین نمره پرسش نامه باالتر و همبستگی نیز
باالتر خواهد بود .لذا الزم است بررسی سبکهای
تدریس اعضای هیئت علمی به طور همزمان توسط
دانشجویان و پرسشنامه مربوط به هوش اخالقی

سپاسگزاری
پژوهشگران بر خود الزم می دانند از کلیه اعضای
هیئت علمی عزیزی که با بذل وقت ارزشمند خود در
تکمیل پرسشنامه ها نهایت همکاری را از خود نشان
دادند و ما را در انجام این پژوهش یاری کردند،
صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری نمایند
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Introduction: University faculty members need to have a good moral intelligence in addition
to having the ability to use technical skills of teaching. The aim of this study was to determine
the relationship between ethical intelligence and teaching styles of faculty members in
Mazandaran University of Medical Sciences during the academic year of 2017-18.
Methods: This was a descriptive-correlational study. The statistical population consisted of all
the faculty members, of which 191 were selected as the statistical sample. The data was collected
using Grasha and Richman teaching styles (1996) and Anic and Kiel's ethical intelligence (2011)
questionnaires. It was analyzed by SPSS 20 software using frequency, percentage, mean,
standard deviation, Pearson correlation and regression tests.
Results: The most important findings of the research showed that there is the highest
relationship between moral intelligence and faculty teaching styles (r = 0.78), the significant
level is P <0.05. Another finding of the research showed that the teachers' moral intelligence
had a significant predictive power of their teaching styles (B = 0.82, P <0.001). Also, the results
showed that the moral intelligence variable could predict 55% of the teaching styles (R2 = 0.55).
Conclusion: The results of this study indicate the role of overall faculty members' moral
intelligence in the application of different teaching styles by them.
Keywords: Moral Intelligence, Teaching Styles, Faculty Members, University Of Medical
Sciences.
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