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ــت. اين كار مي تواند  ــخص هنگام انجام كار حرفه اي اس ــالق حرفه اي مربوط به رفتار، ادب و عمل ش    اخ
ــازماني داراي كدهاي عملي و  ــندگي يا هر كار ديگر باشد. هر مجموعه س ــاوره، پژوهش، تدريس، نويس مش
ــت كنند. اخالق حرفه اي،  ــت كه بايد آنها را رعاي ــاختار حرفه اي متداول براي اعضاي خود اس ــاري با س رفت
ــت كه رفتار افراد و گروه ها را تعيين مي كند. اصول  ــتانداردهاي سلوك بشري اس مجموعه اي از اصول و اس
اخالق حرفه اي داراي بار و ارزش هاي وااليي است كه رعايت آنها در رعايت هنجارها و اثربخشي تعامل هاى 
ــت و اين مستلزم شناخت اوليه و بنيادين از اصول ياد شده است.  اين نوشتار،  ــيار نقش آفرين اس اجتماعي بس
ضمن مرورى بر مفاهيم، اهميت و ضرورت، به بررسى اخالق در آموزش عالي در چهار بعد مديريتى، آموزشى، 
پژوهشى و دانشجويى، و عوامل رشد و گسترش و روش به كارگيري اخالق حرفه اي در سازمان مى پردازد. 
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مي شود. اخالق حرفه  اي، تأثير چشم گيري بر روي فعاليت ها 
و نتايج سازمان دارد. بهره  وري را افزايش مي دهد، ارتباط ها را 
بهبود مي  بخشد و درجه ريسك را كاهش مي دهد،زيرا هنگامي 
ــازمان حاكم است، جريان داده ها به  كه اخالق حرفه  اي در س
ــانى تسهيل مي  شود و مدير قبل از ايجاد حادثه، از آن آگاه  آس

مي  شود.
ــتار، با توجه به ديدگاه نظريه پردازها درباره اخالق،  در اين نوش
ــد و  ــالق حرفه اي، عوامل رش ــي و اهميت اخ ــوم شناس مفه
گسترش اخالق حرفه اي و اخالق در آموزشي عالي بررسى مى 
شود. همچنين، نمونه اي از منشور  اخالقي يكى از دانشگاه هاي 
ــنايى با مفاهيم كليدي اخالق حرفه اي در  معتبر، به منظور آش

آموزش عالي ارائه مى شود.

مفهوم شناسي و اهميت اخالق حرفه اي 
   هدف از اخالق حرفه اي، مسؤوليت اخالقي فرد از نظر شغل 
است. پزشك به عنوان شخص حقيقي مسؤوليت هاي اخالقي 
ــؤوليت هاي اخالقي او برخاسته از شغلي است كه بر  دارد. مس
دوش گرفته است، به گونه اي كه اگر شغل ديگري مي پذيرفت، 
مسؤوليت هاي اخالقي وي تغيير مي كرد. هر شغلي به اقتضاي 

حرفه اي، مسؤوليت هاي اخالقي ويژه اى مي آفريند[4].
مفهوم اخالق حرفه اي، از علم اخالق اتخاذ شده است. اخالق 
ــت از مجموعه قوانين اخالقي كه نخست  حرفه اي عبارت اس
ــت[5]. اخالقيات  ــت آمده اس ــغل به دس از ماهيت حرفه يا ش
ــط، اغلب به عنوان  ــه اى از معيارها و ضواب ــه عنوان مجموع ب
ــت و اين مجموعه اصول،  ــورى براى راهنمايى افراد اس منش
ــه اى، مانند  ــه مى كند. اخالق حرف ــراى اقدام ارائ چارچوبى ب
ــت كه يك لبه آن تهديد است. ضعف در  ــير دولبه اى اس شمش
چارچوب اخالقيات، منجر به كاهش ارتباط ها و افزايش زيان 
ها در سازمان مى شود و مديريت، بيشتر بر روى كنترل گذشته 
نگر تكيه خواهد كرد؛ زيرا افراد به مديريت اطالع رسانى واقعى 
ــه انرژى منفى  ــازمان ب ــد و در اين صورت، انرژى س نمى كنن
تبديل مى شود و به عبارت ديگر، توان سازمان به جاى آن كه 
ــايعه، غيبت، كم كارى و... خواهد  ــود، صرف ش صرف هدف ش
شد. لبه ديگر اين شمشير، فرصت است. اخالق حرفه اى، تأثير 
چشم گيرى بر روى تكاپوها و نتيجه هاى سازمان دارد. اخالق 

مقدمه
ــتان مجموعه آموزه هايى است كه در دو   اخالق در ايران باس
ــت زندگى و جدال با شر خالصه مي شود[1]. به  زمينه پاسداش
ــجاعت و اعتدال  تعبيرى اخالقيات با تعليم ديانت، عدالت، ش
ــامان  يافته است[2]. اخالق به عنوان مجموعه اي از اصول،  س
اغلب به عنوان منشوري كه براي راهنمايي و هدايت بكار مى 
ــير اخالق حرفه اى در ايران باستان  رود، تعريف شده است. س
ــغل و حرفه براى هر كس ذات  كارى  ــانگر آن است كه ش نش
ــد و بايد همچون قابليت ذاتى و اكتسابى در راه  او تلقى مى ش
ــه كار مى رفت از اين روى حرفه، مفهومى  مبارزه با اهريمن ب

اخالقى و مقدس تلقي مي شد[2]. 
ــتانداردهاي سلوك  اخالق حرفه اي مجموعه اي از اصول و اس
ــا را تعيين مي كند. در  ــت كه رفتار افراد و گروه ه ــري اس بش
ــت كه هدف  حقيقت، اخالق حرفه اي، فرآيند تفكر عقالني اس
ــت. اصول اخالق حرفه اي  ــازمان اس آن تعيين ارزش هاي س
داراي بار و ارزش هاي وااليي است كه رعايت آنها در رعايت 
ــت و اين مستلزم  ــيار نقش آفرين اس هنجارهاي اجتماعي بس
ــناخت اوليه و بنيادين از اصول مذكور است. در جامعه فاقد  ش
ــراد به علم و دانش جز پيچيده كردن و  اخالق، حتى تجهيز اف
ــكالت نتيجه اى نخواهد داشت و افراد به  ــرفته كردن مش پيش

دزدانى با چراغ تبديل خواهند شد[3].
ــاى مديرها و كارمند ها، متأثر از  ــياري از رفتارها و اقدام ه بس
ــه در اخالق دارد. عدم توجه  ــت و ريش ارزش هاي اخالقي اس
به اخالق كار در مديريت سازمان ها مي تواند معضالتي بزرگ 
براي سازمان ها به وجود آورد. بي توجهي سازمان ها به اخالق 
ــورد با نيروى  ــت اصول اخالقي در برخ ــف در رعاي كار و ضع
ــكالتي را  ــازمان و ذي نفعان بيروني، مي تواند مش ــانى س انس
ــازمان و اقدامات آن  ــازمان ايجاد كند و مشروعيت س براي س
ــبت  ــؤال ببرد. اخالق كار ضعيف، بر نگرش افراد نس را زير س
ــوده، مي تواند بر عملكرد  ــازمان و مديران مؤثر ب ــغل، س به ش
فردي، گروهي و سازماني اثر بگذارد. حاكميت اخالق حرفه اي 
ــت به ميزان بسيار چشم گيري سازمان را  ــازمان، قادر اس در س
ــت كاهش تنش ها و موفقيت در تحقق اثر بخش هدف  در جه
ــازمان را پاسخگو سازد. امروزه، داشتن اخالق  ياري نمايد و س
ــازمان مطرح  ــت رقابتي در س ــوان يك مزي ــه اي، به عن حرف
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ــا را بهبود  ــره ورى را افزايش مى دهد، ارتباط ه ــه اى، به حرف
ــد و درجه ريسك را كاهش مى دهد؛ زيرا هنگامى كه  مى بخش
ــازمان حاكم است، جريان داده ها آسان  اخالق حرفه اى در س

مى شود و مدير قبل از ايجاد حادثه، از آن آگاه مى شود[6].
ــر در موفقيت  ــن باورند «مهم ترين متغي ــب نظران بر اي صاح
سازمان، اخالق حرفه اي است. امروزه، داشتن اخالق حرفه اي، 
ــت. اخالق  ــازمان مطرح اس به عنوان يك مزيت رقابتي در س
ــه هدايت و تصميم گيري معنوي  ــفي اي ك به عنوان نظام فلس
ــالق حرفه اي  ــود و اخ ــا را در بردارد، تعريف مي ش ــان ه انس
ــع مورد توجه قرار  ــن تصميم گيري را در هنگام كار با مراج اي

مي دهد»[6].
 اخالق اساساًجداى از از موضوع هاي مادي است و بعد معنوي 
ــا و منافع  ــه داراي هدف ه ــاى حرفه ها را ك ــته بندى ه دس
ــتند را دربر مي گيرد و امروز به اين نوع اخالق،  ــترك هس مش
اخالق حرفه اي مي گويند. حرفه هاي گوناگون برحسب ميزان 
ــه دارند، داراي  ــه اي كه در خدمت به جامع ــيت و وظيف حساس
معيارهاي اخالقي متفاوت مي باشند، معيارهاي اخالقي ضوابط 
ــئوليت ها و وظايفي را كه اعضاي يك سازمان را  مشترك مس
ــت،  ــخص مي كنند. بايد اذعان داش به هم پيوند مي دهد، مش
ــاخص ها،  ــاي اخالقي چارچوبي را براي ارزش ها، ش معياره
ــد. معيارهاي  ــازمان ها ارائه مي دهن ــؤوليت ها و حقوق س مس
ــتند كه به اعضاء  ــه هاي راهنمايي هس ــي همچون نقش اخالق
ــني  ــازمان كمك مي كنند تا نقش هاي خود را به روش يك س
ــه از فرهنگ بومي؛ فرهنگ  ــاء نمايند. اين معيارها برگرفت ايف
ــالم  ــور ما متأثر از دين مبين اس ــي روز و به ويژه در كش مدن
ــالم (ص)، مديريت رفتار سياسى و اجتماعى  ــت. پيامبر اس اس
ــلمانان را از مديريت و آموزش افكار آنها شروع كردند. آن  مس
حضرت آنچه در عمل از پيروان خود مى خواسته، همگى پس 
ــت.  ــدن ارزش ها و روش هاي الزم بوده اس ــه و فهمان از ارائ
ايجاد تفكر صحيح و معرفت شفاف و بى ابهام، تعميق اخالق 
فضيلت محور و معرفى جذابيت هاى معنوى انسانى و اسالمى 
ــار صحيح مبتنى بر بصيرت  ــن ايجاد و مديريت رفت و همچني
ــكل دهى به امت  ــاى مهم و مبنايى در ش ــاب از گام ه و انتخ

اسالمى بوده است[1].
ــي به اخالق حرفه اي و  ريبولد، هاكس و جيمنز [7] در پژوهش

ارزش هاي منحصر به فرد آن پرداخته اند. آنها معتقدند قوانين 
و استانداردهاي اخالقي، رفتار را با داليل آشكار به سوي رفتار 
درست هدايت مي كنند. بنابراين، اخالق حرفه اي، آييني براي 
ــخص حرفه اي و رفتار در محل كار است. اخالقيات،  حفظ تش
ــند و محصول فرهنگ  ــائل اجتماعي نيز مي باش مربوط به مس
ــتند كه آنها در آن تعريف شده اند. همين طور آنها،  جوامعي هس
ــروه هاي كاري را قانونمند كرده اند. اين  انتظارهاى اخالقي گ
ــوم، به قانون و  ــخ گويي به مافوق، به عم ــامل پاس انتظارها ش
همين طور به خود شخص است. شايد افراد حرفه اي، پيشه ها را 
ــخصي خود را هماهنگ كنند  انتخاب مي كنند تا ارزش هاي ش
ــتدالل  ــا را در يك مدل يكپارچه پيوند دهند و براي اس و آنه

اخالقي هدايت كنند. 
ــه اي در موفقيت معطوف به آينده  نقش راهبردى اخالق حرف
ــازمان غير قابل انكار است و دورى از آن بنگاه ها را سخت  س
ــتيابى به اخالق حرفه اي  ــازد. دس ــيب پذير و متضّرر مى س آس
ــه اي در  ــود[8]. اخالق حرف ــردى مى ش ــت راهب موجب مزي
رشداخالق جامعه نيز نقش مهمى دارد. هنگامي كه رفتارهاي 
ــه عادت بدل  ــوند و ب ــت حرفه اي در افراد ملكه ذهني ش مثب
ــي از اين رفتارها به محيط بيرون و خانواده نيز  ــوند ، بخش ش
ــاي رفتاري نه تنها  ــتفاده از كده ــود. از اين رو، اس  برده مي ش
ــد اخالق افراد  موجب اصالح اخالق حرفه اي، بلكه موجب رش
ــود. افزون بر اين، مي بايست تأثير  در حوزه هاي ديگر نيز مي ش
ــان  ــاغلين را بر رفتارها و اخالق خانواده ايش ــود اخالق ش بهب
ــر دايره جمعيتي تأثير رمزهاي  ــه نمود، كه اين موضوع ب اضاف
ــيد كه  ــاري مي افزايد. بنابراين، مي توان به اين نتيجه رس رفت
ــا در ميان كارمندهاى  ــاري و اجراي صحيح آنه رمزهاي رفت
ــترده بر اخالق  ــد تأثيري گس ــازمان هاي گوناگون مي توان س
جامعه بگذارد و بخش قابل توجهي از جمعيت را به سوي رشد 

اخالقي گرايش دهد.

اخالق در آموزشي عالي
ــدود و ثغور  ــخص كردن ح ــالق در آموزش عالى با مش    اخ
ــب و نامناسب و هدايت مديران و هيئت علمى  رفتارهاى مناس
در اجراى مسؤوليت هاى حرفه اى، ذينفع هاى گوناگون آموزش 
عالى را حمايت مى كند[9]. بطور كلى، با در نظر گرفتن بازيگران 
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ــارت از مديران و  ــگاهها كه عب ــازمان و اصلى دانش دورن س
مسئوالن دانشگاه، اعضاى هيئت علمى و دانشجويان هستند، 
ــى، فرهنگى  ــى، كارآفرين ــى، پژوهش و مأموريت هاى آموزش
ــا به انجام مى  ــط اين اعض ــگاه توس و خدمات اجتماعى دانش
ــد. همچنين، با توجه به گفتگو هاى مطرح شده در ضابط  رس
ــگاههاى برتر، مى توان ضوابط اخالقى در  هاى اخالقى دانش
ــته مديريتى، آموزشى، پژوهشى و  آموزش عالى را به چهار دس

دانشجويى تقسيم كرد.
اخالق مديريتى: بسيارى از موضوع هاى اخالقى در نهاد هاي 
ــى اختصاص دارد.  ــائل اجرايى و مديريت آموزش عالى به مس
عنوان اخالق مديريتى چالش انگيز است، چون مديران نه تنها 
مسؤوليت رفتار خود را برعهده دارند، بلكه پاسخگوى چگونگى 
برخورد با تخلف هاى اخالقى ديگران در سازمان نيز هستند[9]. 
اخالق مديريتى مديران آموزش عالى به اين موضوع مى پردازد 
ــئوليت رفتار خود را بر عهده دارند، بلكه  كه مديران نه تنها مس
ــات اخالقى ديگران در  ــخگوى چگونگى برخورد با تخلّف پاس
سازمان نيز هستند. افزون بر اين، تمامى ذينفعان آموزش عالى 
ــاس هستند.  ــگاه ها عالقه مند و حس به اخالق مديريتى دانش
ــالق مديريتى به تضمين اين امر كمك مى كند كه مديران  اخ
ــى، پژوهشى و فرهنگى دانشگاه  در هدايت تالش هاى آموزش
ها و جهت دادن به خدمات تجارى، كارآفرينى و اجتماعى آن، 
ــب رفتار كنند. قوانين و دستورالعمل  ــكلى درخور و مناس به ش
ــكل گيرى رفتارهاى اخالقى  هاى اخالقى به تنهايى زمينه ش
ــگاهها نيست. با اين حال، مديران آموزش عالى نقش  در دانش
تدوين معيارهاى اخالقى در دانشگاه را دارند و هنجارهاى مورد 
استفاده آنها، و رفتارهاى برخاسته از اين هنجارها، الگويى را بر 
ــهاى ديگر درباره اينكه چه چيزى ارزشمند و قابل قبول  بخش
است، پديد مى آورد. گرچه اخالق رؤساى دانشگاهها بيشتر به 
ــتر بازيگران و ذينفعان  عنوان اخالق مديريتى مورد توجه بيش
ــت، ليكن موضوع هاى متفاوت ديگرى مانند  آموزش عالى اس
مسائل امنيتى، تخلف هاى اينترنتى، شهريه و كمك هاى مالى، 
ــتادان، مديريت اسناد و  ــجويان و اس تصميم هاى درباره دانش
ــتفاده از قدرت  ــوء اس ــدارك، تخلف هاى مالى و قانونى، س م
ــه به اخالق مديريتى  ــتند ك و از اين قبيل، موضوع هائى هس
مديران آموزش عالى مرتبط هستند. برخى از معيارهاي اخالق 

مديريتى كه مديران آموزش عالى بايد خود عامل به آنها باشند 
و بر اجراى درست آنها نظارت و همت گمارند، عبارتند از:

ــري حرفه اي و  ــد تصميم گي ــه در فرآين ــاركت فعاالن 1- مش
تصديق و حمايت ديدگاههاي حرفه اي

2- در نظر گرفتن آمادگي حرفه اي خود و ساير افراد در پذيرش 
يا پيشنهاد مسئوليت ها و سمت ها

3- اصالح خطاهاي مشاهده شده و تأييد شده خود و همكاران 
با ارائه رفتار حرفه اي و كسب نظر و همكارى ديگران

ــا همكاران، فراگيران و  ــتن رفتار منصفانه و عادالنه ب 4- داش
مدرسان، هنگام فعاليت در يك پست مديريتى

5- امانتدارى در استفاده از منابع و امكانات دانشگاه
ــاس  ــويق و اهداى پاداش بر اس ــه موقع  و تش ــى ب 6- ارزياب

شايستگي و عملكرد كاركنان و اعضاى هيئت علمى
ــت، غيبت،  ــازي، تهم ــايعه س ــورد با ش ــوددارى و برخ 7- خ
ــگاه   ــي و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد را در دانش خبرچين

تضعيف مى كند. 
ــرى از  تبعيض و همچنين آزار و اذيت  8- خوددارى و جلوگي
ــان بر مبناي ديدگاه سياسي آنان،  كاركنان، فراگيران و مدرس
داليل نژادي، مذهبي، جنسيتي، مسايل قومي، وضعيت جسمي 

و... 
9- محرمانه تلقى كردن اطالعات فردى، خانوادگى، اجتماعى، 

اقتصادى، شغلى وتحصيلى كاركنان و دانشجويان 
ــتن قابليت و توان  ــئوليت در صورت داش ــن مس 10- پذيرفت
ــه اعضاى علمى توانا  ــگا ه هايى ك مديريتى (به ويژه در دانش

فعاليت مى كنند).

اخالق آموزشى
 رعايت اخالق آموزشى تضمين كننده سالمت فرآيند ياددهى 
و يادگيرى در دانشگاه است. در حقيقت، ضوابط و ارزش هاى 
ــه اين امر كمك مى  ــا آموزش و يادگيرى ب ــى مرتبط ب اخالق
ــوردارى از بهترين آموزش  ــجويان در برخ كند كه حقوق دانش
ــأن يادگيرى از يك طرف و شأن و جايگاه علم و علم  ها و ش
ــود. اين ارزش ها و معيارهاي  آموزى از طرف ديگر رعايت ش
اخالقى مرتبط با آنها به طور معمول مورد توجه اعضاى هيئت 
ــم، آموزش و يادگيرى قرار گرفته و از  علمى عالقه مند به عل
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سوى آنها مورد حمايت قرار مى گيرد. برخى از ضوابط اخالقى 
ــوزش عالى بايد خود عامل  ــگاهى كه مديران آم آموزش دانش
ــند و بر اجراى درست آنها نظارت و همت گمارند،  به آنها باش

عبارتند از:
ــائل مرتبط با  ــايي و رفع نيازها و مس ــالش براى شناس 1- ت

فراگيران و مدرسان
2- تشويق و راهنمايي مدرسان و فراگيران در پيروي از قوانين 

و ارزشهاى دانشگاهى
3- احترام به استادان و دانشجويان، در مقام انسانى آنها

ــان و تبعيض قائل نشدن  4- حفظ ارتباط با فراگيران و مدرس
بين آنها در برخوردارى آموزش و تسهيالت يادگيرى 

ــتاوردها، نظرها و  ــوق، دس ــب به حق ــذارى مناس 5- ارزش گ
مشاركت هيئت علمى در فرآيند ياددهى و يادگيرى

ــه مورد آزار،  ــجويانى ك ــتادان و دانش 6- حمايت و دفاع از اس
غرض ورزى، مزاحمت، تهديد، تبعيض و اعمال غير اخالقى در 

ضمن آموزش، يادگيرى و ارزشيابى قرار مى گيرند.
7- محرمانه تلقى كردن اطالعات فردى وارزشيابى دانشجويان

اخالق پژوهشى
ــامل رعايت هنجارها و ارزش هايى است كه بايد  اين حيطه ش
ــدى از نتيجه  ــراى پژوهش و بهره من ــد طراحى و اج در فرآين
هاى پژوهش رعايت شوند. تخلف هاى پژوهشى شامل جعل، 
ــرقت متون، هنگام اجراى پژوهش يا گزارش  ــتكارى يا س دس
ــى است. در ايران، عدم آگاهى شايد بيش از  يافته هاى پژوهش
ــاز بروز اين مسئله بوده است[10] .  هر عامل ديگرى زمينه س
ــت.  ــى از دو هنجار علمى اس معيارهاي اخالقى پژوهش، ناش
ــودن. تعميم  ــم و همگانى ب ــار عبارتند از: تعمي ــن دو هنج اي
ــاس ارزش آنها  ــى بر اس ايجاب مى كند كه يافته هاى پژوهش
ــوند و مطابق هنجار همكانى بودن، پژوهشگر بايد          ــير ش تفس
نتيجه هاى پژوهش خود را در اختياز جامعه پژوهشى قرار دهد 
ــى وظيفه دارد از كمك هايى كه همكارانش  و جامعه پژوهش
ــى، تقدير  ــش مى كنند، با نقل و قول هاى كتاب شناس به دان
ــد[9].  برخى از معيارهايي كه رعايت آنها براى حفظ حقوق  كن
پژوهش و دانش پژوهشى در دانشگاه ها الزم به نظر مى رسد 
و شايسته است مورد حمايت و توجه جامعه علمى قرار بگيرند، 

عبارتند از:
1- انجام تالش هاى هاى پژوهشى بر اساس ضوابط دانشگاه  
ــاندن،  ــانى مانند زيان نرس 2- رعايت حقوق آزمودنى هاى انس

محرمانه بودن، رضايت داوطلبانه و ...
3- برقرارى همكارى خالقانه  با استادان و دانشجويان در جهت 

بستر سازى براى نوآورى و دانش آفرينى و پيشرفت علمى
ــتن مهارت هاي علمي و  4-  بالندگى علمى و به روز نگه داش

حرفه اي مرتبط با پژوهش و توليد علم 
ــبك هاي جديد  ــن از روش هاي نو آورانه و س ــره گرفت 5- به

علمي براي رسيدن به هدف هاى علمى دانشگاه
ــت هاي مرتبط با  ــت از تالش هاى حرفه اى و سياس 6- حماي

پژوهش دانشگاه و دانشگاهيان
ــش، گزارش  ــوى در انجام پژوه ــوق مالكيت معن رعايت حق

پژوهش ، ارائه مقاله ها، معرفى اختراع ها و ...
ــام پژوهش وارائه  ــب در انج ــتفاده از روش هاى مناس 7- اس

يافته هاى واقعى به دور از پيش داورى
8- انجام پژوهش با هدف كمك به بهبود زندگى مردم

9- رعايت موضوع هاى اخالقى در استفاده از فنآورى داده ها 
و ارتباط ها

10- رعايت حقوق حيوان هاى آزمايشگاهى
 

اخالق دانشجويى
ــوق فردى و  ــجويى حافظ حق ــا و ضوابط اخالق دانش معياره
گروهى، و شأن فراگيران علم و دانش پژوهى است. رفتار شرافت 
ــاس بودن به وقت و هزينه اى كه  مندانه و توأم با احترام، حس
دانشجو براى يادگيرى اختصاص مى دهد، درستكارى در انجام 
ــى، رعايت آئين نامه هاى  ــف ها و تالش هاى هاى علم تكلي
ــگاه از جمله ضوابطي هستند كه به  انضباطى و فرهنگى دانش
حفظ سالمت انسانى و رشد اخالق حرفه اى دانشجويان كمك 
ــرى، تكاپوهاى فردى و  ــجويان افزون بر يادگي مى كنند. دانش
ــكيل انجمن هاى  گروهى گوناگونى مانند نوآورى، اختراع، تش
علمى و فرهنگى، ارزشيابى استادان، نوشتن مقاله ها و ... دارند. 
ــيابى مى كنند و هم مورد ارزشيابى استادان و در  آنها هم ارزش
برخى موارد مورد ارزيابى مديران و مسئوالن دانشگاه قرار مى 
ــت ارزشها و هنجارهايى  گيرند. مديران آموزش عالى الزم اس
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ــد  ــود در مجموع به رش را رعايت و حمايت كنند كه باعث ش
ــجويان كمك  ــى، روانى، مهارتى و علمى دانش ــى، ذهن اخالق
ــف و تقويت نقاط قوت  ــد، و هدف از آنها اصالح نقاط ضع كن

دانشجويان است. برخى از اين ضوابط عبارتند از:
ــخصى و آزادى علمى دانشجويان در ضمن  1- حفظ حريم ش

تالش هاى ياددهى، يادگيرى و تالش هاى پژوهشى
2- پاسخگو بودن دانشجويان نسبت به تصميم ها و رفتارهاي 

خود در برابر جامعه دانشگاهى
ــتگي نماى جامعه و استفاده از پوشش  3- توجه به نظم و آراس

مناسب با عرف فرهنگي جامعه در دانشگاه
ــا،  ــر تبعيض ه ــجويان در براب ــگاه از دانش ــت دانش 4- حماي

ارزشيابى هاى نادرست و غرض ورزى ها
ــتادان و  ــى اس ــالمت روابط علمى و آموزش 5- مواظبت از س

دانشجويان با يكديگر
ــاى فرهنگى فردى و گروهى  ــويق تالش ه 6- حمايت و تش

دانشجويان

عوامل رشد و رشد اخالق حرفه اي 
ــه اي، ايجاد  ــاي اخالق حرف ــد معياره ــن راه براي رش بهتري
تشكل ها و انجمن ها  علمي است. تشكل هاي تخصصي باعث 
ــكل بگيرند و بهتر  ــد كه معيارهاي اخالقي بهتر ش خواهد ش
بتوان آن را در جامعه نشر و گسترش داد. اين تشكل ها بايد با 
ــود كه  دولت همكارى نمايند، چون اين همكارى باعث مي ش
واقعيت ها گفته شوند و آثار آن راحت تر به عرصه وجود برسند. 
ــترش و رشد اخالق حرفه اي  ــان بنياد ميزان گس به گفته ايش
ــتگي به ميزان كاركرد موفق اخالق حرفه اي و همين طور  بس
ــت آمده از  ــزان تغييرپذيري آن دارد. هر قدر مزاياي به دس مي
ــد، ميزان تعهد به ضوابط  رعايت اخالق حرفه اي فراگيرتر باش
ــت و هرچه تنگنا هاى اعمال  آن از درجه باالتري برخوردار اس
ــي از معيارهاي اخالق حرفه اي منطقي تر و در رشد  ــده ناش ش

سازمان موثرتر باشد، پايبندي به آن محكم تر خواهد بود[2].
ــترش  ــد و گس ــن و مهمترين وظيفه اخالق حرفه اي، رش اولي
ــت. در  ــغل مورد نظر اس آئين نامه هاى مبتني بر اخالق در ش
همه سازمان ها، آئين نامه هاى اخالق حرفه اي از طريق نظام 
ــود.  ــاي اخالقي و حرفه اي به اعضاي آنها ابالغ مي ش نامه ه

ــت نظام نامه هاي  ــازمان ها ملزم به رعاي بنابراين، اعضاي س
ــند. نظام نامه اخالقي  ــه اي، حرفه خود مي باش ــي و حرف اخالق
ــتانداردهاي  ــت از مجموعه مدوني از معيارها يا اس عبارت اس
ــئوليتي را بر عهده  ــه مس ــراي كارآزموده هايي ك ــي ب اخالق

دارند»[5].
ــتانداردها  ــد. «نظام نامه ها يا اس ــر عهده دارن ــئوليتي  را ب مس
ــه اي از منابع مهم  ــاي حرف ــي انجمن ه ــاي اخالق و معياره
ــامي  ــند. اين نظام نامه ها، اس ــايي رفتار اخالقي مي باش شناس
ــت  گوناگوني دارند، اما هدف كليه آنها ارائه آئين نامه هائى اس
ــي را بر عهده دارند»[5].  كه هدايت اعضاي انجمن هاي علم
ــد و                                       هر حرفه اي بايد داراي رهنمودهاي اخالقي و قانوني باش
ــتانداردهاي اخالقي و  آئين نامه هاى آن حرفه بايد به اين اس
ــند تا اطمينان و اعتماد عموم مردم را جلب  قانوني متعهد باش
ــن اعتماد يك حرفه نمي تواند يك حرفه باقي  نمايند. بدون اي
ــهاي شغلي  بماند. نظام نامه ها يا ضوابط اخالقي، در واقع، ارزش
يك حرفه را ارائه مي دهند كه به تعبيري استانداردهاي عملكرد 
ــند، ضوابط اخالقي ساختار يا رهنمودهايي  براي اعضا مي باش
ــغلي و همچنين  ــراي اعضا براى تبعيت از آنها در عملكرد ش ب
ــراي عموم براى پيش بيني در همكارى هاى خود با حرفه و  ب

اعضا فراهم مي كنند.

منشور اخالقي و روش هاي عملي ساختن آن در سازمان
ــور اخالقي كاركنان كه در برگيرنده ي ارزش هاي  تدوين منش
ــد، يكي از  ــازمان باش ــي جامعه و اخالق مورد نظر س فرهنگ
ــده براي نهادينه كردن اخالق در سازمان  زمينه هاي مطرح ش
است. بر اساس آن، اعضاي سازمان از يك سرمشق و رهنمود 
ــجم  ــي تبعيت مى نمايند و فرهنگي منس كلي اخالقي و ارزش
ــور اخالقي سازماني  ــازمان به وجود مي آيد. منش و قوي در س
ــكان، اخالق حرفه اي و سازماني  ــوگندنامه ي پزش همچون س
ــير  ــد و راهنماي عمل آنان در مس ــكل مي ده ــان را ش كاركن
ــور اخالقي سازماني بيانيه اي است كه  خدمت شان است. منش
ــريح و افراد را در حل  ــار حرفه اي مطلوب و اخالقي را تش رفت
ــكالت اخالقي راهنمايي مي كند. عباس زاده معتقد است  مش
منشور اخالقي در سازمان هاي دولتي ابزاري است براي بهبود 
رفتار اخالقي در ميان اعضاي سازمان و حمايت و حفظ منافع 
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ــور اخالقي با تحت تاثير قراردادن رفتار اخالقي  عمومي. منش
ــازمان، ارزشهاي اخالقي ويژه اى را نيز  اعضا و جو اخالقي س

به اعضاي سازمان منتقل مي كند[10].
ــند و با  ــاوت مى باش ــان ها متف ــت؛ انس ــلم اس ــه مس    آنچ
ــم مي آيند، براي اين  ــازمان گرد ه ديدگاههاي متفاوت در س
كه بتوانيم اين تفاوت ها را به اشتراك بگذاريم نياز به سرمشق 
ــازماني نام  ــور اخالقي س و الگويي داريم كه آن را با واژه منش
نهاده اند[11]. فردريكسون منشور اخالقي را حول محور عدالت 
اجتماعي و مصلحت انديشي بيان داشته است و آنها را از اركان 
منشور اخالقي مي نامد[12]. مديران بايد ضمن حفظ آزادي و 
ارزشهاي فردي، مصالح اجتماعي را نيز محترم بدارند و منشور 
ــد. منشور  ــتوار باش ــازمان بايد بر همين دو ركن اس اخالقي س
اخالقي سازمان سندي حاوي معيارهاي اخالقي و ارزشي است 
كه براي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بين مسئوالن سازمان 
تدوين شده و آنها را در رفتار و عملكردشان به سوي آرمان هاي 

ارزشي سازمان هدايت مي كند.
در حقيقت منشور اخالقي جانشين كارآمد كدها و آيين نامه هاي 
ــت. برخالف انتظار مديران آيين نامه هاي اخالقي  اخالقي اس
ــت  ــا و نبايدهاي رفتاري را تعيين مي كردند، نتوانس كه بايده
ــبات اخالقي در فرهنگ سازماني به طور كامل  در بهبود مناس
ــاي اخالقي علت آن  ــتى در كده ــود. وجود دو كاس موفق ش
ــرا آيين نامه هاي اخالقي تمام  ــود، يكي كامل نبودن آنها، زي ب
مسئوليت هاي اخالقي سازمان را دربر نمي گرفت و ديگر اينكه 
آيين نامه هاي اخالقي از هماهنگى و سازگاري بين مسئوليت ها 
و اولويت هاي تعهدات اخالقي برخوردار نبود. مديران براى رفع 
ــازمان  ــور اخالقي س ــتى به طراحي و تدوين منش اين دو كاس
ــار مديران و  ــوع رفتار مورد انتظ ــور اخالقي ن پرداختند. منش
كاركنان را بيان مي كند و به عنوان مالكي براي تميز اخالقي 

هرگونه اقدامي در سازمان به كار مي آيد[4].
ــور اخالقي براى كارايي و اثر بخشي بايد ويژگي هائي را  منش

شامل باشد كه به شرح زير است:
1- منشور اخالقي بايد كامل باشد.

2- قابل تحقق، عملي و قابل اجرا باشد.
3- بايد بر مالك اخالق به گونه اي مبتني باشد كه ارزش ذاتي 

و اصالت آن را حفظ كند.

ــد، عاري بودن از هرگونه  ــور كار آم 4- مهم ترين ويژگى منش
ابهام است.

ــئوليت هاي سازمان ترتيب منطقي  5- در بيان تعهدات و مس
داشته باشد.

ــندي درآيد و در ديد  ــور اخالقي به صورت س ــي كه منش زمان
كاركنان قرار گيرد ارزشهاي مورد نظر سازمان به اعضا منتقل 
و رفتار اخالقي آنها تحت تأثير قرار خواهد گرفت. بديهي است 
كه با تحت تاثير قرار گرفتن رفتار تك تك اعضاي سازمان، جو 

اخالقي در سازمان شكل مي گيرد[11].
ــور اخالقي سازماني عبارت  ــتا، هدف هاى منش  در همين راس

است از:
1- كاركنان را از ماموريت سازمان آگاه كند. 

2- جو اخالقي را در ميان اعضاي سازمان تشويق كند. 
ــازمان همچنين مي تواند به يكپارچگي    جو اخالقي درون س
ــه مديران  ــد. از آن جايي ك ــازمان كمك كن ــي در س اجتماع
ــتري عمل مي كنند كه مي بايد به  ــازمان هاي دولتي در بس س
خواسته هاي متفاوت و متعارض پاسخ دهند، بنابراين نقشي كه 
منشور اخالقي مي تواند در اين ميان ايفا كند، آن است كه ميان 
خواسته هاي يادشده نوعي پيوند و آشتي برقرار كند، به گونه اي 
كه حد دلخواه و معقولي از خواسته هاي ذينفعان سازمان تحقق 

يابد[11]. 
ــازمان براي هدايت  ــه از بيانيه مأموريت س ــر باور دارد ك كارت
كاركنان به تصميم گيري هاي اخالقي استفاده شود تا عملكرد 
و رفتار آنان در راستاي تحقق اهداف سازمان قرار گيرد[13]. 

ــت  كه نظام نامه هاى  مك دونالد  (2006)1 نيز بر اين باور اس
اخالقى به صورت سندى مكتوب در سازمان ها و محيط هاى 
ــع ضرورى، در  ــود دارد و در مواق ــگاهى و آكادميك وج دانش
ــازمانى افراد را هدايت  تصميم گيرى ها و هدف گزارى هاى س
ــنادى تعهد اخالقى را براى افراد گروه ايجاد  مى كند، چنين اس
ــتند و چه انتظارى از آنها  مى كند و اين كه آنها چرا آن جا هس

در گروه وجود دارد[14]. 
ــغل و حرفه افزايش  ــروزه، انتظارات اخالقي و رفتاري از ش ام
ــجويان  ــت، افزون بر آن، اعضاء هيأت علمي و دانش يافته اس
ــتجوي تعريفي از زمينه هاي اخالقي  به طور فزاينده اي در جس
1 Macdonald
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ــتند. ضرورت وجود نظام نامه هاي  در عملكرد شغلي خود هس
اخالقي به داليل زير در آموزش عالي احساس مي شود:

- تعريف رفتارهاي قابل قبول
- ارتقاء استانداردهاي موجود در انجام امور

ــاي گروه و  ــراي خود ارزيابي اعض ــم كردن مالكي ب - فراه
دانشجويان

- استناد به آن به عنوان نشانه اي براي بلوغ شغلي
ــه اي در اجتماع هاى علمي  ــاز به تدوين اصول اخالق حرف ني
همانند نياز به معيارهاي اخالقي در كل جامعه است. دانشگاه هاي 
معتبر دنيا به ضوابط اخالقي توجه ويژه اى داشته اند و كدها و 
شاخص هاي اخالقي را براي خود وضع نموده اند. در ادامه، به 
نمونه اى از نظام نامه اي اخالقي دردانشگاه كاليفرنياى جنوبى 
ــال 2011 از سوى يو اس نيوز جزو 25 دانشگاه برتر  كه در س

آمريكا رتبه بندى شده است، اشاره مي شود.
ــار اخالقى مبتنى بر دو  ــگاه كاليفرنياى جنوبى، رفت • در دانش
ركن اساسى است:صداقت ، بى طرفانه بودن و احترام گذاشتن 

به حقوق، شأن و منزلت همه افراد.

نظام نامه اخالقي در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي
ــجويان و  •  ما به عنوان اعضاى هيئت علمى، كاركنان، دانش
ــئول رفتار اخالقى خود هستيم  اعضاى هيئت  امنا نه تنها مس
ــامان دادن دانشگاهى  ــاختن و س ــئول س بلكه همچنين، مس

اخالقى مى باشيم.
ــجويان و هر يك از  ــاى بنيادي كه ميان دانش ــا ارتباط ه • م
ــگاه مان بر اساس آن بنيانگذارى شده است، ارج  استادان دانش
ــاس مقّدس است  مى نهيم؛ بنابراين، چنين ارتباط هايي از اس
ــت به گونه اي كه  افراد، تحت تأثير  ــته توّجه ويژه اس و شايس
ــتفاده هاى شخصى قرار  ــته يا انگيزه ها و اس رفتارهاى ناشايس

نگيرند. 
ــئول به  ــگاه يا افراد مس • هنگامى كه ما به عنوان يك دانش
نيابت از دانشگاه پيمان مى بنديم، به پيمان خود عمل مى كنيم. 
ــده  ــاره ش به ويژه وعدههايى كه در بيانيه مأموريت به آنها اش
ــت. حتى در نبود تمهيدات نظارتى تالش مى كنيم وظايف  اس

خود را به خوبى انجام دهيم.  
ــاد منافع مرتبط با هيئت علمى،  ــن، تض • ما بى درنگ و روش

دانشجويان، كاركنان، اعضاى هيئت امنا و مجموعه دانشگاه را 
ــايى و اعالم مى كنيم. ما همچنين اقدام هاى مناسبى را  شناس
ــذف چنين تضادهايى انجام مى دهيم يا اينكه مطمئن  براى ح
ــتى و امانتدارى افراد يا دانشگاه در معرض  ــويم كه درس مى ش

خطر قرار نگيرد. 
ــكيبايى متقابل را تقويت  ــا احترام و ش ــا محيطى همراه ب • م
مى كنيم. به عنوان اعضاى جامعه دانشگاه كاليفرنياى جنوبى، 
ــى كه ارزش ها،  ــار مى كنيم، حّتى وقت ــا همه با احترام رفت ب
ــف و متفاوت با  ــينه فرد يا گروهى مخال ــا، رفتار يا پيش باوره
ــن رفتار اخالقى  ــوع، يكى از اصول بنيادي ــد. اين موض ما باش
ــگاهى ما  ــاس گفتمان مدنى در جامعه دانش ــگاه و اس در دانش
است. براى اينكه ما نه تنها در برابر خود مسئوليم بلكه مسئول 

ديگران نيز هستيم و با هرگونه تعصب و تنفر مخالفيم.
ــى را مورد اذّيت و آزار  ــى بدرفتارى نمى كنيم؛ كس • ما با كس
ــى آسيب  ــى را تحقير نمى كنيم؛ به كس قرار نمى دهيم؛ كس
نمى رسانيم و از كسى سوء استفاده نمى كنيم. ما سرقت علمى- 
ادبى، دروغگويى، جعل عمدى، كالهبردارى علمى، تبعيض از 

روى حسادت و يا بدرفتارى با انسانها را تحمل نمى كنيم. 
ــام مطالعه هاى علمى، همكاران،  ــواه اين افراد داوطلب انج خ
ــتان، زيردستان، دانشجويان، استادان، اعضاى  بيماران، فرودس
ــند يا مردم  هيئت امنا، والدين، دانش آموختگان و خيرين باش

عادى جامعه.
ــگاه يا اموال مربوط به ديگران كه به  • ما اموال و منابع دانش
ــد را غصب نمى كنيم و اجازه هيچ غصب و  ــا اعتماد كرده ان م

اختالسى را نمى دهيم. 
ــو و رفتارهاى  ــخيص رفتارهاى قانونى از يك س ــا در تش • م
ــى كنيم. با باور به  ــوى ديگر،  با احتياط عمل م اخالقى از س
اينكه اين دو مى توانند در بسيارى از حوزه ها همپوشانى داشته 
ــه، ما از الزام هاى  ــند، اما در نهايت متفاوتند.  در حالى ك باش
قانونى پيروى مى كنيم، اما هرگز نبايد مالحظه هاى اخالقى 

را ناديده بگيريم.
ــا را مانند اعضاى  ــاى ويژه اى كه م ــه دليل همگرايى ه • ب
خانواده اى منسجم و ريشه دار به هم  پيوند مى دهد، ما وظيفه اى 
خانوادگى داريم كه امين يكديگر باشيم. اعضاى هيئت علمى و 
كاركنان دانشگاه نسبت به اقبال دانشجويان و ساير افرادى كه 



39

 رعايت اخالق در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي: گزينه اى براى بهبود رفتارها

فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 2 ـ خرداد ماه 90

عهده دار حمايت از آنها هستيم- به ويژه قشر آسيب پذير مانند 
ــگاه-  ــاران، افراد مورد مطالعه و كودكان مهد كودك دانش بيم

مراقبت ها و حمايت هاى الزم را به عمل مى آورند.
 از طريق احترام به حقوق و منزلت ديگران و همچنين تالش 
ــگاهى  ــتن روابط بى طرفانه و صادقانه با افراد، دانش براى داش
ــبت به آن افتخار كنيم،  اخالقى ايجاد مى كنيم كه همه ما نس
ــگاهى كه چراغ هدايت همه مردم روزگار ما و قرن هاى  دانش

آينده باشد.

نتيجه گيرى
ــت كه مى كوشد به  ــى از علم اخالق اس اخالق حرفه اى بخش
ــايل اخالقى حرفه هاى گوناگون پاسخ دهد[15]. دانشگاه  مس
ــى همچون  ــاي معرفتي محيط  داخل ــه نيازه ــخ ب نيز در پاس
ــوزش، پژوهش و يادگيري؛ و نيازهاى غيرمعرفتى همچون  آم
ــه عهد، تهذيب  ــكيبائى، تضارب آرا، وفاى ب ــد پذيرى، ش «نق
نفس، تكريم انسان ها، تعهد به ارزش ها، امانتدارى و...»[16] 
نقش مهمي دارد. و اخالق مديريتى به تضمين اين امر كمك 
مى كند كه مديران در هدايت دانشگاه و جهت دادن به خدمات 

اجتماعى آن، به شكلى درخور و مناسب عمل كنند. 
ــگاه ها، تدوين معيارهاي اخالقي  با توجه به اهميت نقش دانش
مشخص براي آنها ضروري است تا راهنمايى در جهت رسيدن 

به اهداف باشد و عملكرد را بهبود بخشد. 
   در كل، مى توان گفت مداومت در عمل بر اساس ارزشهايى 
ــكان، انتقادپذيرى،  ــدارا در حد ام ــلط بر نفس، م همچون تس
ــر، عدالت و  ــن تدبي ــى، قاطعيت اجرايى، حس ــورت خواه مش
انصاف، بردبارى و شكيبايى ، پرهيز از فخر فروشى و استبداد، 
ايجاد انگيزه، خوش رفتارى و نرمى با جامعه دانشگاهى، احترام 
ــرى، تواضع، تكريم كاركنان  ــه كالس درس و فضاى يادگي ب
ــوزش مداوم و كمك به  ــجويان، مضايقه نكردن در آم و دانش
دانش  پژوهى، عامل بودن به هنجارها و آئين نامه هاى علمى 
و فرهنگى دانشگاه و... باعث بهبود و گسترش اخالق حرفه اي 
ــى  ــى و پژوهش ــوزش عالى و به دنبال آن محيط آموزش در آم

دانشگاه خواهد شد. 
رعايت اخالق رفتار مديران، اعضاى هيئت علمى، دانشجويان 
ــد و باعث خواهد شد تا  ــگاه را بهبود مى بخش و كاركنان دانش

ــگاه، با اعتماد و اطمينان بيشترى به همكارى با  ذينفعان دانش
دانشگاه و استفاده از خدمات آنها بپردازند.
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