
 

 دانشگاه تهران  یدر نظام ادار  ایاخالق حرفه

 2، محمدحسین صبور 1* فاطمه آموزگاری

 چکیده
-ایِ کارکنانِ یکی از دانشکدههدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان رعایت اصول اخالق حرفه

  نظر  از و آمیخته پژوهش یک تحقیق، نوع  نظر از پژوهش اینهای دانشگاه تهران است. 
 آوری جمع .باشدمی توصیفی نوع از و پیمایشی تحقیق همچنین،. است کاربردی هدف

بین  در آن توزیع و استاندارد نامه پرسش از استفاده با پژوهش این برای نیاز مورد اطالعات
روش در این مقاله، ابتدا به  . گیردمی صورت های دانشگاه تهران کارکنان یکی از دانشکده

ای جهانی شناسایی و سپس برای تالش به منظور ارتقای دلفی فازی، اصول اخالق حرفه
اصل  8بندی خاکستری به اولویت AHPسطح اخالق در دانشگاه تهران، با استفاده از روش 

اصل انصاف  ت  است. نتایج نشان داد که از نظر میزان رعای  شدهپرداختهای جهانی  اخالق حرفه
 آخر قرار دارد.  ر رتبهد شفافیت اصلو  در رتبه اول
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 مقدمه

  سال   نیز   کشور  از  خارج  در  بمکه   ایران  در  تنها   نه  است،  مهمی  بحث  ها  دانشگاه   در  اخالق  بحث
  یک  عنوان  به اخالق به پرداختن . شود می کار دانشگاه  در اخالق بحث روی که است ها

 دانند  می  موظف  را  خودشان  ها  دانشگاه  و  است  شده  تصویر  بزرگ  های  دانشگاه  برای  ماموریت
 در اخالقی مسائل زمینه در را خودشان موموضع و باشند داشته بیانیه اخالق حوزه در که

  هستند  معتقد جهان، در موضوع  این پردازان نظریه  و پژوهشگران. کنند مطرح  ها  دانشگاه
 کارآمد تواند نمی دانشگاه در نیز پژوهش و آموزش  بحث حتی اخالقی های پایه وجود بدون
 بر چیز همه که است اساس  و پایه یک دانشگاه در اخالق واقع در. برسد سرانوام به و باشد

 .شود می تعریف درست آن مبنای
ای در مدیریت سازمان ناجا پرداخته و برخی از عناصر ( به بررسی اخالق حرفه1388غالمی)

های اسالمی و دیگر  و عوامل مؤثر بر آن را برشمرده است. در این راستا با پرداختن به دیدگاه
های اخالقی، راهکارهای عممی و عممی مدیریت اخالقی امهگانه اخالق، فواید برنمکاتب سه

ای و ( به مفهوم اخالق حرفه1389. امیری و همکاران)(1388)غالمی,  را بیان کرده است
های اند. همچنین به ویژگیاهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز جوامع امروز به اخالق پرداخته

طمبی، صادق بودن،  جویی و رقابتای مانند احساس مسلولیت، برتریدارای اخالق حرفهافراد 
ها و هنوارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با  احترام و تکریم دیگران، رعایت ارزش 

ای، چگونگی ای اخالق حرفهدیگران و وفاداری اشاره کردند. در ادامه با اشاره به عوامل پایه
.  (1389)امیری و همکاران,  ویج آن در جهت توسعه سازمانی بیان شده استاشاعه و تر

ها به عنوان یک معمم  ای اساتید دانشگاه( با هدف تبیین اخالق حرفه1391پور)ایمانی
این   استانداردهای اخالقی اساتید در دو نقش آموزشی و تربیتی را مورد بررسی قرار داده و به

ای از دستورات اخالقی اسالم در ارتباط با موضوع تشریح شده و به قوانین برخی  منظور گزیده
. (1391)ایمانی پور,  ای تدریس نیز اشاره کرده استاز کشورها در زمینه اخالق حرفه

در بین کارکنان دانشگاه  ای و رفتار ضد شهروندی را ( رابطه بین اخالق حرفه1396مقتدایی)
اصفهان مورد مطالعه قرار داده است. بر مبنای تحمیل انوام شده در این پژوهش از بین ابعاد 

-ای مشارکت در حد باال، تعهد سازمانی و انتقادپذیری به میزان متوسط و وقتاخالق حرفه
. (1396)مقتدایی,  شناسی و صداقت در سطح پایینی باعث کاهش رفتارهای شهروندی بودند

ای و انضباط سازمانی با سالمت ( به بررسی ارتباط اخالق حرفه1396فر و همکاران)حوازی
های انوام های پیام نور استان البرز پرداخته و نتایج حاصل از آزموناداری کارکنان در دانشگاه

ای و اداری و سالمت سازمانی و اخالق حرفهاند که بین متغیرهای انضباط شده نشان داده
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)حوازی  داری وجود داردسالمت سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش رابطه مثبت و معنی
 توسعه  زمینه  در  را  تاریخی  پیشینه  از  خشی(  1987. تامپسون و همکاران)(1396فر و همکاران,  

  -  پرستاری در خاص مسایل و کنونی استفاده عمل, بهداشتی هایمراقبت در اخالقی ایکده
 است مامایی - پرستاری در اخالقی رفتاری قانون یک به نیاز اثبات که کندمی ارائه مامایی

(Thompson, Thompson, 1987). (2012حیاتی و کانیاگو )اسالمی کار اخالق تاثیر درباره 
  از  گروه این. کردند تحقیق شغمی عممکرد و سازمانی تعهد شغمی، رضایت درونی، انگیزه  بر

 نتایج.  کندمی  استفاده  اندونزی  در  Lampung  بندر  در  اسالمی  بانک  کارمند  1۴9  از  نمونه  یک
 تا دارد سازمانی تعهد و درونی انگیزه بر تریبزرگ اثر اسالمی رفتار که  دادند نشان توربی
 انگیزه و شغمی رضایت از حاکی توربی نتایج این، بر عالوه. شغمی عممکرد و شغمی رضایت
 است شغمی عممکرد و سازمانی تعهد بر  اسالمی کار اخالق رابطه تعدیل برای درونی

(Hayatia, Caniago, 2012). اخالق ارزیابی هدف با ( در این مقاله 2017پور)شریف و یوسف 
 پزشکی عموم دانشگاه دانشوویان دیدگاه از کرمانشاه پزشکی عموم دانشگاه اساتید ایحرفه

 هایویژگی نظر از معممان که است آن از حاکی آمدهدستبه نتایج. استشده انوام کرمانشاه
 باالتر  هاداده   این.  دارند  معناداری  تفاوت  آموزشی  هایفعالیت  بر   تسمط  میزان   نظر  از,  شخصیتی

 از  بیش  استادان  ایحرفه  اخالق  آموزش   که  داد  نشان  آمدهدستبه  هایداده.  بود  متوسط  حد  از
    .(Safari, Yoosefpour, 2017) نبود مطموب  هم هنوز اما, بود متوسط حد

  را  جامعه سو یک از سازمان تا است ضروری و الزم امری سازمان، در ایحرفه اخالق رعایت
  خود   بمندمدت  منافع  خردمندانه  و  منطقی  تصمیمات  اتخاذ  با  دیگر،  سوی  از  و  نکند  تعارض  دچار

  این  گیرد، قرار ما  نظر  مد باید حرفه اخالق مفهوم  با  مواجهه در که  چیزی آن. کند تضمین را
  دو  هر از اما است، شغمی اخالق و فردی اخالق دربرگیرندة ،ایحرفه اخالق نخست که است
 رویکردی امروزه آنکه دوم. است ناظر حقوقی موموعه یک مثابه به سازمان به و رفته فراتر

  به  شرکت معنوی مسلولیت دلیل همین به و است شده پیدا ایحرفه اخالق به استراتژیک
  سوم . اجرایی مدیران  به حتی نه  و پرسنمی واحد به  نه  شود؛می  سپرده  استراتژیست  مدیران

  یکدیگر  از  را »محورمسلمه» و »گرایانهفضیمت»  رویکرد نوع  دو باید اخالق حوزة در  آنکه
 نه ،است »محورفضیمت» صرفاً اخالقی معضالت به سنتی نگرش . کرد تفکیک

 رویکرد کند،می گشاییگره  سازمانی اخالقی معضالت از آنچه که حالی در ؛»محورمسلمه »
  نیازمند   آن،  اثربخش  حل  برای  و  است  مسلمه  یک  ،اخالقی  معضل  چون.  است  »محور   مسلمه»

 دربارة نگریتمویحی از باید ما که است این اساسی نکتة. هستیم مهارت و تخصص کسب
 حتی  نه  و وابسته  ن  فرد لزوماً نه سازمانی اخالق آنکه  چهارم. کنیم پرهیز ایحرفه اخالق



 ، دانشگاه تهران 1398آذر    - مدار دانشگاه اخالق   ی مل   ش ی هما   ن ی دوم 

 

97 

 آن در سازمانی و محیطی فردی، عوامل بمکه است؛ وابسته ن محیط نه و وابسته ن سازمان
  این  از غفمت. هستیم سیستمی نگرش  نیازمند اخالق، به  پرداختن  در ما بنابراین،. دارد تأثیر

 خواهد دور بینیواقع از را ما گیریتصمیم اخالقی، معضالت تحمیل و تبیین مقام در عوامل
 .کرد

 بسترهای ایواد چگونگی مختمف، سطوح در کارآمد مدیران هایدغدغه ترینعمده از یکی
 کامل،  تعهد  و  مسلولیت  حس  با  هاآن  تا  هاستحرفه  تمام  در  شاغل  انسانیِ  عوامل  برای  مناسب

 را خود یحرفه و شغل بر حاکم اخالقی اصول  و بپردازند خود ایحرفه و جامعه  مسائل به
 یکی  ای کارکنانحرفه  اخالق  اصول  رعایت  میزان   بررسی  حاضر،  تحقیق  از  هدف.  کنند  رعایت

 .است تهران  دانشگاه هایدانشکده از
 شوند ای در سازمان شناخته میاصل جهانی اخالق حرفه 8اصل زیر به عنوان  8

دهند؛ پرسنل امین سازمان بوده و کسب و کار را با جدیت و وفادارانه انوام میاصل امانت  
اصل مالکیت  پرسنل سازمان برای مالکیت و حقوق دارندگان احترام قائل هستند؛ اصل اعتماد  
و اعتبار  پرسنل سازمان به قول خود پایبند هستند و به عهد خود وفادارند؛ اصل شفافیت  

شود و از هر عممی که بوی فریب و نیرنگ  صادقانه و آشکار هدایت میای سازمان به شیوه
کند؛ اصل منزلت  حریم افراد و کرامت انسانی) تندرستی جان و روان، حقوق دارد دوری می

طرفانه و های داخمی و خارجی سازمان آزاد، بیشود؛ اصل انصاف  رقابتانسانی( رعایت می
پذیری در مقابل مشتریان،  ،...(؛ اصل شهروندی  مسلولیتمنصفانه است) قراردادها، استخدام

محترم شمردن حفاظت از اموال شرکت، احترام به قانون همکاری جهت احقاق حقوق پرسنل، 
های متقابل  های باندی؛ اصل حساسیت متقابل  همه افراد نگران فعالیتعدم شرکت در فعالیت

 کنند.خود هستند و نوعی حساسیت ایواد می
ین مقاله به غربالگری این اصول بر اساس میزان رعایت هر یک در بین کارکنان یکی از در ا

های دانشگاه تهران و اولویت بندی این اصول از لحاظ اهمیت برای رسیدن به نظام دانشکده
 پردازیم.اداری اخالق مدار می

 شناسیروش

 حوم  پژوهش  این  در.  باشدتهران میهای دانشگاه  یکی از دانشکده  پژوهش  این  آماری  جامعه
 ورد در که جامعه از افرادی تعداد که آنوا از واقع در. باشدکارمندان این دانشکده می جامعه

  بنابراین   باشد،می  محدود  است  مهم  ما  تحقیق  برای  هاآن  نظرات  و  داشته  کافی  اطاعات  موضوع 
 .است سرشماری پژوهش این در گیریجامعه،نمونه اعضای بودن  محدود به توجه با
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  به  همچنین. شودمی محسوب توصیفی ماهیت  نظر از و کاربردی هدف لحاظ به  پژوهش این
 گردآوری جهت و ایکتابخانه هایروش  از تحقیق ادبیات نگارش  و  پیشینه  بررسی منظور

  ترین مهم افراد برای اطالعات که این به توجه با. است شده استفاده میدانی روش  از هاداده
 از  استفاده اطالعات آوریجمع ابزارهای ترین رایج از یکی و باشدمی گیریتصمیم منبع

 خواهد استفاده فازی دلفی پرسشنامه از اطالعات تحمیل منظور به پژوهش این در پرسشنامه
 .شد

انوام شده و از زمان شروع کار تا مرحمه  1398این پژوهش به صورت تک مقطعی در سال 
ماه به طول انوامید. قممرو مکانی در پژوهش حاضر یکی از دانشکده    6ها  توزیه و تحمیل داده

ای جهانی مورد  های دانشگاه تهران است. در این پژوهش با در نظر گرفتن اصول اخالق حرفه
 15نامه دلفی فازی بین بررسی قرار گرفته و بعد از ارزیابی این اصول از طریق توزیع پرسش

بندی گردیدند. خاکستری اولویت AHPز کارکنان دانشکده مورد بررسی، با استفاده از نفر ا
 بنابراین قممرو موضوعی این پژوهش عبارتند از  

 های دانشگاه تهران ای جهانی در یکی از دانشکدهشناسایی و اولویت بندی اصول اخالق حرفه
 

 نتایج

-1های توزیع شده در بین کارکنان دانشکده در شکلنامه نتایج آماری بدست آمده از پرسش
ها را که بر اساس طیف لیکرت  نامهنشان داده شده است. نتایج نظرات بدست آمده از پرسش  8
 دهند.قسمتی مشخص شده بودند نشان می 5
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نظرات کارکنان در مورد رعایت اصل  -1شکل 

 امانت

نظرات کارکنان در مورد رعایت اصل  -2شکل 

 مالکیت

  

نظرات کارکنان در مورد رعایت اصل اعتماد  -3شکل 

 و اعتبار

نظرات کارکنان در مورد رعایت اصل  -4شکل 

 شفافیت

 

 

 نظرات کارکنان در مورد رعایت اصل انصاف -6شکل  نظرات کارکنان در مورد رعایت اصل منزلت -5شکل 
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نظرات کارکنان در مورد رعایت اصل  -7شکل 

 شهروندی

نظرات کارکنان در مورد رعایت اصل  -8شکل 

 حساسیت متقابل

)ناحیه سبز( نشان  2)ناحیه بنفش( نشان دهنده میزان آرا به گزینه خیمی بد، شماره 1شماره
به گزینه متوسط، )ناحیه قرمز( نشان دهنده میزان آرا 3دهنده میزان آرا به گزینه بد، شماره 

)ناحیه آبی( نشان دهنده 5)ناحیه زرد( نشان دهنده میزان آرا به گزینه خوب، شماره ۴شماره 
 میزان آرا به گزینه خیمی خوب است.

توان در مورد  شود، با استفاده از نتایج آماری نمیمشاهده می 8-1طور که در شکل همان
 ه داد. میزان رعایت هر اصل در سازمان نظر قطعی ارائ

در الگوریتم اجرای تکنیک دلفی فازی برای غربالگری نخست باید طیف فازی مناسبی برای 
های توان از روش دهندگان توسعه داد. برای این منظور میسازی عبارات کالمی پاسخفازی

های فازی متداول برای این منظور استفاده کرد. توسعه طیف فازی استفاده کرد یا از طیف
ها به برای نمونه طیف فازی مثمثی برای مقیاس پنج درجه لیکرت در بیان اهمیت شاخص

 صورت زیر است 
 درجه 5اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت  -1 جدول

 اعداد فازی مثلثی عبارات زبانی

 (0،0.05،0.25) خیلی کم

 (0،0.25،0.5) کم

 (0.25،0.5،0.75) متوسط

 (0.5،0.75،1) زیاد

 (0.75،0.95،1) خیلی زیاد

 



 ، دانشگاه تهران 1398آذر    - مدار دانشگاه اخالق   ی مل   ش ی هما   ن ی دوم 

 

101 

پس از انتخاب یا توسعه طیف فازی مناسب، دیدگاه کارکنان گردآوری شده و به صورت فازی 
 شود. ( ثبت می1طبق رابطه )

(1)  

1/

1

( , , ), 1, 2,..., 1, 2,...,

min( )

( )

max( )

ij ij ij ij

j ij

nn

j ij

i

j ij

a a b c i n j m

a a

b b

c c

=

= = =

=

=

=


  

 
دیدگاه کارکنان باید در گام دوم باید به تومیع دیدگاه کارکنان پرداخت. پس از تومیع فازی 

های مختمف که با رویکرد فازی صورت به فازی زدایی مقادیر بدست آمده پرداخت. در روش 
گیرد پژوهشگر در نهایت به دنبال آن است که مقادیر فازی نهایی را به یک عدد قطعی و می

ی طبق رابطه قابل درک تبدیل کند. معموال این تومیع اعداد فازی مثمثی با استفاده از میانگیر
 نامند. آید که این عمل را فازی زدایی می( بدست می2)
(2)  

3

a b c
crisp

+ +
= 

  تحمل  آستانه یک  باید هاآیتم غربال  برای مقادیر زدایی فازی و مناسب روش  انتخاب از پس
 مقدار این ولی گرفته شده است درنظر 0.5در این پژوهش مقدار  تحمل آستانه. گرفت درنظر

 قطعی  مقدار  اگر .  باشد  متفاوت  تواندمی  دیگر   پژوهش  به   پژوهشی  از   پژوهشگر  دیدگاه  اساس   بر
 مورد  شاخص  باشد  تحمل  آستانه  از  بزرگتر  خبرگان،  شده  تومیع  دیدگاه  زدایی  فازی  از  حاصل

 شودمی  حذف  نظر   مورد  شاخص  باشد  تحمل  آستانه  از  کوچکتر  مقدار  این  اگر .  شودمی  تأیید  نظر

توانیم میزان رعایت هر اصل در سازمان را به صورت قطعی با استفاده از روش دلفی فازی می
در جدول  ایاصل اخالق حرفهبرای هر کارکنان عدد قطعی نظرات  و با یک عدد بیان کنیم.

 قابل مشاهده است. 2
 ایعدد قطعی نظرات کارکنان در مورد اصول اخالق حرفه -2 جدول

 عدد قطعی اصل قطعیعدد  اصل

 0.53 منزلت 0.51 امانت

 0.5۴ انصاف 0.56 مالکیت

 0.5۴ شهروندی  0.52 اعتماد و اعتبار
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 0.53 حساسیت متقابل 0.53 شفافیت

اند و مقداری نزدیک ای رعایت شدهبا توجه به مقادیر به دست آمده تمامی اصول اخالق حرفه
 به مقدار آستانه دارند. 

ها را نسبت به شاخص دیگر  مقایسه دو شاخص، درجه ارجحیت هر یک از شاخصبه هنگام 
 .(1397)حقایقی,  دهیمنشان می 3به کمک یکی از الفاظ بیان شده در جدول 

 زوجی  مقایسات  اهمیت درجه  -3 جدول
 [0.25،0.33] خیمی کمتر

 [0.33،0.5] کمتر

 [0.5،1] تقریبا کمتر

 [1،1] برابر

 [1،2] تقریبا بیشتر

 [2،3] بیشتر

 [3،۴] خیمی

 پردازیم.خاکستری می AHPبندی این اصول با استفاده از روش حال به اولویت 

 ماتریس مقایسات زوجی -4 جدول

 

ت
ل امان

اص
ت 

ل مالکی
اص

ل اعتماد و اعتبار 
ص

ا
 

ت
صل شفافی

ا
 

ت
ل منزل

اص
ف 

صا
ل ان

اص
 

ل 
اص

ی 
شهروند

ت متقابل 
اصل حساسی

 

 اصل امانت
[1،1] [0.5،1] [1،2] [1،2] [1،2] [1،2] [1،2] [0.5،1] 

 اصل مالکیت
[1،2] [1،1] [0.5،1] [1،2] [0.5،1] [0.5،1] [1،2] [0.33،0.5] 

اصل اعتماد 

 و اعتبار

[0.5،1] [1،2] [1،1] [1،2] [0.5،1] [0.5،1] [0.5،1] [0.5،1] 

اصل 

 شفافیت

[0.5،1] [0.5،1] [0.5،1] [1،1] [1،2] [0.5،1] [0.5،1] [0.5،1] 

 اصل منزلت
[0.5،1] [1،2] [1،2] [0.5،1] [1،1] [0.5،1] [0.5،1] [0.5،1] 
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 اصل انصاف
[0.5،1] [1،2] [1،2] [1،2] [1،2] [1،1] [0.5،1] [2،3] 

اصل 

 شهروندی 

[0.5،1] [0.5،1] [1،2] [1،2] [1،2] [1،2] [1،1] [0.5،1] 

اصل 

حساسیت 

 متقابل

[0.33،0.5] [2،3] [1،2] [1،2] [1،2] [0.5،1] [1،2] [1،1] 

اصل امانت، مالکیت، اعتماد و اعتبار، شفافیت،  8و روابط بین  2های جدول بر اساس داده
 ۴منزلت، انصاف، شهروندی، حساسیت متقابل ماتریس مقایسات زوجی را مطابق جدول 

 دهیم.تشکیل می
 .است  شده  داده  نمایش  است  شده  نوشته  2  جدول  اساس   بر  که  زوجی  مقایسات  جدول  این  در

  نمایش  5  جدول  در  کهپردازیم  می  زوجی  مقایسات   یسماتر  ویژه   بردار  حاسبهدر این مرحمه به م
  نشده  انوام هابازه پایین و باال  حد برای جداگانه طور به محاسبات اینوا در .است شده داده

  میانگین  مقادیر روی بر محاسبات و است شده گرفته میانگین پایین و باال  حد بین بمکه است
 .است شده انوام
 ایبردار وزنی نسبی و رتبه اصول اخالق حرفه -5 جدول

 رتبه بردار وزن نسبی ایاصول اخالق حرفه
 3 1.1 امانت اصل

 5 0.9 مالکیت اصل

 7 0.815 اعتبار و اعتماد اصل

 8 0.755 شفافیت اصل

 6 0.82 منزلت اصل

 1 1.2 انصاف اصل

 ۴ 1 شهروندی  اصل

 2 1.12 متقابل حساسیت اصل

برای اطمینان از درستی ماتریس مقایسات زوجی و نتایج بدست آمده به محاسبه نرخ  
 پردازیم.ناسازگاری می

   محاسبه بردار موموع وزنی1گام 
 حاصل بردار به. کنید ضرب آمده بدست نسبی هایوزن بردار در را زوجی مقایسات ماتریس

 .است مشاهده قابل 6 جدول در که  شودمی گفته وزنی موموع بردار سطرها، جمع از
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 بردار مجموع وزنی -6 جدول

 

ت
ل امان

ص
ا

ت 
ل مالکی

ص
ا

ل اعتماد و اعتبار 
اص

 

ت
صل شفافی

ا
 

ت
ل منزل

ص
ا

ف 
صا

ل ان
ص

ا
ی  

ل شهروند
ص

ا
 

ت 
اصل حساسی

متقابل
 

ی
بردار موموع وزن

 

 اصل امانت
1.1 0.675 1.22 1.13 1.23 1.8 1.5 0.8۴ 9.۴9 

اصل 

 مالکیت

1.65 0.9 0.61 1.13 0.61 0.9 1.5 0.۴5 7.75 

اصل اعتماد 

 و اعتبار

0.825 1.35 0.815 1.13 0.61 0.9 0.75 0.8۴ 7.22 

اصل 

 شفافیت

0.825 0.675 0.61 0.755 1.23 0.9 0.75 0.8۴ 6.58 

 اصل منزلت
0.825 1.35 1.22 0.56 0.82 0.9 0.75 0.8۴ 7.26 

 اصل انصاف
0.825 1.35 1.22 1.13 1.23 1.2 0.75 2.8 10.5 

اصل 

 شهروندی 

0.825 0.675 1.22 1.13 1.23 1.8 1 0.8۴ 8.72 

اصل 

حساسیت 

 متقابل

0.۴51 2.25 1.22 1.13 1.23 0.9 1.5 1.12 9.8 

 
 ناسازگاری  محاسبه بردار 2گام 

  بردار  حاصل، بردار به. کنیممی تقسیم نسبی هایوزن بردار بر را وزنی موموع بردار عناصر
 .است مشاهده  قابل 7ول جد در که شودمی گفته ناسازگاری
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 بردار ناسازگاری -7 جدول

 ناسازگاریبردار  بردار وزن نسبی بردار مجموع وزنی ایاصول اخالق حرفه

 8.62 1.1 9.۴9 امانت اصل

 8.61 0.9 7.75 مالکیت اصل

 8.85 0.815 7.22 اعتبار و اعتماد اصل

 8.71 0.755 6.58 شفافیت اصل

 8.85 0.82 7.26 منزلت اصل

 8.75 1.2 10.5 انصاف اصل

 8.72 1 8.72 شهروندی  اصل

 8.75 1.12 9.8 متقابل حساسیت اصل

 زوجی مقایسات  ماتریس ویژه مقدار بزرگترین  محاسبه  3گام 

max .بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار ناسازگاری است 

max

8.62 8.61 8.85 8.71 8.85 8.75 8.72 8.75
8.7325

8


+ + + + + + +
= =

 
   محاسبه شاخص ناسازگاری۴گام

  (1397)حقایقی,  شودشاخص ناسازگاری به صورت زیر محاسبه می

max 0.104
1

n
ICI

n

 −
= =

−   
n دهد.ها را نشان میتعداد مؤلفه 

   محاسبه نرخ ناسازگاری5گام
  (1397)حقایقی,  شودنرخ ناسازگاری بصورت زیر محاسبه می

0.104
0.07

1.41

ICI
ICR

RI
= = =

  
 آید که به صورت زیر است به دست می 8از جدول شاخص ناسازگاری، جدول  RIمقدار 

  (1397)حقایقی, 
 جدول شاخص ناسازگاری -8 جدول

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IRI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.2۴ 1.32 1.۴1 1.۴5 1.51 

 انتخاب شده است.  1.۴1،  8طبق جدول    RIاند مقدار  مؤلفه استخراج شده  8با توجه به این که  
  نرخ   و  آمد  دست  به  0.10۴  مقدار  زوجی  مقایسات  ماتریس  ناسازگاری  شاخصبا توجه به اینکه  
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 زوجی مقایسات  ماتریس است کمتر  0.1 مقدار از  که آمد  دست  به 0.07 ماتریس ناسازگاری
 .است سازگار

 گیرینتیجه

اند اما تفاوت این  ای تحقیق و بررسی انوام دادهزمینه اخالق حرفه در متعددی پژوهشگران
تحقیق با تحقیقات ذکر شده این است که در این تحقیق تمام عواممی که محققان قبمی بر 

طور که در قسمت نتایج  اند.هماناند مورد بررسی قرار گرفتهها تحقیق کردهروی هر یک از آن
ق در دانشکده مورد بررسی در دانشگاه تهران به طور متوسط  اصل جهانی اخال  8مشاهده شد،  

  حساسیت شوند و از نظر اهمیت در این سازمان اصل انصاف در رتبه اول، اصل رعایت می
مالکیت   شهروندی در رتبه چهارم، اصل امانت در رتبه سوم، اصل متقابل در رتبه دوم، اصل

شفافیت  اعتبار در رتبه هفتم و اصل  و تماد اع منزلت در رتبه ششم، اصل  در رتبه پنوم، اصل 
گیرد. حال با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش دانشکده مورد  در رتبه هشتم قرار می

های ای در این سازمان پرداخته و اصولی که در رتبهبررسی قادر است به بهبود اخالق حرفه
 اند نیاز به توجه بیشتری دارند.آخر قرار گرفته
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