
 

 در دانشگاه ینیآفرهم  یبه سو  یراه  ،یااخالق حرفه 

 2، سعیده سمائی1*فاطمه طاهرپور

 چکیده
و  هاییتوانا ها،تیها، خالقو مشترک با استفاده از مهارت  یجمع نش یآفر یبه معنا ینیآفرهم

و در کنار  یاست که افراد بتوانند به صورت جمع نیمستلزم ا ینیآفراست. هم یدانش جمع
مستلزم   ینیآفرتحقق هم ن یبپردازند. بنابرا قیدانش و تعامل عم م یهم به گفت و گو، تسه

احترام به قانون، احترام   ،یشناسهمکاری، وظیفه ،یپذیرتی و پشتکار، مسؤل کوشش تعهد به 
دارند.  گریکدیبا  یکیارتباط نزد ینیآفراساس اخالق و هم نیبه دیگران و خود است. بر ا

اخالق به طور ساده عبارت است از شناخت صحیح از ناصحیح و سپس انجام صحیح و ترک 
  ار یها بسدانشگاه تیموفق یبرا ،یعلم أتیه یاعضا نیدر ب یااخالق حرفه تیناصحیح. رعا

است. هدف   رگذاریتأث  گریکدیاعضا با    یبوده و در شکل دادن روابط متقابل و همکار  یضرور
 نیمنابع و مقاالت مختلف تدو یو بررس یاکه به کمک مطالعه کتابخانه یمقاله مرور نیا

در   ،نشان داد هایدر دانشگاه است. بررس ینیآفرمو ه یارابطه اخالق حرفه نییشده است، تب
احترام    گریکدیکه به    شوندیم  قیهمکاران تشو  شود،یتوجه م  یاق حرفهکه به اخال  یطیمح

 تالش کنند.    ینیآفرو در جهت مشارکت و هم  ندینما  تیگذاشته و نسبت به هم احساس مسئول

 دانشگاه ،یعلم أتیه یاعضا ،ینیآفرهم ،یااخالق حرفهها: کلید واژه
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 مقدمه

خود استفاده   یو اساس واحدها  ربنایها به عنوان زها، از گروهها از جمله دانشگاهامروزه سازمان
و گسترش    نگوناگو  یهامهارت  جادیا  ینهیزم  ،یبر کار گروه  دیبا تأک  دیها با. دانشگاهکنندیم

مداوم   ورطدهند که بهرا پرورش    یرا فراهم نموده و افراد  یریپذتیو مسئول  یهمکار  یهیروح
: 1396  ،یدخت بهمن  یو نوغان  انیآهنچ  ،یو حل مسائل مشارکت کنند )ناد  هایریگمیدر تصم
 یجو هستند و در صورتمشارکت ییهاستمیس ،یدانشگاه یآموزش یهاستمیس(.82-83

و  قیعم ک،یارتباط نزد گریکدیبا  یعلم أتیه یموفق شوند که کارکنان و اعضا توانندیم
برسند. در   2ینیآفر( و به هم2011، 1چن و وانگ ،ییمتقابل داشته باشند )ژانگ،  یهمکار

از افراد    کیکه هر    یابه گونه  شوندیم  بیبا هم ترک  کنندهکتچند مشار  ایمنابع دو    ینیآفرهم
تعامل و   ن، یاند. بنابراها نبوده به آن  دنیقادر به رس ییبرسند که به تنها ییزهایبه چ توانندیم

بر    رگذاریتأث  یرهایاز متغ  یکی(.113:  1397است )طاهرپور،    ینیآفرهم  یمشارکت دو جزء اصل
اصول   تیها و رعادر سازمان  یاشدن اخالق حرفه  نهیاست. نهاد  3یااخالق حرفه  ،ینیآفرهم

موجب بهبود  تیو درنها ینیآفرهم ،یهمکار تیکارکنان، سبب بهبود و تقو نیدر ب یاخالق
 ،یاحرفه اخالق(.28: 1395الهام پور و برکه باد،  ،یعملکرد سازمان خواهد شد )رضو

 یها را در ساختارر افراد و گروه است که رفتا  یسلوک بشر  یاز اصول و استانداردها  یامجموعه
اصول اخالق  تی(. رعا66: 1397 ،یو نجف ی اعتراف اسکوئ ماز،ی)ا کنندیمشخص م یاحرفه
 یمکاردر شکل دادن روابط متقابل و ه  ،یعلم  أتیه  یاعضا  نیها و در بدر دانشگاه  یاحرفه

 شود،یتوجه م یاکه به اخالق حرفه یطیمح نیاست. در چن رگذاریتأث گریکدیاعضا با 
 تیاحترام گذاشته و نسبت به هم احساس مسئول گریکدیکه به  شوندیم قیهمکاران تشو

 شوند. ینیآفرمنجر به هم  تی( و درنها128: 1396)رادمرد،  ندینما

 آفرینیهم
از هم آفرینی اصطالحی چند بعدی و عمیق است که این عمق و چند بعدی بودن، آن را 

 9و درگیری 8، اتحاد7، وابستگی متقابل6، تعامل5، مشارکت نزدیک 4اصطالحاتی نظیر رابطه
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ها، دارد تالش  یاست که سع کیستماتیمند و سنظام تیفعال کی ینآفریهم. کندمتمایز می
 منحصر به فرد سوق دهد. یرقابت یهاتیرا به سمت مز ندگانکندانش و روابط مصرف

چند   ایآن منابع دو  یاست که ط یندیفرآ ینیآفرهم"( معتقدند که: 1989) 1سونیو جم زیبرا
 ییزهایبه چ تواندیاز افراد م ک یکه هر  یابه گونه  شود،یم  بیترک گر یکدیکننده با مشارکت

تعامل و مشارکت دو جزء  نیها نبوده است. بنابرابه آن  دنیقادر به رس ییبرسد که به تنها

 (.113: 1397)طاهرپور،  "است ینیآفرهم یاصل
  ده، یابراز عق  یو اجازه   سازدیکارکنان فراهم م  یهمه  یامکان مشارکت فعال را برا  ینیآفرهم

 (. 2010، 2رودکاری)باندر، دمبل، کومار و ش کندیم جادیها اآن یرا برا یو نوآور یسازدهیا
  ی ر یدرگ  ن یو ا  شودی م  ریدرگ  یگروه  تیوضع  کیدر    یو عاطف  یطور ذهنفرد به   ،ینیآفرهم  در
 م یآن گروه سه یهاتیتا به اهداف گروه کمک کند و خود را در مسئول کندیرا وادار م یو

 ،یدانشگاه یآموزش یهاستمیها تفکر و تالش کند. سبه انجام رساندن آن یبداند و برا
که کارکنان  ابندیدست  تیبه موفق توانندیم یهستند و در صورت جورکتمشا ییهاستمیس
از  یکیبرقرار سازند.  گریکدیمتقابل با  یو همکار یتعامل ق،یعم ک،یباشند ارتباط نزد لیما
 (. 111: 1397است )طاهرپور،  ینیآفرهم نه، یزم ن یمهم در ا اریبس یهاوهیش

صورت که   نیمعنا کرد؛ بد  یانباشتگ  یه ینظر   کیبتوان به عنوان    دیرا شا  ینیآفرهم  یهینظر
 کیدر  دیجد یهاییو توانا هاتیکه قابل یاثرات متقابل، زمان شیافزا یلهیبه وس ینیآفرهم
 (.2011)ژانگ و همکاران،  شوندیم ییشناسا شوند،یجمع م نهیزم

عبارت است از خلق ارزش  ینیآفرهمآورده است:  ینیآفرهم فی( در تعر2010) 3استابراپ
 یخدمات  یهاستمیکنندگان که در سها و مصرف سازمان   نی منابع ب  یکپارچگیادغام و    متقابل و 

 . دهدیرخ م
و گفت و گو   کینزد یر یتعامل، درگ تی( بر اهم2008) 4و جوهانسون نگیماته  ستنسون،یکر

  ان یمشترک در جر یریادگی یندهای( بر فرآ2004) 5نیکردند. باالنت  دیتأک ندیفرآ نیدر ا
از دو  یناش ینیآفرمعتقد است که هم زی( ن2005) 6کرده است. فورسترم دیتأک ینیآفرهم
 متقابل است. یستگتعامل و واب یدهیپد

شود،  جادیا یسازمان یتوسط افراد و واحدها یررسمیداوطلبانه و غ یکه هماهنگ یهنگام
 یهاگروه یو هماهنگ یررسمیغ یاز سازوکارها ینیآفر. در همردیپذیصورت م ینیآفرهم
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(. 59: 1392پور،  ییو رجا یشعبان ،یمانی)سل شودیها استفاده متوسط خود آن گروه  یکار
شوند و دانش    ریدرگ  کیها و افراد در روابط نزدها، بخشکه گروه  دهدیرخ م  یزمان  ینیآفرهم

 ند،یفرا نیکنند. در ا بیترک ترشیو سود ب تیبه موفق دنیرا به منظور رس شانیهاو مهارت
  شان یرا که برا  یزیتا چ  کنندیم  بیترک  گریکدیخود را با    یهایها، منابع و توانمندافراد و گروه 

 (.2011، 1درخو و رسکوو اکوو،یلیآلن، م ،یکنند )تانو، بالت لقارزشمند است خ
شکل   یبه منظور تحقق اهداف دانشگاه در صورت یعلم أتیه یاعضا ن یدر ب ینیآفرهم

از دانشگاه بدانند )طاهرپور،   یکرده و خود را جزء مهم  یاعضا احساس ارزشمند  نیکه ا   ردیگیم
کمک   یجار  یهابه اصالح روش   دینوآورانه و جد  یکردیبه عنوان رو  ینیآفر(. هم111:  1397

 ن یپرل مار  نر،یبزگی)ر  آوردیر کار فراهم مرا در بازا  یبهتر  یهافرصت  انیشجودان  یکرده و برا
. 1اند: برشمرده ینیآفرهم یرا برا یسه جزء اصل پردازانهیاز نظر ی(.  برخ73: 2016، 2ازیو د

 قیکننده از طرو روابط مصرف ی. همکار2 ؛ینیآفردر هم یریدرگ یبرا ندهایمنابع و فرا
 (.2011متقابل )تانو و همکاران،  یریادگی یهاسم ی. مکان3و  کیمشارکت نزد

که کامالً کاربرمحور است؛ دوم  نیدارد: اول ا زیمتما یژگیدو و د،یجد ینانه یآفرهم دگاهید
 گریکدیخلق ارزش، با    ندیمختلف فرا  گرانیقبل از آن باز  رایدارد؛ ز  یهمکارانه و تعامل  تیماه

و  ترشیب یهایی ایمنجر به پو ینیآفرهم یاما بعد همکارانه کردندیم یمذاکره و همکار
 (. 1397شد )طاهرپور،  کنندگاننیکنندگان، شرکا و تأممصرف نیب ترقیعم عامالتت

 یبتوان وابستگ دی. شاشودیبودن مطرح م کیرابطه به صورت مشارکت و شر ،ینیآفرهم در
و  یهمکار یاصل لیاز دال  یکی رایدانست، ز ینیآفرهم ییربنایز ل یاز دال  یکیبه منابع را 

ها صاحب منابع ناهمگن و از آن کیاست که هر  نیا گریکدیها و افراد با مشارکت سازمان
منابع استفاده   نیاز ا توانندیم یاند و تنها در صورتوابسته  گریکدیبه منابع  وهستند  یمختلف

تعامل و گفتمان   ن یداشته باشند بنابرا ک یو مشارکت نزد یتعامل، همکار گریکدیکنند که با 
(. 113: 1397؛ به نقل از طاهرپور، 2006دارند )فورسترم،  یاندهیفزا تیاهم ینیآفردر هم

تعامل دارند که سبب  ینیآفرهم ندیدر فرا یارتباط یمندتیمشارکت و رضا دمانن ییرهایمتغ
  گردد یسازمان م  یهانهیو کاهش هز  یوررشد بهره  ،یعلم  أتیه  یاعضا  انیارتباط م  یارتقا

 (.73: 2016و همکاران،  نریبزگی)ر
با نقش   ینیآفرو هم  یاجتماع  شیسا  نی( در پژوهش خود تحت عنوان رابطه ب1397)  طاهرپور

  جهینت  نیبه ا  رانیبرتر ا  یهادانشگاه  یعلم  أتیه  یاعضا  انیدر م  یعزت نفس سازمان  یانجیم
و  یمنف یهمبستگ ینیآفرهم یهادر سطح همکار و مؤلفه یاجتماع شیسا نیکه ب دیرس

 
1- Tanev, Bailetti, Allen, Milyakov, Durchev & Ruskov 
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 ینیآفردر سطح همکار، هم  شیواحد در سا  کی  شیکه با افزا  یمعن  ن یمعنادار وجود دارد، به ا
 . کندیم دایکاهش پ

در  سیتدر تیفیارزش و ک ینیآفربا عنوان هم یدر پژوهش زی( ن2012) 1و گامسون  امندزید
بر   ان یکه چگونه دانشجو نیو ا یخدمات دانشگاه ینیآفررا در هم انیدانشگاه، نقش دانشجو

 تیدو عامل اهم بینشان داد، ترک جیکردند. نتا یبررس گذارندیاثر م سیتدر تیفیک یابیارز
به عنوان عوامل    س،یروش تدر  نیبهتر  نشیعمل استاد در گز  یدانشجو و آزاد  یهابه نگرش 

 مشخص شده است. ینیآفرهم تیو موفق انیبلندمدت دانشجو تیموفق
( را تیو شفاف سکیر ،یو گو، دسترس)گفت  3DART( مدل 2004) 2یو راماسوام پراهاالد

و  نریبزگیاند )رشده یگذارنام ینیآفرهم یهامؤلفه  نیترکردند که به عنوان مهم  جادیا
 (. 73: 2016همکاران، 

به عمل در هر دو طرف است. تبادل    شیو گرا  قیعم  یریتعامل، درگ   یگفت و گو: به معنا  .1
که  شودیم ییهاحلمختلف، منجر به کشف راه یهادگاهید یافراد دارا نیو ارتباط متقابل ب

افراد   ن یب یگفت و گو، مرزها انی. در جرستین ریپذبه آن امکان یابیدست گر ید طیدر شرا
 (.2008، 4)پانه، استوربکا و فرو ابدییها رشد مآن یهاتیو قابل هایستگیاحذف شده و ش

خود را به دانش  یدانش ضمن دینکته اشاره دارد که افراد با نیبه ا ی: دسترسیدسترس .2
را بهبود بخشند )طاهرپور،   یسازمان  یریادگیقرار دهند و    گرانید  اریکنند و در اخت  لیتبد  حیصر

1397 :113.) 
تحمل  یایو خطاها است. از مزا نانیتحمل ابهام، عدم اطم زانیم ی: به معناسکیر .3
حل مسائل، سهولت راه  یوجوبه مشکالت، جست  ترش یبه توجه ب  توانیو خطاها م  هاسکیر

 (.2007، 5درایپها اشاره کرد )چوا، آلگره و ال مشکل و تنوع در پاسخ صیتشخ
 ده یفهم یکه قصد فرستنده به درست یاطالعات به شکل دنید ییبه توانا تی: شفافتیشفاف .4

و  یوتروسکیرا به عنوان سطح وضوح اطالعات )بوشمن، پ تیشفاف یشود، اشاره دارد. برخ
اطالعات  قیدق زانیآن را به م گرید ی( و برخ1397؛ به نقل از طاهرپور، 2004، 6تیاسم

 (.113: 1397؛ به نقل از طاهرپور، 2006، 7گوپتا و کافمن ندوس،اند )گرعنوان کرده 
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  أت یه یسازمان و اعضا نیمناسب ب یحل مشترک مستلزم گفت و گوراه  کیبه  یابیدست
است که افراد به منابع شفاف اطالعات   وهیش  نیمؤثرتر  یآن است. گفت و گو در صورت  یعلم

( یو دسترس تیسه عامل )گفت و گو، شفاف نیکامل داشته باشند. وجود ا یسازمان دسترس
در مورد   یسکیاز هرگونه ر یکامل و عار یابیکه ارز سازدیرا قادر م یعلم أتیه یاعضا
از  یکی(. 1394 به عمل آورند )طاهرپور، ینیآفرهم ندیمشارکت در فرا یخود برا میتصم

توسط کارکنان و  یااخالق حرفه ت یدر دانشگاه، رعا ینیآفرهم جاد یبر ا رگذاریتأث یهامؤلفه
 است. یعلم أتیه یاعضا

 ایاخالق حرفه
در  یرقانونیو غ یراخالقیغ یکارها زان یم شیها و افزاشدن روزافزون سازمان دهیچیامروزه پ

و  تیمسئول ،یاو حفظ اخالق حرفه جادیو رهبران را به ا رانیتوجه مد ،یکار یهاطیمح
  ی و ناست ه یفر، مرز یکرده است )شجاع یها ضرورسازمان یدر همه یاجتماع ییپاسخگو

 (.19: 1396 ،ییزا
آموزش  یها خود متولآن افتگانی تیکه ترب ل یها، بدان دلمخصوصاً دانشگاه  یآموزش مراکز
اخالق  جیدر جوامع مختلف برخوردار هستند. ترو یاژهیاز نقش و شوند،یم یبعد یهانسل 
 یدانشگاه است. دانشگاه برا یدر دانشگاه در گرو تصور انسان از فرهنگ سازمان یاحرفه
 یمستمر و اثربخش اخالق در همه جیدر فرهنگ سازمان خود، به ترو خالقا یسازنه ینهاد

ساختارها و   ها،نامه نییو آ  فیکارکنان، شرح وظا  ان،یدانشجو  ران،یارکان سازمان )استادان، مد
 (. 210: 1396 ،یو رجب در هایاست )حاج ازمندی...( ن
ها، ضرورت در مشاغل و سازمان یااخالق حرفه جیدانشگاه در ترو یبه نقش راهبرد توجه

مؤثر اخالق در دانشگاه   جی. ترودهدینشان م ترشیدانشگاه را به گسترش اخالق ب یبندیپا
 در گرو سه گام است: گریهمانند هر سازمان د

 باشد. وندیسازمان در پ یتخصص یهانهیبا زم یادانش اخالق حرفه .1
تحقق اخالق  یآن به سو یو منابع انسان رانیسازمان، مد یختگیو خودانگ یدرون ش یگرا .2

 در سازمان باشد. یاخالق یهاو ارزش 
ها و فنون روش  یگام، درباره ن یباشد. در ا یاصول اخالق ت یازمان، رعاس یمهارت عمل .3

و  صیتشخ یهاو مهارت یرفتار ارتباط یها)مانند مهارت یاخالق در فرهنگ سازمان جیترو
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)براکستون،   شودی( بحث میمواجهه با تعارضات اخالق ییتوانا ژه یبه و یحل مسائل اخالق
 (.2011، 1ر یپروپر و با

جزء   نیترمهم  یاکه اخالق حرفه شودیم میتقس یو کاربرد ینظر یاخالق به دو حوزه  علم
را  یسلوک بشر یاز اصول و استانداردها یامجموعه یااست. اخالق حرفه یاخالق کاربرد

و  مازی)ا کندیص ممشخ یاحرفه یها را در ساختارکه رفتار افراد و گروه شودیشامل م
 (.66: 1397همکاران، 

 یداوطلبانه و براساس ندا دیاست که افراد با یمجموعه قواعد ،یااز اخالق حرفه مقصود
  ا ی داشته باشند  یبدون آن که الزام خارج ند،ینما تیرعا یادر انجام کار حرفه شیوجدان خو

که از علم اخالق صحبت   یدچار شوند. در واقع هنگام  یقانون  یهادر صورت تخلف به مجازات
است که عملکرد  ییارهایمع نیچنمنظور اصول حاکم بر رفتار درست و هم د،یآی م انیبه م

 یزدی یو اکبر یزرند یپورسلطان ،ییآقا ،ی)حاتم کندیم ن ییحرفه تب کیمطلوب افراد را در 
 ،1397 :90.) 
. وجود 1برجسته است:  یژگیارائه شده است، دو و یاکه از اخالق حرفه یفیتعار ترشیب در

فرد در شغل، که   یالزامات اخالق هاتی. محدود بودن مسئول2 ؛یینگرش اصالت فرد و فردگرا
 یادادن اخالق حرفه  لیو تقل  ینگریلیتحو  ینوع  ،یانگاه به اخالق حرفه  نیا  رسدیبه نظر م
اشخاص   یفراتر از شغل فرد  ی کسب و کار بس  یدر نهادها  یزمانو سا  یجمع  تیرا هویاست؛ ز

 (.101: 1397مجلج،  یکلور، گل زرد و غفار یمیاست )رح
 : کنندیم میرا به سه جنبه تقس یابر اخالق حرفه رگذاریعومل تأث محققان

 یهامالک ،یمذهب یهاارزش  ،یفرد اتیو خصوص هایژگی: ویفرد یجنبه -
  رگذار یاز جمله عوامل تأث تیباورها و اعتقادات و شخص ،یعوامل خانوادگ ،یشخص

 یهاتیکه فاقد صالح یهستند. مسلماً فرد یفرد  یاز جنبه یابر اخالق حرفه
  ز ین یمناسب یاحرفه قاخال یارهایباشد، از مع یاز لحاظ فرد ستهیشا یاخالق

 برخوردار نخواهد بود.

و  قیارتباط با همکاران، نظام تشو ت،یریمد ،یمثل رهبر ی: عواملیسازمان یجنبه -
 یو مقررات و فرهنگ سازمان نیانتظارات همکاران، قوان ردستان،یارتباط با ز ه،یتنب

 یدکنندهی. نامطلوب بودن عوامل مزبور، عامل تهدرندیگیقرار م طهیح نیدر ا
 خواهد بود و بالعکس. یااخالق حرفه

 
1- Braxton, Proper & Bayer 
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  گر ید نیچنو هم یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یتصاد: عوامل اقیطیمح یجنبه -
 یابر اخالق حرفه رگذاریها، از جمله عوامل تأثآن  ن یب یها و عوامل رقابتسازمان

 (.41-40: 1396 ،یو متان یدیپور، زارع ز عیاست )شف
تعارض   ،یفتگیخودش  ت،یمعنو  ،یاجتماع  تیمانند مسئول  ی( عوامل 2015)  یمهر و حسن  نیشاه

 اند.مؤثر دانسته  یارا بر اخالق حرفه نفعانیو ذ ینقش، فرهنگ سازمان
توجه به   ی. به نظر وداندیرا، اخالق کار و اخالق مشاغل م  یا( اخالق حرفه2002)  1ریکادوز

 است: یضرور یو شخص یمداوم سازمان تیموفق یشده، برا انیب لیکه در ذ یاصول اخالق
 یامدهایو پ هامیتصم تیمورد فرد پاسخگو است و مسئول نی: در ایریپذتیمسئول -

با تمام  ردیگیرا که برعهده م  یتیاست و مسئول گران یسرمشق د رد،یپذیآن را م
 .دهدیانجام م تیتوان و خلوص ن

 تیو پرکار است، به موقع  ی: فرد اعتماد به نفس دارد، جدیطلبو رقابت  ییجویبرتر -
موارد   یدر همه  کندیم  یخود است و سع  ینبال ارتقاو به د  ستین  یخود راض  یفعل

 ممتاز باشد.
توجه  یمنداست و در همه حال به شرافت ییو دورو یاکاریصادق بودن: مخالف ر -

 .کندیم
شناس خوش قول و وقت  گذارد،یاحترام م  گرانی: به حقوق و نظر د گرانیاحترام به د -

 .داندیاست و تنها منافع خود را مرجع نم
مورد، فرد در   ن یدر ا :یاجتماع یها و هنجارهااحترام نسبت به ارزش  تیرعا -

و در  گذاردیاحترام م  یاجتماع نیبه قوان کند،یمشارکت م یاجتماع یهاتیفعال
 . کندیمتعصبانه عمل نم گرید یهابرخورد با فرهنگ

 یاجتماع  یطبقه  ،یافراد از لحاظ فرهنگ  نیانصاف: فرد طرفدار حق است، ب  عدالت و -
 .شودیقائل نم ضیتبع تینژاد و قوم ،یو اقتصاد

است، به احساسات  میاصل، فرد دلسوز و رح نی : با توجه به اگرانیبا د یهمدرد -
 .داندیها را مشکل خود مو مشکالت آن کندیتوجه م گرانید

 است. گرانیخود متعهد است و رازدار د فی: به وظایوفادار -
ها، احترام به به ارزش  یبندیپا ها،تیفرد، متعهد به انجام مسئول جانیتعهد: در ا -

 است. یاو حرفه یاصول و رموز انسان تیو رعا یااخالق حرفه
 است: ر یشامل موارد ز یااخالق حرفه یهامؤلفه نیچنهم

 
1-  Cadozier 
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  رفتن یپذ قیارتباط از طر یتوان برقرار یکار: در روابط انسان طیسالم در مح یروابط انسان .1
. شودی فرد دارند، در نظر گرفته م  کیکه با    ییهاو تفاوت  یفرد  یهایژگیو و  تیوجود شخص

مؤدب بودن،   گران،یو مراعات د یکارمالحظه ،ییروقدرشناس بودن، خوش  زانیم نیچنهم
 روابط سالم است. یهادر محل کار از جمله شاخص یداشتن و آراستگ انهرفتار دوست

و توافق   یشغل  یهامربوط به برآوردن انتظارها و توقع  یهایژگیو عالقه به کار: و  یدلبستگ  .2
 . کندیم فیرا توص یشغل یهاتیرفتن به مأمور یبرا یضمن

 یاعتقاد به انجام کارها یدهندهو تالش که نشان  یکوشدر کار: سخت تیپشتکار و جد .3
رغبت در   زانیبه م  توانیبعد م  نیا  یهایژگیاست و از و  یاسخت است، از ابعاد اخالق حرفه

 و ... اشاره کرد. یکوشدر کار، سخت یشناسفهیکار، وظ
 یجمع یهاتیملزومات فعال نیتراز مهم  یکی یو مشارکت در کار: روح جمع یروح جمع .4

همواره به گروه   د یافراد با ،یجمع یدلگرم یجامعه شناخت فیدر هر جامعه است و در تعر
تا بقا و دوام آن حفظ شود. انسجام، اتحاد و   ردیتالش خود را به کار گ یمتعصب و تمام

را  هایژگیو نیا یجمع در کار  د یاست که افراد با یروح گروه یهایژگیاز جمله و یوستگیپ
 (.53: 1397 ،یازاده، مهاجران و قلعه یدر خود داشته باشند )عل شدهنه یبه صورت نهاد

تحت عنوان  ی( در پژوهش132-131: 1395نسب ) ییمقدم و طباطبا اط یخ نه،یزم نیا در
توکل به خدا،  ،یریپذتیاز جمله: مسئول یموارد ت،یریدر مد یااخالق حرفه یهامؤلفه

به  یوفا ها،زهیانگ تیتعهد، تقو ت،یعدالت، تعقل و تدبر، نظارت، صالح ،یدارصداقت، امانت
در  تیصدر، قاطع یبه ضوابط، سعه یبندیزمان، صبر، پا تیریمد ،ییعهد، پاسخگو

 اند.دانسته یااخالق حرفه یهارا جزو مؤلفه ینینظم و اعتمادآفر ،یمدارحق ،یحسابرس

 ینیآفردر هم یااخالق حرفه نقش
و مشارکت در  یعبارتند از روح جمع ایاخالق حرفه هایمؤلفه یشد برخ ان یهمانگونه که ب

 واضحی  شکل  به  هامؤلفه  نیکار. ا  طیو عالقه به کار و داشتن روابط سالم در مح  یکار، دلبستگ
و تعامالت   گر یکدیآنان به    یافراد به کار، وابستگ  یاست. هرچه دلبستگ  رگذاریتاث  ینآفریبر هم

 .ردگییبه خود م ترییشکل واقع ینآفریباشد، هم ترش یزمان ب یآنان در ط ثبتم
منتشر کرد،   2011در سال  یبر همکار یمبتن یاحرفه نی که سازمان آموزش ب یدر گزارش 

قلمداد کرد   یدر بهبود همکار  رگذاریاز ابعاد مهم و تأث  یکیرا به عنوان    یااصول اخالق حرفه
 (.44: 1392 ،یرازیصالح و ش ،یشاه ،یعربشاه یسهراب پور، فرهمند، سلطان ،یری)کشم

و  قیو مشارکت عم یهمکار یدر مورد چگونگ ایفرمول ساده چیه ،ینیآفرمنظور هم به
  ند یفرا قیگام، تشو نیشود وجود ندارد، اما اول ادهیدر عمل پ دبای که هابخش نیتعامل ب
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مشارکت   یداشتن عالقه به کار، رابطه سالم و روح جمع  یعنیافراد است.    نیتعامل ب  یاجتماع
 ایاخالق حرفه  هایوابسته به مؤلفه  ینآفریظهور هم  گری. به عبارت دشودیم  ینآفریباعث هم

 است.

 
 (.175: 2005آفرینی )فورسترم، مدل ساده فرایند هم -1شکل 

 
اطالعات،  یبعد: جستجو 4را شامل  ینآفریمشارکتی هم ی( رفتارها2013) 1و گانگ یی

شامل  زیرا ن ینآفریهم یو رفتار شهروند یپاسخگو و تعامل فرد یاطالعات، رفتارها میتسه
مؤلفه   8  نیکه تحقق ا  شودیاند. مشاهده مدانسته  یو بردبار  یاریهم  ت،یبعد: بازخورد، حما  4

 دارد. کیارتباط نزد ایاخالق حرفه تیبا رعا یبه شکل واضح
 نیکه ب دندیرس جهینت نی( در پژوهش خود به ا128: 1397) ییزا یو ناست هیمرز ،ییشاقوزا

در کار، روابط  تیو عالقه به کار، پشتکار و جد یآن )دلبستگ یهاو مؤلفه یااخالق حرفه
 یریپذتیکارکنان )مسئول یاجتماع تیو مشارکت در کار( با کفا یروح جمع ،یسالم و انسان

 وجود دارد. یمثبت و معنادار ی( رابطهگرانیفرد با د املو تع یاجتماع
سالم در سطح دانشگاه    ییفضا  ران یمد  د یکه با  ( در پژوهش خود نشان داد137:  1396)  رادمرد

 یدر جو ،یاو توجه به اصول اخالق حرفه یکنند تا کارکنان همراه روابط سالم و انسان جادیا
 بپردازند. تیبه فعال ینیآفرو هم یبر همکار یو مبتن زیآممشارکت

اخالق  نینشان داد که ب زی( ن110: 1396) یاو قلعه یقالوند ،یپژوهش کرم یهاافتهی
 یاکه اخالق حرفه  یامتقابل وجود دارد، به گونه   یارابطه  یاجتماع  یریپذتیو مسئول  یاحرفه

را به دنبال داشته   یاجتماع یریپذتیمسئول شیافزا تواندیدر سازمان م  اتیو توجه به اخالق
 باشد. 

 یاحرفه نیموزش اخالق بتحت عنوان آ  یدر پژوهش ز ی( ن53: 1392و همکاران ) یریکشم 
 جه ینت  نیبه ا  ،یاحرفه  نیب  یدر همکار  یها و اصول اخالقارزش   نی: تدومحورمیت  کردیدر رو

 
1 - Yi & Gong 
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 یتیاهم یاحرفه نیب یو همکار یمیدر کار ت یاخالق یهاکه تعهد به اصول و ارزش  دندیرس
 در نظام آموزش دارد. یااخالق حرفه صولا تیوزن رعاهم

 یهادر سازمان یاکه اخالق حرفه افتندی( در پژوهش خود در108: 1386و شالباف ) یسرمد
منابع   یضمن ارتقا  تیاست که درنها  یاجتماع  تیمسئول  کی   ریفراگ  تیفیک  تیریبر مد  یمبتن
 یداده و باعث رشد و بالندگ شیرا افزا یورداشته، بهره  دیتأک یگروه یبر کارها ،یانسان

 .شودیسازمان م
 یبندیکه هرچه کارکنان پا دندیرس جهینت نی( به ا2015) یمهر و حسن نیشاه نیچنهم

 زیها نآن یاجتماع تیداشته باشند، مسئول یااخالق حرفه یارهایبه اصول و مع یترشیب
 .رودیباالتر م

در سازمان،   یااخالق حرفه  تیگرفت که رعا  جهینت  توانیذکر شده م   یهاتوجه به پژوهش  با
 تیریمد نیچنو هم یو همکار یمیکار ت ،یاجتماع یریپذتیمسئول ،یاجتماع تیکفا شیافزا

 أتیه یو اعضا دیاسات نیدر ب ینیآفرسبب تحقق هم تاًیداشته و نها یرا در پ ریفراگ تیفیک
 خواهد شد. اهدانشگ یعلم
 بندی در دانشگاه پا یااخالق حرفه یهابه ابعاد و مؤلفه  یعلم أت یه یو اعضا دیاسات اگر

به   دنیرس یشوند. برا ینیآفرو هم یهمکار یهیو گسترش روح جادیسبب ا توانندیباشند، م
کار داشته   طیدر مح یاست که اعضا، روابط سالم و انسان ی( ضرورینیآفرامر مهم )هم نیا

  ی که به گروه متعصب بوده و برا  یاو مشارکت در کار باشند، به گونه   یروح جمع  یاباشند، دار
به حقوق و نظر  رند،یآن را بپذ یامدهایخود و پ ماتیتصم تیآن تالش کنند، مسئول یبقا

 در امور را بدهند و در حل مسائل بکوشند.   یریگمیها حق تصمهمکاران احترام گذاشته و به آن 

 گیرینتیجه
ت علمی آن وابسته است  أ ویژه اعضای هیه اثربخشی دانشگاه به کیفیت کارکنان آن ب اساساً

 تهیأ اعضای هایو این کیفیت به نوبه خود بستگی به آن دارد که تا چه اندازه از توانمندی
 .  شودمی استفاده مختلف هایزمینه در علمی

 عالی« آموزش  مراکر و هادانشگاه وریعوامل موثر بر بهره ای مربوط به پژوهش »هافتهی
وری مراکز آموزش عالی، مؤثر بر بهره  یشده ییعامل شناسا زدهیس نیکه از ب دهدمی نشان

عوامل مؤثر بر   انسیدرصد از وار 30 ییبه تنها یعلم تأیعامل مربوط به عملکرد اعضای ه
(. با این توضیحات،  1387 ،یازیقه یکند )خورشیدی، مهدوی و سلمانیم نتبیی را وریبهره 

  ت هیأ اعضای پژوهشی و آموزشی علمی، هایوجود شرایط و جوی سالم برای انجام فعالیت
  ن یبهتر هاآن هایمهارت و  دانش از اواًل که شرایطی. است ناپذیراجتناب ضرورتی علمی،
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شغلی  یروابط سالم و ارزشمند، عزت نفس و انگیزه ریبا برقرا  و ثانیاً دیاستفاده به عمل آ
هم، ایجاد یا تسهیل فرایندهای م نیا یبرا دیمف یهاآنان همواره بهبود یابد. یکی از ابزار

 آفرینی است. هم
است،  ادیهمکاران ز نی ب زیمتقابل ن یوابستگ یو درجه ادیزمان ز یدانشگاه تعامل در ط در
ت علمی أخواهد بود. اعضای هی شتریب ینیآفرهم ندفرای آمیزامکان اجرای موفقیت جهینت در

سازگار، که به   کسب متقابل اهداف متقابالً یرا در تالش برا خود آفرینی منابعدر جریان هم
. در شوندی م کیو با هم شر گذارندی به اشتراک م ستند،نی هابه آن  یابیبه دست رقاد ییتنها

  یکی.  گردد  کارآمد  و  صحیح  آفرینیهم  گیریکن است برخی عوامل مانع از شکل این میان مم
 است. یعلم تأیه یاعضا نیدر ب ایفقدان اخالق حرفه ایعوامل، ضعف  نیاز ا

با اخالق   یانسان  یرویبر ن  هیو تک  یبر کار گروه  دیبا تأک  ینیآفرو هم  یهمکار  ریدر مس  حرکت
 ریناپذو اجتناب یضرور یها از جمله دانشگاه، امردر سازمان تیبه موفق لین یبرا ،یاحرفه

اخالق  تیباشند، مستلزم رعا نیآفرتا چه حد بتوانند هم یعلم أتیه یکه اعضا نیاست. ا
 ها است.توسط آن یاحرفه

 ی علم أتیه یاعضا ژهی مهم در دانشگاه است که به و اریاز مباحث بس  یکی یاحرفه اخالق
ها و الزام آن یاحرفه یهاتیو صالح هاتیها از قابلآن ینسبت به آن اذعان دارند. برخوردار

 یمشارکت و همکار جادیمنجر به ا یاحرفه یاز اصول و استانداردها یامجموعه  تیبه رعا
. از  گرددیسازمان م شرفتیو رشد و پ ینیآفرسبب هم تی ها شده و درنهاآن نیمتقابل در ب

 یکل یریگجهینت کیدر سازمان ضرورت دارد. در  یابه اخالق حرفه یو، توجه جدر نیا
 یاز سو یااخالق حرفه تیبا رعا ینیآفرهم یهیروح جادی اظهار داشت که همواره ا توانیم

 همکاران، ارتباط تنگاتنگ دارد.
  یعلم أتیه یاعضا یااخالق حرفه یتوسعه یها در راستامطلوب است که دانشگاه   نیبنابرا

 یجانبههمه یرشد و ارتقا ،یاشده یزیربرداشته و به صورت برنامه  یاساس یهاخود، گام 
 را فراهم آورند. شانیا

 منابع
اخالق   تیرعا تیوضع ی(. بررس 1397مسلم ) ،ی طاهره و نجف ، یاعتراف اسکوئ ،یمصطف ماز،یا

 یو استادان دانشکده انیدانشجو دگاهیبهبود آن از د یها و راهکارهادر داروخانه یداروساز یاحرفه
 . 78-65، 11 ،یپزشک  خی. اخالق و تارزیتبر یداروساز
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  ی انج ی(. نقش م1397)  نیحس  ،یزدی  یو اکبر  نیحس  ،یزرند  ینجف، پورسلطان  ،ییآقا  د،یسع  ،یحاتم
فوتبال.   یهاهواداران باشگاه  یبا رفتار شهروند  رانیمد  یااخالق حرفه  یدر رابطه  یاجتماع  تیمسئول

 . 98-89(، 1در ورزش، ) یرفتار سازمان تیریمطالعات مد
مدرسان   ی بر فرهنگ سازمان یااخالق حرفه  ر ی(. تأث1396) نیحس ، یها، زهره و رجب در یحاج

 .229-209(، 26)7خالق، . ایحسابدار
های موثر بر  (. عوامل و شاخص 1387احمد ) ،یازیقه  ی و سلمان یمهد ،یعباس، مهدو ،یدیخورش
 .99-75(، 5)2های آموزشی،  ها و مراکز آموزش عالی. پژوهش در نظاموری دانشگاهبهره

.  ت یریدر مد یااخالق حرفه  یها(. مؤلفه 1395) هیمهد دهینسب، س ییو طباطبا د یمقدم، سع اطیخ
 .136-127(، 1)11 ،یفصلنامه اخالق در علوم و فناور

 -ی. فصلنامه علمیاز حقوق انسان  انتیدر ص  رانیمد  یانقش اخالق حرفه   شی(. پا1396)  دیسع  رد،رادم
 .138-125(، 2)5 ،یدولت یهاسازمان تیریمد یپژوهش

بر   یرابطه وجدان کار لی(. تحل1397) یمجلج، هد یو غفار نیگل زرد، ام ن،یکلور، حس یمیرح
- 100(، 1)13 ، ی. فصلنامه اخالق در علوم و فناوریااخالق حرفه  ی انجی: نقش میاجتماع تیمسئول
107. 
 ی ااخالق حرفه  تیوضع ی(. بررس 1395و برکه باد، احسان ) نیعباس، الهام پور، حس دیس ،یرضو

 .54-27(، 35)9  ،یچمران اهواز. نامه آموزش عال دیدانشگاه شه  یآموزش یهاگروه رانیمد
. اخالق در  ریفراگ تیفیک تیریدر مد یا(. اخالق حرفه 1386محمدرضا و شالباف، عذرا )  ،یسرمد

 .110-99(، 4و3)2 ،یعلوم و فناور
پست  تیریمد یهاکاربرد مؤلفه زانی(. م1392) دیپور، سع ییاحمد و رجا ، یشعبان د،یناه ،یمانیسل

 . 66-58(، 1)10اطالعات سالمت،  تیریاصفهان. مد  یدانشگاه علوم پزشک یهامدرن در کتابخانه 
 تیبا کفا یااخالق حرفه  ی(. رابطه 1397ناصر ) ،ییزا یافسانه و ناست ه،یفرزانه، مرز ،ییشاقوزا
 یهاشهرستان زاهدان. پژوهش  یاو حرفه  یکارکنان سازمان فن یمطالعه  یو عملکرد شغل یاجتماع

 . 134-113(، 39)11 ،یعموم تیریمد
 تیریبا مد یااخالق حرفه  ی(. رابطه 1396ناصر ) ،ییزا یافسانه و ناست ه،یمرز نب،یفر، ز یشجاع

 .28-18(، 23)7 ،یستی. مجله اخالق زیشغل یریدانش و درگ
  ران یمد یا(. نقش اخالق حرفه 1396مهرداد ) ،یو متان رضایعل ،یدیفاطمه، زارع ز دهیپور، س عیشف

 . 48-38(، 5)2و توسعه،  تیریدر علوم مد یها. دوماهنامه مطالعات کاربردسازمان  تیدر موفق
عزت نفس   یانجیبا نقش م ینیآفرو هم یاجتماع شیسا نیب ی(. رابطه1394فاطمه ) طاهرپور،

(. دانشگاه اصفهان، ی)رساله دکتر رانیبرتر ا یهادانشگاه یعلم أتیه یاعضا نیدر ب یسازمان
 . رانیاصفهان، ا
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عزت نفس   یانجیبا نقش م ینیآفرو هم یاجتماع شیسا نیب ی(. رابطه1397فاطمه ) طاهرپور،
-109(،  33)  ،یدولت  تیریانداز مد. چشمرانیبرتر ا  یهادانشگاه  یعلم  أتیه  یاعضا  انیدر م  یسازمان
128. 

 یهامؤلفه  ن یرابطه ب یکانون لی(. تحل1397) رضایعل ،یازاده، معصومه، مهاجران، بهناز و قلعه یعل
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Professional ethics, a way to co-creation at university 

Fatemeh Taherpour, Saeideh Samaei 
 

 

Abstract 

Co-creation means collective and collaborative creation using skills, 

creativity, abilities and knowledge. Co-creation requires that 

individuals can collaborate collectively, interact, share knowledge 

and engage deeply. Therefore, the realization of co-creation requires 

commitment to perseverance, responsibility, cooperation, 

conscientiousness, respect for the law, respect for others and self. 

On this basis, ethics and creativity are closely linked. Ethics is 

simply knowing what is wrong and then doing what is wrong and 

leaving it wrong. Adherence to professional ethics among faculty 

members is essential to the success of universities and has an impact 

on the formation of relationships and collaboration among members. 

The purpose of this review article, which has been compiled with 

the help of library studies and review of various sources and articles, 

is to explain the relationship between professional ethics and co-

creation in the university. Research has shown that in an 

environment that focuses on professional ethics, colleagues are 

encouraged to respect each other and to feel responsible for each 

other and to strive for partnership and creativity. 

Keywords: Professional Ethics, Co-creation, Faculty Members, 

University. 
 

  
 


