بررسی اخالق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی ،مهندسی و سایر دانشگاه
های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان
*1

سعیده تقی زاده

چکیده
هدف این مقاله بررسی اخالق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی ،مهندسی و سایر
دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان است .جامعه پژوهش حاضر
مشتمل بر  100دانشگاه برتر جهان (بر اساس رتبه بندی معتبر شانگهای) و  539دانشگاه
ایران (علوم پزشکی ،مهندسی و سایر) است که از نظر اخالق حرفه ای مورد مطالعه قرار
گرفته اند .بنابراین روش نمونه گیری این پژوهش به صورت تمام شماری است .این پژوهش
کیفی بوده و از روش بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی با استفاده از مطالعه تطبیقی
بهره برده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که در حال حاضر در دانشگاه های ایران و
حتی دانشگاه های برتر جهان بیشتر به منشور اخالق حرفه ای توجه می شود وعهدنامه
اخالق حرفه ای مورد غفلت قرار گرفته است .در واقع دانشگاه هایی هم که دارای مستندات
اخالق حرفه ای هستند ،وحدت رویه خاصی در بیان محتوای آن ندارند .از دیگر سو ،یافته ها
حاکی از آن است که اخالق حرفه ای و مستندات مربوط به آن در دانشگاه ها باعث وحدت
رویه در پیاده سازی اخالقیات در دانشگاه ها می شود که این امر موجب مدیریت و تعامل
بهتر و کاراتر و در کل پیاده سازی بهتر اخالق حرفه ای در دانشگاه ها می شود .بنابراین الزم
است که روسا و مدیران دانشگاه ها توجه بیشتری نسبت به تدوین سند اخالق حرفه ای برای
دانشگاه ها داشته باشند .در نهایت بر اساس مطالعه مبانی نظری ،پیشینه پژوهش و بهینه
کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی راهکار هایی به منظور تدوین و ارتقای اخالق حرفه ای
به ویژه مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه ها ارائه شده است.
کلید واژهها :اخالق حرفه ای ،دانشگاه ها ،مستندات اخالق حرفه ای
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مقدمه
دانشگاه ها از جمله شناخته شده ترین مراکزی در تمامی دنیا هستند .اهمیت این نهاد آموزشی
که نقش های مختلفی بر عهده دارد بر کسی پوشیده نیست .این نقش ها برای مثال عبارتند
از آموزش ،پژوهش ،خدمات ،کارآفرینی و ارزش که هر یک به نوبه خود برای اجرایی شدن
بهتر نیازمند اخالق و به ویژه اخالق حرفه ای هستند .در این صورت است که می توانند به
خوبی نقش خود را در جامعه ایفا کنند و در نتیجه جایگاه خود را در جامعه حفظ و ارتقا بخشند
(سلطانی34 :1382،؛ برنل و اسناکنبرگ .)xvi :2015،1اخالق به ویژه در کشور ما که دارای
ارزش های دینی قوی است ،بسیار با اهمیت دارد .بنابراین پرداختن به موضوع اخالق حرفه
ای در دانشگاه ها دارای اهمیت فراوان است .زیرا امروزه دانشگاه های مطرح دنیا تنها به
دنبال تربیت فارغ التحصیالن با علم نیستندئ بلکه به دنبال تربیت شهروندانی ارزش مدار
هستند که دارای صفات اخالقی عالی هستند .این امر نیز در صورت تحقق پیدا می کند که
سرلوحه دانشگاه های ما توجه به اخالق حرفه ای باشد.
در نتیجه هیچ دانشگاهی را نمی توان بدون داشتن اخالق حرفه ای در نظر گرفت .زیرا دانشگاه
ها انسان ساز بوده و کوچک ترین اشتباه به ویژه در زمینه مسائل اخالقی و اخالق حرفه ای
می تواند زیان زیادی به همراه داشته باشد( .برنل و اسناکنبرگ .)xviii-xvi :2015،در این
بین مهم ترین ابزاری که دانشگاه ها از طریق آن می تواند ،آرمان ها و اهداف اخالقی خود
را محقق سازد و در نتیجه بتوانند دانشگاهی دارای اخالق حرفه ای باشند ،مستندات اخالق
حرفه ای است .بنابراین بررسی میزان برخورداری دانشگاه ها از مستندات اخالق حرفه ای و
کم و کیف آن می تواند نشان دهنده میزان توجه دانشگاه ها نسبت به اخالق حرفه ای باشد.
باید بیان کرد که متاسفانه بیشتردانشگاه ها به ویژه دانشگاه های کشورمان فاقد مستندات
اخالق حرفه ای هستند و یا دارای مستندات اخالق حرفه ای ناقص و در نتیجه ناموفق
هستند .زیرا در جایی که صرفا بر پنداشت های ذهنی افراد تکیه شود ،تصمیمات اخالقی
ممکن است دچار هرگونه خطای شناختی و توجیهی شود .اما اخالق دارای معانی است از
جمله اخالق ارزش ها ،آداب و رسوم و قواعدی است که بر کارهای افراد جامعه را هدایت می
کند (اخالق حرفه ای .)1395 ،در واقع اخالق تنظیم کننده روابط میان انسان ها است .در
سازمان ها نیز اخالق سازوکار درونی است که بدون نیاز به اهرم های بیرونی ،قادر است تا
عملکرد های اخالقی را در کارکنان تضمین کرده و یک سازمان معنوی ایجاد کند (کلهر،
 ،1383ص 50؛ الوانی .)2 :1379 ،از سویی دیگر اخالق حرفه ای ،بیان کننده اصول اخالق
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در معنای خاص حرفه ای آن است .در شرایطی که اخالق حرفه ای حاکم است افراد سازمان
خواسته های خود رابه نفع دیگران تعدیل می کند و با تقویت و پرورش ابعاد معنوی همواره
در راه خدمت به دیگران هستند (فرامرز قراملکی.)1382،
بنابراین قواعد و اصول اخالقی و رفتاری را که باید افراد در حین انجام فعالیت های شغلی
رعایت نمایند اصطالحا اخالق حرفه ای می گویند .در حقیقت ،اخالق حرفه ای ،یک فرایند
تفکر عقالنی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در نهاد ها از جمله دانشگاه ها
چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و گسترش داد (همان .)32 :اما اخالق حرفه ای در
آموزش عالی نیز شامل مولفه های ارزشی است که حاصل درک متخصصین آموزش عالی در
نقش های مختلف و همچنین دانشجویان و فارغ التحصیالن است (برنل و اسناکنبرگ:2015،
 .)Xiiiآموزش عالی به شدت نیازمند اخالق حرفه ای است و یکی از دالیل آن تغییراتی است
که در سال های اخیر در آموزش عالی روی داده است.
در سال های اخیر شاهد هجوم افراد به سمت آموزش عالی هستیم که منجر شده است مسئله
کمیت آموزش عالی با چالش روبرو شود .کیفیت آموزش عالی یکی از مهم ترین دغدغه های
دانشگاه ها است که هجوم افراد به سمت دانشگاه ها برای کسب مدرک موجب توجه به
کمیت به جای کیفیت شده است .تحت این شرایط توجه به اخالق حرفه ای در آموزش عالی
بسیار دارای اهمیت شده است .زیرا در اخالق حرفه ای و مهم ترین ابزار آن یعنی مستندات
اخالق حرفه ای به حقوق متقابل دانشجو در قبال دانشگاه و دانشگاه در قبال دانشجو توجه
می شود و این امر بهبود کیفیت در دانشگاه ها را به دنبال دارد .در این بین اعضای هیات
علمی در زمینه پرورش دانشجویان اخالق مدار دارای اهمیت زیاد است (برنل و
اسناکنبرگ48 :2015،؛ مک فارلن.)12 :2004 ،1
باید بیان کرد که با وجود اهمیت زیادی که اخالق حرفه ای در رشد و بالندگی دانشگاه ها و
دانشجویان دارد اما به میزان مناسب مورد توجه قرار نگرفته است .در نتیجه می توان بیان
کرد که تحقیقات مناسب کمی به ویژه در ایران در زمینه مستندات اخالق حرفه ای صورت
گرفته است .اما امروزه بسیاری از اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاهی به اهمیت اخالق
حرفه ای و تدوین سند اخالق حرفه ای پی برده اند .در نتیجه انجام چنین تحقیقی می تواند
گامی مهم در جهت پیاده سازی اخالق حرفه ای در دانشگاه ها باشد .زیرا در این پژوهش
ارائه راهکار هایی مناسب جهت تدوین سند اخالق حرفه ای مورد توجه قرار گرفته است.
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بنابراین هدف از مقاله حاضر بررسی اخالق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی ،مهندسی
و سایر دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان است.
پیشینه پژوهش
جستجو برای یافتن منابع مرتبط با پژوهش حاضر نشان داد که پژوهش های کابردی کمی
در زمینه اخالق حرفه ای در دانشگاه ها به ویژه هم راستا با پژوهش حاضر صورت گرفته
است .پژوهش های زیر از جمله آثاری است که ارتباط نزدیک تری به موضوع این پژوهش
دارند که در ادامه بیان شده اند.
تقی زاده و عبداللهی ( )1398به بررسی اخالق آموزش در دانشگاه های مهندسی پرداخته اند.
این پژوهش کیفی بیان می دارد که دانشگاه های مهندسی کشور در زمینه اخالق آموزش با
دانشگاه های برتر جهان فاصله زیادی دارند .بنابراین نیاز است که در این زمینه توجه بیشتری
مصروف شود تا رشد و پیشرفت دانشگاه های مهندسی کشور بهبود یابد .زرافشانی ،شرفی و
اطهری ( )1397در پژوهشی به بررسی برقراری ارتباط دانشجویان با اساتید بر پایه أصول
اخالقی در افزایش بهره وری آموزشی ،انگیزه و اعتماد به نفس دانشجویان و ارتقای کیفیت
آموزش موثر پرداخته اند .در این مقاله بیان شده است که نیاز است در کشور ما توجه بیشتری
نسبت به ارتباط استاد و دانشجو و رعایت أصول اخالقی در این زمینه صورت گیرد .مطالعه
حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشتههای پزشکی،
دندان پزشکی و داروسازی در مقطع علوم پایه هستند .دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه
محقق ساخته جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار  SPSSصورت گرفته
است .همچنین دانشگاه الزهرا ( )1393به ارائه سند جامع اخالقی برای دانشگاه خود پرداخته
است .در این سند چهار بخش در نظر گرفته شده است .پیشگفتار ،اصول اساسی ،تعهد سازمان
نسبت به افراد ،محیط و  ...و تعهد افراد نسبت به سازمان .این سند اخالقی یکی از کامل ترین
سند های اخالقی هست که وجود دارد.
همچنین مصباحی و عباس زاده ( )1392در پژوهشی به بررسی سیستم اخالق حرفه ای در
آموزش عالی پرداخته اند .در این پژوهش بیان شده است که زمینه اخالق در آموزش عالی
مفهومی چند بعدی دارد و موجب اثربخشی دانشگاه می شود .پژوهش حاضر دو بخش دارد.
بخش اول تبیین مولفه های موثر در اخالق حرفه ای بر اساس تجارب ،دیدگاه ها ،و ادراکات
اطالع رسان های تاثیرگذار ،و بخش دوم با بهره گیری از مدل سیستمی ،رابطه بین متغیرها
ارائه شده را در نظام آموزش عالی نشان می دهد .این پژوهش به روش نظریه زمینهای در
دانشگاه های شهید باهنر ،علوم پزشکی ،پیام نور و آزاد کرمان انجام شده است .یافته های
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این مطالعه موید وجود عواملی است که عبارتند از -1 :عوامل اخالق فردی (استانداردهای
اخالق فردی ،اعتقاد قلبی ،خودکنترلی و وجدان) -2 ،عوامل مدیریتی (نقش الگویی مدیران،
رفتار خیرخواهانه و مشارکت در تصمیم گیری) -3 ،عوامل سازمانی (گزینش و به کارگیری،
برنامه های راهبردی اخالق و فرهنگ سازمانی) بود  -4عوامل اخالق شغلی (اخالق آموزشی،
اخالق پژوهشی و اخالق ارتباطی)  -5عوامل فرا سازمانی (فرهنگ ،شرایط سیاسی ،اعتماد
عمومی و شرایط اقتصادی) .اسمعیل پورزنجانی و همکاران ( )1392نیز در پژوهشی به بررسی
کد های اخالقی برای دانشجویان پرستاری پرداخته اند .در این پژوهش بیان شده است که
محور مباحث در کد های اخالق حرفه ای پرستاری ،مراقبت یا به عبارتی اخالق در مراقبت
های بالینی می باشد ،در حالی که محور مباحث در کد های اخالق دانشجویان پرستاری،
آموزش است .بنابراین به نظر میرسد تدوین کد ها یا آیین های اخالقی دانشجویان پرستاری
با مضمون اخالق در محیط های آکادمیک و آموزشی ،شبیه به آنچه اکثر دانشکدههای
پرستاری کشورهای دیگر برای دانشجویان خود تدوین کرده و به عنوان راهنمای عملکردی
به آنها آموزش داده و ایشان را بر آن اساس مورد ارزشیابی اخالقی قرار میدهند ،بسیار
ضروری است.
الوانی و رحمتی ( )1386در پژوهشی به مروری اجمالی نسبت به تالش های انجام شده به
منظور هدایت سازمان به سوی معنویت و استقرار اخالقیات در سازمان ،برخی از مفاهیم و
تعاریف و تکنیک ها و ابزار های مدیریت اخالقی در سازمان پرداخته اند .در این پژوهش
ابزار ها و سازوکار ها به طور کلی در برگیرنده تدابیر ساختاری ،آموزش ،تدوین خط مشی
ها و تدوین منشور اخالقی بیان شده است .با مروری بر آثار ارائه شده در زمینه منشور
اخالقی این نتیجه حاصل می شود که در این مقاله ها و تحقیقات ،عمدتا تمرکز بر چیستی
و چرایی منشور اخالقیات است و به فرایند تدوین منشور کمتر توجه شده است .لذا تاکید
اصلی این پژوهش بر فرایند عملی تدوین منشور اخالقی در سازمان است .در نهایت در این
پژوهش یک منشور اخالقی برای دانشگاه تدوین شده است .عالوه بر این در دانشگاه های
خارج کشور نیز سند های اخالقی ارائه شده است .برای مثال دانشگاه ویتواتزرند )2019( 1به
ارائه سند اخالقی برای دانشگاه خود پرداخته است .این سند دارای بخش هایی است و تاکید
اصلی آن بر اخالق پژوهش است .این سند به روز بوده اما نیاز دارد که توجه بیشتری به تمامی
مسائل مطرح در سند اخالقی دانشگاه داشته باشد .نعمتی و تقی زاده  )2018( 2نیز به ارائه
پژوهشی کیفی در زمینه اخالق آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی پرداخته اند .یافته های
1 - University of the Witwatersrand
2 - Nemati & Taghizade

دومین همایش ملی دانشگاه اخالقمدار -آذر  ،1398دانشگاه تهران

173

این پژوهش همراستا با پژوهش حاضر است و نشان می دهد که در زمینه اخالق آموزش به
ویژه در کشور ما با حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
از سویی دیگر دانشگاه آمستردام )2017( 1و دانشگاه ویک فارست )2017( 2در منبعی به ارائه
کد های رفتاری کارمندان و دانشجویان ،مقررات و سیاست های رفتاری و اجتماعی ،رفتار
های شخصی ،جرایم و اصول آن ،سوء رفتار های علمی و گذشت های (بخشش) پزشکی
پرداخته اند .بارنهرن و همکاران )2017( 3نیز به بررسی مسائل اخالقی دانشجویان پزشکی
پرداخته اند .رویکرد پژوهش ترکیبی و توصیفی است .یافته های پژوهش نشان داد که جنسیت
و ملیت بر روی رفتار های غیر حرفه ای تاثیر دارد .عالوه بر این دانشگاه هوارد )2016( 4به
ارائه سند اخالقی برای دانشگاه خود پرداخته است .این سند نیز دارای بخش هایی است که
با توجه به آنها ،کد های اخالقی بیان شده است .این بخش ها برای مثال شامل دانشجویان،
اعضای هیات علمی ،مدیران و کارکنان است .جرمن جیسون ،ترجیسون و اینالز )2015( 5نیز
در پژوهشی به بررسی اخالق حرفه ای پرداخته اند .یافته های پژوهش بیان کننده اهمیت و
تاثیر اخالق در زندگی کاری و اجتماعی و ابزاری مهم برای زندگی است.
همچنین شوارتز )2001( 6در پژوهشی به بررسی رابطه میان اشتراک کد های اخالقی و
رفتاری پرداخته است .ای ن مقاله به بعد اجرایی کد های اخالقی و رفتاری پرداخته است .مبنای
این پژوهش مصاحبه است .یافته های پژوهش نشان می دهد که کد های اخالقی عنصر
اساسی است که بر روی رفتار افراد در سازمان ها تاثیر می گذارد .در نهایت آدامز ،تاشچیان و
شر )2001( 7نیز در پژوهشی به بررسی کدهای اخالق به عنوان مولفه های برای رفتار اخالقی
پرداخته است .هدف این پژوهش بررسی تاثیر کد های اخالقی بر درک رفتار اخالقی است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان های دارای کد های اخالقی ،رفتار بهتری در
میان کارکنان ،مدیران و سایر اعضای خود دارند.
بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که خال پژوهش در زمینه اخالق حرفه ای در دانشگاه
های کشور کامال مشهود است .پژوهش های صورت گرفته بیشتر به مولفه های محدودی از
اخالق حرفه ای در دانشگاه ها پرداخته اند .بنابراین نیاز است در پژوهشی به صورت همه
جانبه به بررسی اخالق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی ،مهندسی و سایر دانشگاه
1 - University of Amsterdam
2 - Wake Forest University
3- Barnhoorn & etal
4 - Howard University
5- Garmann Johnsen , Torjesen & Ennals
6 - Schwartz
7 - Adams, Tashchian, Shore
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های کشور و مقایسه آنها با دانشگاه های برتر جهان پرداخت تا بتوان راهکار هایی برای
ارتقای اخالق حرفه ای به ویژه بر پایه مستندات اخالق حرفه ای ارائه کرد.
روش شناسی پژوهش
به منظور انجام پژوهش کیفی حاضر از روش تحقیق بهینه کاوی 1تجارب موفق ملی و بین
المللی 2با استفاده از مطالعه تطبیقی 3بهره برده شده است .روش نمونه گیری پژوهش به
صورت تمام شماری است .جامعه پژوهش حاضر مشتمل بر  100دانشگاه برتر جهان در حوزه
های علوم پزشکی ،مهندسی و سایر (شانگهای  )2018 ،4و  539دانشگاه ایران 347( 5سایر،
 127مهندسی و  65علوم پزشکی) است (سازمان سنجش آموزش کشور )1397 ،که مورد
مطالعه قرار گرفته اند و از این تعداد  81دانشگاه ایران ( 36سایر و 35علوم پزشکی و 10
مهندسی) و  100دانشگاه خارج از کشور در هر سه حوزه پزشکی ،مهندسی و سایر واجد
مستندات اخالق حرفه ای بودند .در این پژوهش اخالق حرفه ای در دانشگاه های علوم
پزشکی  ،مهندسی و سایر دانشگاه ها به ویژه با تاکید بر مستندات اخالق حرفه ای از نظر سر
عنوان های اصلی یا مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته است تا بتوان با بررسی و
مقایسه آنها به راهکار هایی مناسب برای ارتقای اخالق حرفه ای در دانشگاه ها و تدوین سند
جامع اخالقی در دانشگاه های کشور دست یافت .تحلیل داده ها در این پژوهش به شکل
کیفی و با بهره گیری از روش های آمار توصیفی بوده است .الزم به ذکر است که منظور از
مستندات اخالق حرفه ای در دانشگاه ها ،کلیه مدارکی است که در دانشگاه های فوق دارای
محتوایی مرتبط با حوزه اخالق حرفه ای هستند .همچنین منظور از مولفه های اخالق حرفه
ای نیز اجزای تشکیل دهنده مستندات فوق است که در تیر جدول  1بیان شده اند.

1- Benchmarking
2- Best Practice

 -3مطالعه تطبیقی ،مطالعه وجوه اشتراک و افتراق میان نهاد های مختلف از جمله دانشگاه ها است .بنابراین چنین
مطالعاتی می تواند میان مسائل مختلف مطرح در دانشگاه های مختلف دولتی یا غیر دولتی و  ...کشور های مختلف
صورت پذیرد (الوانی و واعظی.)1372:38 ،
4- Shanghai

 -5با احتساب واحد های دانشگاه آزاد ،دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه و همچنین در
نظر نگرفتن شعب سایر دانشگاه ها انتخاب شدند .زیرا مستندات مرتبط با حوزه اخالق حرفه ای واحد های دانشگاه آزاد،
دانشگاه فنی و حرفی ای ،دانشگاه پیام نور و همچنین شعب سایر دانشگاه ها یکسان بود.
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یافته های پژوهش
یافته های پژوهش حاضر به صورت جدول هایی در ادامه بیان شده است .این جدول ها
عبارتند از جدول  ،1جدول  ،2جدول  3و جدول  4که خالصه یافته های پژوهش را به صورت
فشرده در خود دارد .به منظور صرفه جویی در فضا از ذکر اطالعات مربوط به هر دانشگاه به
صورت جداگانه خودداری شده است .برای دسترسی به این اطالعات می توانید به صورت
جداگانه به مقاالت نعمتی و تقی زاده 2018 ،و عبداللهی و تقی زاده 1398 ،مراجعه نمایید.
جدول  -1داده های حاصل از بهینه کاوی تجارب موفق ملی و بین المللی
منشور اخالقی(خط مشی و تعهد دانشگاه در قبال)...

پیشگفتار

اصول اخالقی

اعضای هیات
داعلمی
نشجو

تامین کنندگان

کارکنان

شهروندان ،منافع

ملی و
امنا ومحیط
هیات
ذینفعان
زیست
رقبا

هیات ممیزه

گروه های آموزشی

اعضای هیات
نشرعلمی
علمی

تامین کنندگان

کارکنان

0

0

0

14 40 15 34 84 82 11 83 88 10

0

0

مهندسی
0 0

0

6

2 31

3

2

5

6 64 85

4

مدیران

جمع
مولفه
های
0
دانشگاه
های
مهندس
ی
5 36
جمع 67 80
64
مولفه

دانشجویان

5

5 32

هیات امنا و ذینفعان

0

5

0

0

0

جمع
مولفه
های
سایر
دانشگاه
ها
کشور
جمع 2 50 10 53 78 54 74
مولفه
های
سایر
دانشگاه
های
برتر
جهان

هیات ممیزه

9

6 16

6

0

1

2

0

سایر دانشگاه ها
2 1 3

7 21

0

3 11 12

گروه های آموزشی

نام
دانشگاه

عهدنامه اخالقی (تعهد افراد در قبال دانشگاه)

1

0

1

2

1

0

0

26 16 15 81 61

0

5
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های
دانشگاه
های
مهندس
ی برتر
جهان
12 11

0

0

0

جمع
مولفه
های
0
دانشگاه
های
علوم
پزشکی
جمع 2 52 10 60 88 51 81
مولفه
های
دانشگاه
های
علوم
پزشکی
برتر
جهان
جمع 33 20

6

0

1

کل
مولفه
های
دانشگاه
های
ایران

2

کل
مولفه
های
دانشگاه
های
برتر
جهان
کل

8 84 108 11

5

3 44

0

جمع کل ها
2 1 4

8 49

0

19 45 43 44 97 82

7 17 28

0

0

0

6

جمع 6 88 25 149 230 172 235

جمع 205 255

0

علوم پزشکی
0 0 1

0 22

0

4 15

3

0

0

0

236

8 89 25 155

225 25 231 281 26 10 80 13

38 7 74 93 262
5

38 75 74 100 279 253 25 239 330 28 11 84 13
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منبع انتخاب دانشگاه های برتر جهان :رتبه بندی معتبر شانگهای 2018؛ منبع انتخاب دانشگاه
های ایران :سازمان سنجش کشور 97
جدول  -2داده های حاصل از بهینه کاوی تجارب موفق ملی به صورت درصد
تعداد دانشگاه
نام دانشگاه ها (تعداد مولفه ها)
مولفه ها
دانشگاه های پیشگفتار ،اصول دانشگاه علوم پزشکی زنجان (در حال  35دانشگاه
تدوین) ( ،)5دانشگاه علوم پزشکی شهید علوم پزشکی
علوم پزشکی اخالقی؛
اخالقی بهشتی ( ،)4دانشگاه علوم پزشکی از  65دانشگاه
منشور
(شهروندان ،منافع کردستان ( ،)4دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی
ملی و محیط زیست گلستان ( ،)4دانشگاه علوم پزشکی اراک کشور
( ،)3دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (،)3
و نشر علمی)؛
عهدنامه اخالقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( ،)3دانشکاه
علوم پزشکی ارومیه ( ،)2دانشگاه علوم
(کارکنان،
و پزشکی اصفهان ( ،)2دانشگاه علوم
دانشجویان
پزشکی ایران ( ،)2دانشگاه علوم پزشکی
مدیران)
بقیه اهلل (عج) ( ،)2دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر ( ،)2دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ( ،)2دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ( ،)2دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
( ،)2دانشگاه علوم پزشکی قم (،)2
دانشگاه علوم پزشکی کاشان (،)2
دانشگاه علوم پزشکی گیالن (،)2
دانشگاه علوم پزشکی لرستان (،)2
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ،)2دانشگاه
علوم پزشکی همدان ( ،)2دانشگاه حکیم
سبزواری ( ،)1دانشگاه علمی کاربردی
علوم پزشکی کوار ( ،)1دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی تهران (،)1
دانشگاه علوم پزشکی ارتش ( ،)1دانشگاه
علوم پزشکی اهواز ( ،)1دانشگاه علوم
پزشکی تهران ( ،)1دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت ( ،)1دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان ( ،)1دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان ( ،)1دانشگاه علوم پزشکی قزوین
( ،)1دانشگاه علوم پزشکی کرمان (،)1
دانشگاه علوم پزشکی گناباد ( ،)1دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

درصد
53%/84
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سایر دانشگاه
ها

اصول

پیشگفتار،
اخالقی؛
اخالقی
منشور
(دانشجویان،
هیات
اعضای
علمی ،کارکنان،
رقبا ،شهروندان،
منافع ملی و محیط
هیات
زیست،
ممیزه ،گروه های
آموزشی و نشر
علمی)؛
عهدنامه اخالقی
هیات
(اعضای
علمی ،کارکنان،
و
دانشجویان
مدیران)

دانشگاه های
مهندسی

اصول

پیشگفتار،
اخالقی؛
منشور اخالقی (نشر
علمی)؛
عهدنامه اخالقی
هیات
(اعضای
علمی ،کارکنان،
و
دانشجویان
مدیران)

اردبیل ( )1و دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی سمنان ()1
دانشگاه الزهرا تهران (س) ( ،)13دانشگاه
آزاد اسالمی ( ،)11دانشگاه فرهنگیان
( ،)7دانشگاه تهران (در حال تکمیل) (،)5
دانشگاه فردوسی مشهد ( ،)5دانشگاه پیام
نور ( ،)4دانشگاه جامع علمی و کاربردی
( ،)4دانشگاه شهید عباسپور تهران (،)4
دانشگاه لرستان ( ،)4دانشگاه امام صادق
( ،)3مرکز آموزش عالی شهرضا (،)3
پژوهشگاه دانشگاه های بنیادی ایران
( ،)2دانشگاه اراک ()2
دانشگاه ارومیه ( ،)2دانشگاه ایالم (،)2
دانشگاه خوارزمی (در حال تکمیل) (،)2
دانشگاه سمنان ( ،)2دانشگاه شهید
بهشتی تهران ( ،)2دانشگاه شهید رجایی
تهران ( ،)2دانشگاه عالمه طباطبایی(در
حال تدوین) ( ،)2دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان ایران ( ،)2دانشگاه
گیالن ( ،)2دانشگاه مفید ( ،)2دانشگاه
اصفهان ( ،)1دانشگاه بیرجند ( ،)1دانشگاه
تبریز ( ،)1دانشگاه تربیت مدرس تهران
( ،)1دانشگاه تفرش ( ،)1دانشگاه زابل
( ،)1دانشگاه شهر کرد ( ،)1دانشگاه شهید
چمران اهواز ( ،)1دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان ایران ( ،)1دانشگاه شیراز (،)1
دانشگاه قم ( ،)1دانشگاه کاشان ( )1و
دانشگاه یزد ()1
دانشگاه صنعت نفت آبادان ( ،)2دانشگاه
صنعتی اصفهان ( ،)2دانشگاه صنعتی امیر
کبیر ( ،)2دانشگاه صنعتی سهند ایران
( ،)2دانشگاه علم و صنعت ایران (،)2
دانشگاه صنعتی شریف (در حال تدوین)
( ،)2دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
( ،)1دانشگاه صنعتی شیراز ( ،)1دانشگاه
صنعتی مالک اشتر ( )1و دانشگاه فنی و
حرفه ای ()1

 36دانشگاه از
 347دانشگاه
کشور (غیر از
علوم پزشکی و
مهندسی)

10%/37

 10دانشگاه
مهندسی از
 127دانشگاه
مهندسی کشور

7%/87
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تمام دانشگاه
های کشور

-

-

 81دانشگاه از
 539دانشگاه
کشور

جدول  -3داده های حاصل از بهینه کاوی تجارب موفق بین المللی به صورت درصد
تعداد دانشگاه
مولفه ها
 100دانشگاه علوم
دانشگاه های علوم پیشگفتار ،اصول اخالقی؛
منشور اخالقی (دانشجو ،اعضای هیات علمی ،تامین پزشکی از 100
پزشکی
کنندگان ،کارکنان ،رقبا ،هیات امنا و ذینفعان ،دانشگاه علوم پزشکی
شهروندان ،منافع ملی و محیط زیست ،هیات ممیزه ،برتر جهان
گروه های آموزشی و نشر علمی)؛
عهدنامه اخالقی (اعضای هیات علمی ،تامین
کنندگان ،کارکنان ،دانشجویان ،مدیران ،هیات امنا
و ذینفعان ،هیات ممیزه و گروه های آموزشی)
 100دانشگاه مهندسی
های پیشگفتار ،اصول اخالقی؛
دانشگاه
منشور اخالقی (دانشجو ،اعضای هیات علمی ،تامین از  100دانشگاه
مهندسی
کنندگان ،کارکنان ،رقبا ،هیات امنا و ذینفعان ،مهندسی جهان
شهروندان ،منافع ملی و محیط زیست ،هیات ممیزه،
گروه های آموزشی و نشر علمی)؛
عهدنامه اخالقی (اعضای هیات علمی ،تامین
کنندگان ،کارکنان ،دانشجویان ،مدیران ،هیات امنا
و ذینفعان ،هیات ممیزه و گروه های آموزشی)
 100دانشگاه از 100
پیشگفتار ،اصول اخالقی؛
سایر دانشگاه ها
منشور اخالقی (دانشجو ،اعضای هیات علمی ،تامین دانشگاه برتر جهان
کنندگان ،کارکنان ،رقبا ،هیات امنا و ذینفعان،
شهروندان ،منافع ملی و محیط زیست ،هیات ممیزه،
گروه های آموزشی و نشر علمی)؛
عهدنامه اخالقی (اعضای هیات علمی ،تامین
کنندگان ،کارکنان ،دانشجویان ،مدیران ،هیات امنا
و ذینفعان ،هیات ممیزه و گروه های آموزشی)
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15%/05

درصد
100%

100%

100%
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جدول  -4اولویت های مطرح در مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی ،مهندسی و
سایر دانشگاه های ایران و برتر جهان
دانشگاه
های

دانشگاه

علوم های

پزشکی

مهندسی

سایر

دانشگاه

دانشگاه

علوم های

دانشگاه

های

های ایران

پزشکی برتر مهندسی

سایر
دانشگاه
های

کل دانشگاه کل دانشگاه برآیند
های
برتر جهان

برتر های ایران

دانشگاه
های ایران و

برتر جهان
برتر جهان جهان
جهان
ایران
ایران
منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی
منشور اخالقی منشور
نشر علمی
نشر علمی
نشر علمی
نشر علمی
نشر علمی
نشر علمی
اخالقی نشر نشر علمی
نشر علمی
علمی
اصول اخالقی عهدنامه
عهدنامه
عهدنامه
عهدنامه
اصول اخالقی اصول اخالقی عهدنامه
عهدنامه
اخالقی
اخالقی
اخالقی
اخالقی
اخالقی
اخالقی
دانشجویان
دانشجویان
دانشجویان
دانشجویان
دانشجویان
کارکنان
پیشگفتار؛
پیشگفتار
پیشگفتار
عهدنامه
منشور اخالقی پیشگفتار
عهدنامه
اصول اخالقی عهدنامه
عهدنامه
اخالقی اعضای
دانشجو
اخالقی
اخالقی
اخالقی
هیات علمی
دانشجویان کارکنان
کارکنان
عهدنامه
عهدنامه
عهدنامه
اصول اخالقی عهدنامه
عهدنامه
عهدنامه
عهدنامه
پیشگفتار
اخالقی اعضای
اخالقی اعضای اخالقی
اخالقی
اخالقی اعضای
اخالقی
اخالقی
هیات علمی
هیات علمی کارکنان
کارکنان
هیات علمی
اعضای هیات دانشجویان
علمی؛
عهدنامه
اخالقی
کارکنان؛
عهدنامه
اخالقی
مدیران
منشور اخالقی
منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی عهدنامه
عهدنامه
پیشگفتار
0
عهدنامه
اخالقی اعضای دانشجو
دانشجو
دانشجو
دانشجو؛
اخالقی
اخالقی
هیات علمی
عهدنامه
کارکنان
دانشجویان
اخالقی اعضای
هیات علمی
اصول اخالقی
عهدنامه
عهدنامه
پیشگفتار
عهدنامه
پیشگفتار
عهدنامه
0
عهدنامه
اخالقی
اخالقی
اخالقی
اخالقی اعضای
اخالقی مدیران
دانشجویان
کارکنان
کارکنان
هیات علمی
منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی اصول اخالقی اصول اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی
منشور اخالقی 0
اعضای هیات
دانشجو؛
اعضای هیات اعضای هیات اعضای هیات
شهروندان،
منشور اخالقی علمی
علمی
علمی
علمی؛
منافع ملی و
اعضای هیات
منشور اخالقی
محیط زیست
علمی
دانشجو
منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی عهدنامه
عهدنامه
0
0
اخالقی مدیران
اعضای هیات اعضای هیات شهروندان،
کارکنان
اخالقی
منافع ملی و
علمی
علمی
مدیران؛
محیط زیست
منشور اخالقی
شهروندان،
منافع ملی و
محیط زیست
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منشور اخالقی اصول اخالقی عهدنامه
اخالقی هیات
های
گروه
ممیزه
آموزشی؛
منشور اخالقی
رقبا
عهدنامه
منشور اخالقی عهدنامه
اخالقی هیات اخالقی هیات
کارکنان؛
امنا و ذینفعان
منشور اخالقی ممیزه
هیات ممیزه
منشور اخالقی عهدنامه
0
اخالقی مدیران
شهروندان،
منافع ملی و
محیط زیست؛
عهدنامه
اخالقی مدیران
منشور اخالقی
عهدنامه
عهدنامه
0
اخالقی هیات اخالقی تامین شهروندان،
منافع ملی و
امنا و ذینفعان کنندگان
محیط زیست
منشور اخالقی عهدنامه
عهدنامه
0
اخالقی گروه تامین کنندگان؛ اخالقی هیات
های آموزشی منشور اخالقی امنا و ذینفعان
های
گروه
آموزشی؛
عهدنامه
اخالقی گروه
های آموزشی
منشور اخالقی منشور اخالقی عهدنامه
0
اخالقی گروه
های شهروندان،
گروه
منافع ملی و های آموزشی
آموزشی
محیط زیست
منشور اخالقی منشور اخالقی عهدنامه
0
تامین کنندگان هیات امنا و اخالقی تامین
کنندگان
ذینفعان
منشور اخالقی منشور اخالقی
عهدنامه
0
تامین کنندگان؛
اخالقی تامین رقبا؛
منشور اخالقی منشور اخالقی
کنندگان
های
هیات ممیزه گروه
آموزشی
منشور اخالقی
منشور اخالقی -
0
هیات امنا و
هیات امنا و
ذینفعان؛
ذینفعان
منشور اخالقی
هیات ممیزه؛
منشور اخالقی
منشور اخالقی -
0
رقبا
هیات ممیزه
منشور اخالقی -
0
رقبا
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0

0

0

0

0

0

منشور اخالقی منشور اخالقی
منشور اخالقی عهدنامه
کارکنان
اخالقی مدیران رقبا؛
کارکنان
منشور اخالقی
های
گروه
آموزشی
منشور اخالقی منشور اخالقی منشور اخالقی
عهدنامه
رقبا
کارکنان؛
اخالقی هیات کارکنان
منشور اخالقی
ممیزه
هیات ممیزه
منشور اخالقی
منشور اخالقی 0
عهدنامه
شهروندان،
اخالقی مدیران شهروندان،
منافع ملی و
منافع ملی و
محیط زیست
محیط زیست

0

0

عهدنامه
اخالقی هیات
ممیزه

0

عهدنامه
اخالقی هیات
ممیزه

0

0

عهدنامه
اخالقی هیات
امنا و ذینفعان

0

عهدنامه
اخالقی هیات
امنا و ذینفعان

0

0

عهدنامه
اخالقی گروه
های آموزشی

0

عهدنامه
اخالقی گروه
های آموزشی

0

0

0

0

0

0

منشور اخالقی 0
های
گروه
آموزشی
0
عهدنامه
اخالقی تامین
کنندگان؛
منشور اخالقی
تامین کنندگان
منشور اخالقی 0
هیات امنا و
ذینفعان

منشور اخالقی
های
گروه
آموزشی
منشور اخالقی
تامین کنندگان؛
عهدنامه
اخالقی تامین
کنندگان
منشور اخالقی
هیات امنا و
ذینفعان

0

0

0

0

منشور اخالقی 0
هیات ممیزه
منشور اخالقی 0
رقبا

منشور اخالقی
هیات ممیزه
-
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داده کاوی 1یافته های پژوهش نشان دهنده مطالبی است که در ادامه بیان شده است .همانطور
که در جدول  1مشخص است در مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی ایران،
تنها  9مولفه از  20مولفه وجود دارد که عبارتند از پیشگفتار ،اصول اخالقی؛ منشور اخالقی
(شهروندان ،منافع ملی و محیط زیست و نشر علمی)؛ عهدنامه اخالقی (کارکنان ،دانشجویان
و مدیران) .در مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه های مهندسی ایران تنها  7مولفه از 20
مولفه وجود دارند که عبارتند از پیشگفتار ،اصول اخالقی؛ منشور اخالقی (نشر علمی)؛ عهدنامه
اخالقی (اعضای هیات علمی ،کارکنان ،دانشجویان و مدیران) .در مستندات اخالق حرفه ای
سایر دانشگاه های ایران تنها  15مولفه از  22مولفه وجود دارد که عبارتند از پیشگفتار ،اصول
اخالقی؛ منشور اخالقی (دانشجویان ،اعضای هیات علمی ،کارکنان ،رقبا ،شهروندان ،منافع
ملی و محیط زیست ،هیات ممیزه ،گروه های آموزشی و نشر علمی)؛ عهدنامه اخالقی (اعضای
هیات علمی ،کارکنان ،دانشجویان و مدیران) .این در حالی است که در مستندات اخالق حرفه
ای دانشگاه های خارج از کشور (علوم پزشکی ،مهندسی و سایر) تمامی مولفه ها وجود دارد.
مولفه هایی که دارای اولویت یکسانی در مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه های ایران و
دانشگاه های برتر جهان هستند عبارتند از منشور اخالقی نشر علمی که اولویت  1تمامی
دانشگاه ها ،پیشگفتار که اولویت  3تمامی دانشگاه ها و منشور اخالقی کارکنان که اولویت
 10تمامی دانشگا ه ها است .در اولویت سایر مولفه ها تفاوت هایی مشاهده می شود .به عنوان
مثال اولویت  2در مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه های برتر جهان ،عهدنامه اخالقی
دانشجویان؛ در مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه های ایران ،اصول اخالقی است .اولویت 4
در مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه های برتر جهان ،عهدنامه اخالقی اعضای هیات علمی؛
در مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه های ایران ،عهدنامه اخالقی کارکنان است .سایر اولویت
ها نیز در جدول  4بیان شده است.
اما با توجه به اولویت های مطرح در مستتندات اخالق حرفه ای دانشتگاه ها بدین نتیجه می
توان رستید که دانشتگاه های برتر جهان به ترتیب بیشتتر به دانشتجو ،هیات علمی ،کارکنان و
متدیران توجته دارنتد؛ دانشتتتگتاه هتای ایران در مجموع بیشتتتتر بته کتارکنتان ،هیتات علمی،
دانشتتجویان و مدیران توجه دارند اما تفاوت هایی در این اولویت ها در دانشتتگاه های علوم
پزشتکی ،مهندستی و ستایر دانشتگ اه ها به چشتم می خورد که بیان می گردد .در دانشتگاه های
1-Datamining
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علوم پزشتکی ایران بیشتتر به کارکنان ،دانشتجویان ،مدیران و هیات علمی توجه شتده استت؛
در دانشتتگاه های مهندستتی بیشتتتر به دانشتتجو ،هیات علمی ،کارکنان و مدیران توجه شتتده
استت؛ در ستایر دانشتگاه های کشتور بیشتتر به کارکنان ،دانشتجویان ،هیات علمی و مدیران
توجه شتده استت .بنابراین دانشتگاه های مهندستی ایران از این بعد بیشتترین شتباهت را با
دانشگاه های برتر جهان دارند و دانشجو مدار محسوب می شوند.
اما باید بیان کرد که کامل ترین مستتتندات اخالق حرفه ای در ایران را دانشتتگاه الزهرا (س)
تهران دارد و بعد از آن دانشتتگاه آزاد استتالمی و دانشتتگاه فرهنگیان را می توان نام برد .در
میان دانشتگاه های علوم پزشتکی کشتور نیز دانشتگاه علوم پزشتکی زنجان ،دانشتگاه علوم
پزشتکی شتهید بهشتتی ،دانشتگاه علوم پزشتکی کردستتان و دانشتگاه علوم پزشتکی گلستتان و در
میان دانشتگاه های مهندستی کشتور دانشتگاه صتنعت نفت آبادان ،دانشتگاه صتنعتی اصتفهان،
دانشتگاه صتنعتی امیر کبیر ،دانشتگاه صتنعتی ستهند ایران ،دانشتگاه علم و صتنعت ایران و
دانشتگاه صتنعتی شتریف دارای کامل ترین مستتندات اخالق حرفه ای هستتند ،از میان دانشتگاه
های برتر جهان ،به ترتیب دانشتگاه استتنفورد ،هاروارد،کالیفرنیا (ستانفرانستیستکو) و واشتنگتن
دارای کامل ترین مستتندات اخالق حرفه ای هستتند .ستایر موارد را می توان در جدول شتماره
 2مشاهده کرد.
از سویی دیگر در دانشگاه های برتر جهان و دانشگاه های ایران بیشتر توجه نسبت به منشور
اخالقی (تعهد دانشتتگاه در قبال افراد) و جود دارد .1این در حالی استتت که منشتتور اخالقی
(تعهتد دانشتتتگتاه در قبتال افراد) و عهتدنتامته اخالقی در کنتار هم و بته یتک میزان دارای اهمیتت
هستتتند .نکته دیگر که می توان از بررستتی یافته های پژوهش به آن رستتید توجه بیشتتتر
دانشتتگاه های دولتی نستتبت به مستتتندات اخالق حرفه ای استتت که این مستتئله کامال در
دانشتگاه های کشتور و دانشتگاه های برتر جهان به چشتم می خورد .این مستئله می تواند به
دلیل دغدغه دانشتگاه های غیر دولتی برای جذب سترمایه (به ویژه از دانشتجویان) باشتد که
باعث توجه کمتر آنها نستبت به مستتندات اخالق حرفه ای گشتته استت .همچنین باید بیان
کرد که در ایران بیشتترین توجه را دانشتگاه های علوم پزشتکی با  ،%53/84بعد از آن ستایر
دانشتگاه های کشتور با  %10/37و در نهایت دانشتگاه های مهندستی ایران با  %7/87نستبت به
اخالق حرفه ای و به ویژه مستندات اخالق حرفه ای دارند که بسیار جالب است.

 -1تعداد مولفه های مستندات اخالق حرفه ای دانشگاه های برتر جهان (منشور اخالقی 1315 :و عهدنامه اخالقی:
 )1023و دانشگاه های ایران (منشور اخالقی 124 :و عهدنامه اخالقی.)60 :
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بنابراین می توان پیشترفت بهتر دانشتگاه های علوم پزشتکی کشتور در حوزه های آموزشتی،
پژوهشتتی و خدماتی را ناشتتی از توجه بیشتتتر آنها نستتبت به اخالق حرفه ای دانستتت که در
جهان نیز شتاهد توجه دانشتگاه های برتر جهان نستبت به اخالق حرفه ای و مستتندات مربوط
به آن هستتتیم .بنابراین در یک جمع بندی کلی می توان بیان کرد که دانشتتگاه های ایران
سطح خوبی در زمینه اخالق حرفه ای به ویژه ارائه مستندات اخالق حرفه ای ندارند .دانشگاه
های برتر جهان نیز گرچه توجه مناستبی نستبت به اخالق حرفه ای دارند اما مستتندات اخالق
حرفه ای آنها دارای یکپارچگی الزم نبوده و فضا برای مطلوبیت بیشتر وجود دارد.
بتایتد بیتان کرد کته برای پیتاده ستتتازی یکپتارچته و بهتر اخالق حرفته ای در دانشتتتگتاه هتا ارائته
چارچوبی مناستب برای مستتندات اخالق حرفه ای می تواند باعث ایجاد وحدت رویه در پیاده
ستازی اخالق حرفه ای شتود .بنابراین بر مبنای بررستی های تص ورت گرفته در این پژوهش و
با تکیه بر یافته های پژوهش ،مستتندات اخالق حرفه ای در دانشتگاه ها بهتر استت دارای 4
بخش اصتلی باشتد .این بخش ها عبارتند از پیشتگفتار ،اصتول کلی ،منشتور اخالقی و عهدنامه
اخالقی .پیشتگفتار شتامل تعهد کلی اعضتای جامعه دانشتگاهی نستبت به اصتور اخالقی استت.
اصول اخالقی شامل اصول کلی اخالقی جامعه دانشگاهی است که به صورت موردی معموال
بیان می گردد .به عنوان مثال عدالت وانصتتتاف ،درستتتتکارن وامانتدارن ،خیرخواهی ،حفظ
حریم خصتوصت  ،تعهد حرفه ان ،صتمیمت ،شتایستته ستاالرن و نقد پذیری .منشتور اخالقی که
به بیان تعهدات دانشتگ اه نستبت به افراد ،محیط و  ...می پردازد و عهدنامه اخالقی که به بیان
تعهدات افراد و  ...در قبال دانشگاه می پردازد (عبداللهی و تقی زاده.)1398 ،
بحث و نتیجه گیری
همانطور که بیان شتد %100 ،از دانشتگاه های برتر جهان و  %15/05از دانشتگاه های ایران
واجد مستتندات اخالق حرفه ای هستتند .بنابراین مطالب بیان شتده ،نشتان دهنده عدم توجه
کافی یه اخالق حرفه ای در دانشتگاه های کشتور استت .باید بیان کرد که پیشترفت دانشتگاه
های برتر جهان ناشتتی از توجه آنها به اخالق حرفه ای استتت .از ستتویی دیگر در مستتتندات
اخالقی دانشتتگاه های برتر جهان و ایران بیشتتتر توجه به منشتتور اخالقی وجود دارد و مهم
استتت که به تعهدات افراد و دانشتتگاه در قبال هم ،در کنار هم و به یک میزان توجه شتتود.
همچین در مستتندات اخالق حرفه ای دانشتگاه های برتر جهان و ایران منشتور اخالقی نشتر،
پیشتگفتار و منشتور اخالقی کارکنان دارای اولویت یکستان هستتند .عالوه بر این هم در ایران
و هم خارج از ایران بیشتر دانشگاه های دولتی دارای مستندات اخالق حرفه ای هستند.
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از ستویی دیگر دانشتگاه های برتر جهان به ترتیب بیشتتر به دانشتجو ،هیات علمی ،کارکنان و
متدیران توجته دارنتد؛ دانشتتتگتاه هتای ایران در مجموع بیشتتتتر بته کتارکنتان ،هتی ات علمی،
دانشتتجویان و مدیران توجه دارند اما تفاوت هایی در این اولویت ها در دانشتتگاه های علوم
مهندس ی و ستایر دانشتگاه ها به مشتهود استت .در دانشتگاه های علوم پزشتکی ایران
ت
پزشتکی،
بیشتتتر به کارکنان ،دانشتتجویان ،مدیران و هیات علمی توجه شتتده استتت؛ در دانشتتگاه های
مهندسی بیشتر به دانشجو ،هیات علمی ،کارکنان و مدیران توجه شده است؛ در سایر دانشگاه
دانش جویان ،هیات علمی و مدیران توجه شتده استت .بنابراین
های کشتور بیشتتر به کارکنان ،ت
دانشتگاه های مهند تس ی ایران در این زمینه بیشتترین شتباهت را با دانشتگاه های برتر جهان
دارند و در اخالق حرفه ای دانشتجو مدار هستتند .از ستویی دیگر مستتندات اخالق حرفه ای
دانشتگاه الزهرا (س) تهران و دانشتگاه استتنفورد ،هاروارد وکالیفرنیا (ستانفرانستیستکو) کامل
ترین مستندات اخالق حرفه ای هستند و بیشترین همخوانی را با هم دارند.
همچنین بر پایه یافته های پژوهش باید بیان کرد که در حال حاضتتر چارچوب واحدی برای
پیاده ستازی اخالق حرفه ای در دانشتگاه ها وجود ندارد .بنابراین ایجاد مستتندات اخالق حرفه
ای به صتتتورت یکپتارچه کمتک مهمی به منظور حمتایت از اخالق حرفه ای در دانشتتتگتاه ها
استت .در نت یجه بر مبنای یافته های این پژوهش مستتندات اخالق حرفه ای در دانشتگاه ها
می تواند  4بخش اصتلی داشتته باشتد .این بخش ها عبارتند از پیشتگفتار ،اصتول کلی ،منشتور
اخالقی و عهدنامه اخالقی .همچنین الزم استتت که ضتتمانت های اجرایی ،فرهنگستتازی و
الگوستتازی مناستتب برای اجرایی کردن اخالق حرفه ای در دانشتتگاه ها در نظر گرفت .برای
رستیدن به اهداف بیان شتده باید ابتدا هدفگذاری به درستتی صتورت گیرد و ارزش های اصتلی
اخالقی دانشتگاه ها مشتخص شتود .در این زمینه باید از تعاری میان منافع افراد و دانشگاه در
قبال هم جلوگیری شتود تا از این طریق نیز اجرایی تش دن آن تضتمین و تستهیل گردد .در واقع
افراد درگیر در دانشتگاه ها مرحله به مرحله در فرآیند تدوین دخیل باشتند و آموزش های الزم
به آنها داده شتود تا هیچ جای ستوالی باقی نماند .با در نظر گرفتن مواردی که بیان شتد می
توان بیان کرد که پژوهش حاضتتر گام مهمی در جهت پیاده ستتازی بهتر اخالق حرفه ای در
دانشگاه ها است.
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