
 

 علمی هیئت اعضای ایحرفه ها در مسیر توجه به اخالقدانشگاه سازمانی سالمت

 1زهرا پاکباز

 چکیده
ای در پیشرفت جوامع مختلف دارد؛ کنندهای است که نقش تعیینآموزش عالی، نظامی حرفه

های عملکرد دانشگاهیافتگی کشورهای مختلف، برتری های توسعهیکی از شاخص کهیطوربه
توانند وظایف و کارکردهای ها در صورتی میها نیز مانند سایر سازمانآن کشور است. دانشگاه

خویش را به نحو مطلوب انجام دهند و رضایت ذینفعان خود را جلب کنند که از محیطی سالم 
ستلزم علل و و پویا برخوردار باشند. دستیابی به سالمت سازمانی این نهاد آموزشی مهم، م

مدیران،  ازجملهای و رفتارهای منابع انسانی آن اخالق حرفه نیترمهمعواملی است که 
طور ذاتی ی معلمی و تدریس بهحرفه ازآنجاکهکارمندان اداری و اعضای هیئت علمی است و 

ی تعامل مداوم و مستقیم با دانشجویان از واسطهگر اخالق و منش انسانی است و بهتجلی
گاه اثرگذاری زیادی برخوردار است، در این پژوهش سعی شد که با بررسی و مرور منابع جای

ای اعضای ای، اهمیت اخالق حرفهی سالمت سازمانی و اخالق حرفهنهیدرزمعلمی مختلف 
 و بررسی قرار گیرد. موردبحثها هیئت علمی و نقش آن در بهبود سالمت سازمانی دانشگاه
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 مقدمه
 کسچیه بر های بشریتمدن گیریشکل نیز و هاانسان تعالی در آموزش با اهمیت نقش

 توجه با ،عالی آموزش مراکز خصوصبه آموزشی جامعه مراکز همین راستا، در .نیست پوشیده
 بعدی هاینسل آموزش متولی خودالتحصیالنی که ی خود در تربیت فارغکنندهنقش تعیین به
 شودمی باعث جایگاه واال این. هستند برخوردار مختلف جوامع در ایویژه از نقش ،شوندیم

 هاسازمان این در کار اخالق و سازمان اخالق در معانی خصوصبه 1ایحرفه اخالق یمقوله که
 مختلف جوامع اخالقی و فرهنگی دینی، هایعرصه نظرانصاحب و اندیشمندان موردتوجه

 جهتنیازاها ای در دانشگاهلزوم توجه به اخالق حرفه .(1392رحیمی و آقابابایی، ) گیرد قرار
های مهمی در جامعه است که برخی از این آموزشی متولی ایفای نقش است که این نهاد

ی نوبهبهی که هر یک نیآفرارزشاز: آموزش، پژوهش، خدمات، کارآفرینی و  اندعبارتها نقش
هستند )بورنل و ای اخالق حرفه ژهیوبهخود برای اجرایی شدن بهتر، نیازمند اخالق و 

 مانیزسا یطحم از اینکه برای موزشیآ نظام دهند کهنشان می (. مطالعات2015، 2اسکنکنبرگ
شامل  سازمان ارکان یهمه در اخالق اثربخش و مستمر ترویج تاجمح شود، برخوردار سالم

 رعایت اخالقی هایارزش سازمانی در اگر. استمدیران، مدرسان، کارکنان اداری و دانشجویان 
 سازمان در عضویت حفظ به مشتاق و سازمانیی هاارزش به وفادار سازمان انسانی نیروی شود،
 فعالیت شغل شرح چارچوب در شدهنییتع وضعیت از فراتر خود، کوشش و تالش تمام با و بوده
 جلوگیری و 5سازمانی سالمت کیفیت، بهبود ،4ییآکار و 3وریهبهر افزایش ،جهیدرنت. نمایندمی
ای (. ترویج اخالق حرفه1393، خواهاست )عرفانی ایحرفه اخالق ثارآ ترینمهم ازجمله فساد از

بخشی این نظام آموزشی اثرگذار کند که بر کیفیتسالم و پویا ایجاد میدر دانشگاه محیطی 
 امروزی، هایسازمان در مطرح هایموضوع از یکی عنوانبه سازمانی سالمتاست. در حقیقت 

 کنترل تتح و شناسایی .دارد قرار سازمانیبرون و سازمانیدرون مختلف عوامل ریتحت تأث
 وریبهره نآ تبعبه و کارکنان ایحرفه اخالق سطح ارتقای به تواندمی عوامل این درآوردن

 هکنندتعیین و تأثیرگذار هایهساز ازجمله ایحرفه اخالق اینکه به توجه با سویی از. کند ککم
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 گرفته نشاءت اخالق ایران، اسالمی و مذهبی بافت به نظر همچنین و است کارکنان رفتار در
 و مهم هایمتغیر ازجمله)س(،  اطهار یائمه و( ص) اکرم پیامبر رهنمودهای و نآقر از
 اساس بر سازمانی سالمت تبیین به دارد ضرورت بنابراین؛ است سازمانی سالمت یکنندهنییتع

شود )میرکمالی و حاج خزیمه، های کشور توجه در دانشگاه ایحرفه اخالق هایمؤلفه نقش
های مطرح دنیا ی است که امروزه دانشگاهااندازهبهای اهمیت موضوع اخالق حرفه (.1396

التحصیالن با معلومات باال نیستند؛ بلکه به دنبال تربیت شهروندانی تنها به دنبال تربیت فارغ
مدار هستند که الگوی صفات اخالقی عالی باشند. این امر نیز در صورتی تحقق پیدا ارزش

نیل به سالمت سازمانی  جهیدرنتهای ما و ای سرلوحه دانشگاهوجه به اخالق حرفهکند که تمی
 پررنگتوجه به نقش  (. با1398زاده، باشد )عبدالهی، غیاثی ندوشن، طاهری، یادگارزاده و تقی

ها و نظر به اهمیت محیط سالم و پویای ای و سالمتی سازمانی دانشگاهو متقابل اخالق حرفه
آموزش عالی در انجام کارکردهای خود به نحو مطلوب، در این مقاله تالش شده است مراکز 

ای اعضای هیئت علمی، ها و اخالق حرفهی سالمت سازمانی دانشگاهتا ضمن بررسی مقوله
 ی مهم توجه شود.به رابطه این دو مقوله

 دانشگاه سالمت سازمانی
مطلوب  نحو بهخود در جوامع را  خطیر یفهوظی توانست خواهند صورتی در مراکز آموزش عالی

 هایانسان و سالم هایسازمان. باشند پویا و سالم یهایسازمان که دهند انجام قبولقابلو 
 بیماری، مئعال فقدان بر عالوه که است کسی سالم انسان. هستند هم مکمل مفهوم دو سالم
 حسنی)باشد  تالش در خویش بالقوه نیروهای و هاسرمایه شکوفایی مسیر در حرکت برای

 و بمانند آنجا در خواهندمی افراد که است جایی سالم سازمان و( 1390 راد، مهدوی و بافرانی
مفهومی  عنوانبه سازمانی سالمت(. 1396 هدایتی،)باشند  مؤثر و سودمند افرادی و کنند کار

 از متنوعی سیر و چرخه افراد بشری مانند که نگردمی ارگانیزمی همچون را سازمان مهم،
 توانندمی هاسازمان آدمی، همچون لذا .نمایدمی طی را مرگ و بیماری سالمتی، تعادل،

 این اصلی پرسش(. 2002 ،1گلیسون و جیمز)باشند  ناسالم یا سالم ،فرهنگیب یا بافرهنگ
 معتقدند پژوهشگران بعضی .است هاییمشخصه یا هاویژگی چه دارای سالم سازمان که است

 بوده، نیبواقع است، گرفته قرار آن در که موقعیتی و خود درباره که است سالم سازمانی که
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به  وجه بهترین به را خود منابع ی،مشکل هر با مقابله برای باشد قادر و داشته انعطاف قابلیت
 روحیه از و هستند سودمند و متعهد کارمندان سالم، هایسازمان در .(1385ساعتچی،) گیرد کار

 محل این در کردن کار به و آیندمی کارشان محل به باعالقه ،برخوردارند باالیی عملکرد و
 تعلق، امنیت، روانی، فیزیکی، ازلحاظ سازمان سالمتی حقیقت در. کنندمی افتخار

-قابلیت دادن رشد و نفعانذی شخصیت و تخصص دانایی، به گذاریارزش و یساالرستهیشا
 هر رفتار اثربخشی در خود، هایفراسیستم سوی از شده محول وظایف انجام و هاآن های

 است سازمانی سالم، سازمان( 1969) 1مایلز زعمبه(. 1384جاهد،)دارد  بسزایی ریتأث سیستم
 همواره و برآمده آن حفظ یعهده از درازمدت در محیط، در خود بقاء و دوام بر عالوه که

 هایسازمان توصیف یتوسعه با مایلز(. 1998، 2فروایف)بخشد  توسعه را خود هایتوانمندی
 شایستگی اهداف، بر تمرکز ،مسئله حل شایستگی سازگاری،: شامل را هاآن هایویژگی سالم،

 و استقالل روحیه، یگانگی، و انسجام منابع، یریکارگبه قدرت، برابری حداکثر ارتباطات،
 از یکی مهیج و پویا زنده، سالم، مکان یک به مراکز آموزشی تبدیل امروزه. داندمی نوآوری
(. 1991، 3هوی، تارتر و کاتکمپ)است  ی آموزشمندان به حوزهعالقه هایچالش نیتربزرگ
 کنند،می معرفی یادگیری بخشلذت مکان یک را سالم محیط آموزشی( 1997)تارتر  و هوی

 اجتماعی نیازهای به نسبت و داشته دوست را یکدیگر عوامل آموزشی و فراگیران، که مکانی
سالمت  اصطالح(. 2009، 4پریتوریس و الساب) شودمی داده نشان حساسیت افراد عاطفی و

. استه برد کار به مدارس یجوسازمان یدر مطالعه مایلز ،1969 سال در بار نخستین را سازمانی
 طوربه بیرونی موانع درونی و با که دارد هاشار سالمی سازمان به سازمانی سالمتوی،  زعمبه

 اصلی مقاصد و اهداف جهت در اثربخش طوربه را خود نیروی ،هکرد برخورد یزیآمتیموفق
 ازلحاظ تنهانه موزشیآ واحدهای سازمانی سالمت وضعیت یمطالعه. کندمی متمرکز خود،
مراکز  یاثربخش یهکنندی نیبشیپ بلکه دارد، اهمیت نآ هایپویایی و کار شرایط فهم

 ،اساتید انسانی یهاشیگرا کارکنان، سازمانی تعهدات ،فراگیران صیلیشرفت تحپی ،آموزشی
 یهاموضوع از یکی عنوانبه سازمانی سالمتان است. مدیر و همکاران به کارکنان اعتماد
 قرار یسازمانبرون و یسازماندرون مختلف عوامل تأثیر تتح امروزی، هایسازمان در مطرح

 
 

 

2 Miles 
3 Frueauff   

4 Hoy & Tarter & Kottkamp   
1 Pretorius & Elsabe   



 علمی هیئت اعضای ای حرفه اخالق به توجه مسیر در ها دانشگاه سازمانی سالمت     221

 ایحرفه اخالق سطح ارتقای به تواندمی عوامل، این درآوردن کنترل تتح و شناسایی. دارد
 هایهساز ازجمله ایحرفه اخالق دیگر، سوی از. کند ککم وریهبهر نآ تبعبه و کارکنان
است  سالمت سازمانی یکنندهتعیین و مهم متغیر، جهیدرنت و کارکنان رفتار در تأثیرگذار

 (.1394)میرکمالی و حاج خزیمه، 

 اخالق
 لفع ،(1385) یمطهر هیدش دگاهدی از. تاس دهش حمطر متفاوتی تعاریف اخالق یدرباره

 اطرخ هب را آن انانس واهخ د،نباش دیفر و ادیم منافع آن از هدف که است فعلی آن اخالقی
 خواه خود، روح زیبایی خاطر به خواه فعل، زیبایی خاطر به خواه دهد، انجام دوستینوع اساحس

 تمنفع و منیت کهنیهم ؛هوشیاری خاطر به خواه و خویش عدل و روح لالاستق خاطر به
 که معین زمانکی در رفتار معیار از تعبارت اس اخالق. است اخالقی ،لفع نبود، کار در ردیف
 است رفتاری اخالقی رفتار این، بر عالوه ،شودمی ارزیابی و سنجیده آن با مردم اررفت و کلوس

 شودمی پذیرفته نادرست( و بد مقابل )در درست و خوب عنوانبه هر موقعیت خاص در که
(؛ کریستینا، 2002) 2(؛ جانسن، والد و ودبی1994) 1زعم جاسکا و پریچاردبه (.1384 بند،)عالقه

معیار  در زندگی است و رفتار چگونگی یکنندهنییتع (، اخالق2018) 3دیمیتریو و دوکت
 در یتعهد یبو  تعهد و یلترذ و فضیلت بدی، و خوبی از ایدرجه روی اخالق سنجش

 فرایندهای از ایمجموعه به را اخالق اندیشمندانبرخی از  .است متمرکز انیانس رفتارهای
 واحدهای کارکرد در آن، طی که فرایندیو  دارد واقعی خود رشد در تام دخالت که معنوی عینی

 تفاوت Morality و Ethic بیناند و کرده تعریف شودمی ایجاد تعادل ،معنوی ارگانیزم یا صفاتی
 نفس تهذیب و اخالقیات به عمل علم معنای که است عملی اخالق همان اولی. اندشده قائل
)ساکی،  است مشهور بد و خوب تشخیص علم به که استاخالق نظری  همان نیز دومی و دارد

کلی به اخالق نظری و  یبندمیتقساخالق در یک  (.1396 رمضانی، و ؛ عربشاهی1390
ی اخالق را هم به آن افزود. اخالق نظری تنها به شود که باید فلسفهکاربردی تقسیم می

در حوزه  دیدونبایباپردازد و تنها به بحث نظری از فضایل و رذایل و از مسائل کلی اخالق می
توجهی به واقعیت خارجی داشته باشد اما در اخالق کاربردی،  آنکهیبگوید ارتباطی سخن می
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-میاست و به معضالت عملی اخالق  ردتوجهموهای خارجی رفتار ارتباطی در بستر واقعیت
اولی کلی و رویکرد دومی جزئی و  (. رویکرد2016، 2؛ اسکات2012 ،1جیاما و پردازد )پراکاشا

 عینی است.

 ایاخالق حرفه
 اریسیب برای یافت، افزایش ابعاد تمامی در توسعه ازنظر جهان کشورهای یفاصله که زمانی

 افزایش باعث یاریبس عوامل که بود روشن است، موردتوجه رشدشان سرعت که کشورهایی از
 ورهایکش در عهتوس و درش چنین به رسیدن وسمحس عوامل از یکی. است بوده فاصله این

 مختلفمشاغل  و اکاره امانج بر حاکم اصول از تدرس تعاریف یارائه و سازیشفاف پیشرفته،
 باشندقد معت آن هب باید هاهحرف و سطوح تمام در همگی که ایحرفه اخالق اصول یعنی است،

 هاییحرفه به محدود و نو نسبتاً یادهیپد مفهوم این رسدمی نظر به که هرچند .کنند عمل و
 برخوردارند، اقبال و پایداری از که هاییحرفه یهمه تاریخی لحاظ به اما باشد، پزشکی نظیر

 اندبوده ایحرفه اخالق کاری و اصول از _ضمنی  چه و مدون چه_ ای مجموعه دارای
ها قبل از میالد (. علم اخالق از قرن1392)باباصفری، مرزوقی، فقیه، ترک زاده و یوسفی، 

اخالق  ینهیدرزماولین قانون تدوین شده  .گوناگون وارد شده است هایحرفهدر  ،مسیح
گردد که در آن وظایف و پزشکی بقراط در یونان باستان برمی یای به سوگندنامهحرفه

 ایحرفه اخالق (.1398 فر،قی پزشکان مشخص شده بود )باقریانهای اخالمسئولیت
 و مشخص یحرفه آن برای را اخالقی عمل که است مقرراتی و هانامهنییآ از ایمجموعه

 مختلف هایحرفه. دارد را خود به مختص ایحرفه اخالق نیز شغل هر و کندمی تعریف خاص
 اخالقی معیارهای دارای دارند، جامعه به خدمت در که ایوظیفه و حساسیت میزان برحسب
دارای دو رهیافت سنتی  یاحرفهاخالق  (.1398بشیری، بازوبندی و قاسمی، ) هستند متفاوتی

اخالق صاحبان  انهیفردگرا یجنبهکه به  رویکرد سنتی مدیریت منابع انسانی .و نوین است
و  اتیکسیستم یجنبهکند و رویکرد نوین، مدیریت استراتژیک است که به مشاغل توجه می

 .(2015، 3ورزد )کانگاسنیمی، پاکانن و کورهوننکید میأکل گرایانه اخالق سازمان ت
را »شما حق دارید و من  وکارکسبی هرگونه اخالق در مبناای اخالق حرفه، یطورکلبه
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عنوان و به (1395تکلیف« قرار داده و بر اصل حق مردم استوار است )فرامرز قراملکی، 
ها در ی رفتار افراد و گروهکنندهتعیین ،ای از اصول و استانداردهای سلوک بشریمجموعه

 ایحرفه اخالق بر تأثیرگذار عوامل (2006) 2زاینتس (.2014، 1است )کویین هامشاغل و حرفه
-ارزش فردی، هایخصلت و هاویژگی، فردی یهجنب نخست،: کندمی تقسیم جنبه سه به را

 جمله از شخصیت و اعتقادات و باورها خانوادگی، عوامل شخصی، هایمالک مذهبی، های
 فاقد که فردی ،ادیزاحتمالبه. هستند فردی یهجنب از ایحرفه اخالق بر تأثیرگذار عوامل

 نیز متناسبی ایحرفه اخالق معیارهای از باشد، فردی ازلحاظ شایسته اخالقی هایصالحیت
 همکاران، با ارتباط مدیریت، رهبری، مثل عواملی سازمانی؛ یهجنب دوم،. بود نخواهد برخوردار

 و مقررات و قوانین همکاران، انتظارهای تنبیه، و تشویق نظام فرادستان، و زیردستان با ارتباط
 بودن نامطلوب که است بدیهی. گیرندمی قرار حیطه این در یسازمانفرهنگ و جو ها،رویه

 عوامل محیطی؛ یجنبه ،سوم .بود خواهد ایحرفه اخالق یهتهدیدکنند عامل مزبور، عوامل
 ها،آن رقابتی بین عوامل و هاسازمان دیگر همچنین و سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 در ایحرفه افراد .(1393 یاری، و صانعی) هستند ایحرفه اخالق بر تأثیرگذار عوامل ازجمله
 اسیتیحس درواقع .ندباش یخاص ایهویژگی دارای باید هستند خدمت لمشغو که ایحرفه هر
 که تندهس یخاص هایویژگی دارای کنیممی تعبیر حرفه به را هاآن و دارند لغمشا برخی که
 اندعبارت اهیویژگ نای .ازدسیم خاصی هایویژگی دارای نیز را حرفه آن کارکنان آن تبعبه
-حرفه نیز معتقد است که 3اینش ارادگ .تکامل ،تحول تداوم، ،قتعل تخصص، تعهد، توکل،: از

 منزلت و پایگاه گیرند،می تصمیم ودخ یتخصص وقلمر ایههنظری و اصول اساس بر ها،ای
 بازیپارتی یا تگیوابس راه از نه د،کننمی بکس کار در یتموفق و ایحرفه عملکرد راه از را خود

 باید هاایحرفه رونیازا .دهندیم خیصتش آنان از بهتر را خود مراجعان صالح و خیر معموالً و
 زیرا ؛کنند عمل است، مراجعان منافع حافظ که معینی اخالقی هنجارهای و اصول با قمطاب

 که دهدمی قرار عیموض و اممق در را هاآن تخصصی، اقتدار و دانش از هاایحرفه برخورداری
 شده، یاد ویژگی سه بر عالوه. کنندمی جلوه ریپذبیآس و ضعیف هاآن ابلمق در مراجعان
 هر در حقیقی ایحرفه .ستا هاآن در دتعه و ثارای سح ودوج ،اهایحرفه ویژگی چهارمین
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 هم در را خود کار و تعهد، زندگی و ایثار احساس با که است کسی دارد، فعالیت که ایزمینه
 بعد از .دارد سازمان برای زیادی منافع یاحرفه اخالق (. حاکمیت1384 بند،)عالقه آمیزدمی

 و تعهد افزایش تعارضات، کاهش تفاهم و افزایش روابط، در بهبود یهاجنبه بر داخلی
 دیدگاه از و تأثیرگذار است کنترل از ناشی هایهزینه کاهش و کارکنان برای پذیریمسئولیت
به  توجه در اخالقی التزام آن، اقدامات و سازمان مشروعیت افزایش با نیز اجتماعی مسئولیت

گذارد می ریتأث سازمان بر رقابتی مزیت بهبود و سودآوری تعهد، افزایش نفعان،ذی اهمیت
در  اخالق که گفت باید ،شدهمطرحو مزایای  تعاریف از (. گذشته1399)سهرابی و کریمی، 

 تیبااهمضروری و  عنصری موارد، این از فراتر حتی و قوانین و عادات ،ورسومآداب سنّت، کنار
پذیرش و  بدون توانندمین جوامع که توانیم بگوییممی قطعیت به است و اجتماعی زندگی در

 ،1ساهین، اوزترک و اونالمیس) ی داشته باشندنینشدلسالم و  زندگی ،اخالقی کدهایعمل به 
2009.) 

 دانشگاه اعضای هیئت علمیای اخالق حرفه
 با هاییدانشگاه که چهارم نسل هایدانشگاه ظهور و جهانی تحوالت و تغییر به توجه با

 موتور عنوانبه هادانشگاه هستند، خود یجامعه تحوالت در آفریننقش و اجتماعی مسئولیت
 .گردندمی محسوب پایدار یتوسعه و پیشرفت به رسیدن در کشورها متفکر مغز و محرکه
 تربیت پتانسیل و توانایی که قدرتمندی نهاد عنوانبه عالی آموزش مراکز که است این حقیقت
 مناسب، هایسیاست و رویکرد گرفتن پیش در با دارند، را ی جهانآینده مدیران و رهبران

های متعالی و پویا در جوامع داشته باشند بروز و ظهور ارزش در شگرف تأثیری توانندمی
 زندگی و دانشگاهی انسان دانشگاهی، فرهنگ در همین راستا، امروزه .(1398)پاکباز، 

 از سبک این در .هستند عالی آموزش ارزشیابی برای ایزمینه عناصر نیترمهمدانشگاهی 
 به را دانشگاهیان علمی، شده درونی و هنجارهای ایحرفه خاص منش و اخالقیات زندگی،

 سازدمی را برقرار تعامالتی و ارتباطی هایکنش و دهدمی سوق کیفیت نسبت به مشترک تعهد
 دنیایی عالی آموزش. پذیردمی صورت غیررسمی صورتبه کیفیت ارزشیابی آن، رهگذر از که

 ارزشیابی در خود را خاص قواعد که است بازی آشوبناکی و دارد انتقادی و پیچیده، ناآرام پویا،
ای را طلب و توجه به فرهنگ و اخالق فردی و حرفهداشته  الزم انگیزشی سازوکارهای و
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 شدن ترپیچیده و عالی آموزش مراکز و هادانشگاه زونروزاف (. رشد1385کند )فراستخواه، می
 در را ایحرفه اخالق به توجه دانشگاهی، بین و دانشگاهی درون اجتماعی مناسبات و روابط

 نیز ایحرفه اخالق و ایحرفه اخالق از ایشاخه دانشگاهی، اخالق .کندمی ایجاب دانشگاه
 افراد اخالقی هایمسئولیت و در حرفه اخالق از بحث به که است کاربردی اخالق از ایشاخه

 به عالی آموزش ای درحرفه اخالق .(1395 ترابیان، و زمانی)پردازد می دانشگاهی یحرفه در
-مسئولیت اجرای در اعضاء هدایت و نامناسب یا مناسب رفتارهای حدودوثغور کردن مشخص

 بر موضوعاتی طورمعمولبه عالی، آموزش در اخالق یهدربار تحقیق. انجامدمی ایحرفه های
رویکرد  اما است متمرکز هابدکرداری از دیگر گروهی و تربیتیبی و خشونت تقلّب، همچون
 زندگی در یکپارچگی و انسجام ایجاد عنوانبه را عالی آموزش در اخالق که دارد وجود دیگری

 مدیریت، مانند ایحرفه و اجتماعی مختلف در ابعاد رویکرد، این .داندمی کاری روزمره

 آموزش .(2018 ،1هالکس و ریبلد) است صادق دانشجویان و علمی هیئت اعضای کارمندان،
دهد و در همین می پوشش را رفتارهای انسانی از ایمجموعه ای،حرفه نظامی همچون عالی
 دانشجویان و حتی سازمانهمکاران و  موفقیت یا شکست در اساتید و مدرسین فعالیت راستا

 شایسته است که این بنابراین،؛ گذاردمی آنان تأثیر خود شخصیت زوال یا رشد در همچنین و

 در .(2014، 2کوری، کوری، کوری و کاالنان)گیرد  قرار یموردبررساخالقی  ازلحاظ هافعالیت
 علمی هیئت اعضای ایحرفه اخالق عالی، آموزش کیفیت بر تأثیرگذار عوامل از یکی ،حقیقت

 مدرسان آموزشی اخالق به توجه .برخوردار است توجهقابلز اهمیتی ا آن ابعاد شناسایی و بوده

 عنوانبه را ی تعلیم و تدریسمقوله ،نظرانصاحب برخی .است شده ترافزون اخیر هایدهه در
 آن اجزای یهمه در اخالقکه  صورتی به .دارد اخالقی ماهیتی که اندکرده مطرح ایحرفه
 و علمی هیئت اعضای توسط ایاخالق حرفه ، رعایتجهیدرنت( و 2000، 3است )کر جاری
است  دانشگاه مؤثر محیط کل اخالقی جو بهبود و دانشجویان اخالقی رشد در ،آنان رفتار

اعضای  از دانشگاه برخورداری اساس، این بر .(1396)حیدری، ابوالقاسمی و محمدی چابکی، 
 یارائه توانایی اخالقی ازنظرهم  و باشند مطلوب سطح در علمی ازلحاظ هم که علمی هیئت

. است اهمیت حائز بسیار باشند، داشته دانشجویان را برای فرهنگی -علمی رفتاری الگوهای
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 وجود به ،هاآن پویای ولی نگهداری است مهم فرهنگی و علمی ازنظر توانمند جذب دانشجوی
ای اساتید اهمیت اخالق حرفه (.1398نیاز دارد )یمنی دوزی سرخابی،  توانمند و آگاه مربیان

 ،1آنتاریو معلمان کالجعنوان نمونه، در حال افزایش است. به روزروزبهدانشگاهی در جهان 
 معنای به مراقبت :ازهستند  عبارت که بردمی نام مدرسان برای را اخالقی استاندارد تعدادی

 یبالقوه استعداد پرورش و تدارک به نسبت داشتن بینش و مندیعالقه پذیرش، دلسوزی،
 احترام و ادب رعایت معنای به احترام انصاف، و طرفیبی رعایت معنای به اعتماد ،فراگیران

. اخالقی عمل انجام و بودن اعتمادقابل صداقت، رعایت معنای به تمامیت انسانی، کرامت به
-بی و گراییعینیت بینی،واقع همچون اصولی نیز متحدهاالتیا هایدانشگاه استادان انجمن
( ضمن 2018) 2(. آپگار1380سرشت، )رحماناست  داده قرار موردتوجه شدتبه را علمی طرفی

 هنجارهای دسته سه تدریس، یهحرف اذعان به اینکه اخالق، ستون فقرات آموزش است، برای
. باشند پایبند فنی هنجارهای به بایستمی مدرسان اول، .کندمی عنوان را اخالقی رفتاری

 شده، واگذار هاآن به که سنی گروه و تدریس محتوا در افراد کنندمی مشخص که رفتارهایی
 ایدسته برتر هنجارهای .باشند تعهد داشته برتر هنجارهای به نسبت باید مدرسان دوم،. مؤثرند

 نشان زندگی دیگران بر مثبت تأثیر داشتن برای را مدرسان اشتیاق که هستند رفتارها از
 باید مدرسان که معنا این به هستند. ایوظیفه هنجارهای سوم یهدست ،تیدرنها و دهندمی
کنند )پورکریمی، قموشی، احتشام  حمایت ،زشدهیتجو حرفه توسط که ایشده توافق کدهای از

ای عام و اخالق حرفه طوربهای باید گفت اخالق حرفه درمجموع(. 1398و محسنی مهر، 
-خاص در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان منزلتی خاص دارد، اگر واقع طوربهآموزش 

بینانه بنگریم، توجه به رشد اخالقی در آموزش منجر به پرورش محیطی اخالقی در کالس 
یی او را در شناسایی تنهابهذاتی استاد خوبی باشد،  طوربهکه استادی درس خواهد شد. این

نماید های موجود تجهیز نمیوزشی و کالس و ظرافتاهمیت اصول اخالقی در محیط آم
 اساس (. بر1398فر، )باقریان بنابراین ضروری است که این استعداد بالقوه به بالفعل تبدیل شود

 اصول اخالقی رعایت به ملزم را خود باید بعد دو در استاد یک ای معلمی،حرفه اخالق مبانی
 آراسته را خود باید دارد، فراگیران و افکار رفتار بر که تأثیرگذاری جایگاه جهت به اول، .بداند

 آموزشی نیازهای برآوردن قبال در که ایوظیفه جهت به دوم، و نماید اخالقی فضایل به
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-مسؤولیت ای،حرفه وظایف انجام در اخالقی اصول حداکثری رعایت با باید دارد دانشجویان
 اخالقی اصول از (. مراد1996، 1لوکاوسکی) رساند انجام به نحو بهترین به را خود آموزشی های

تحلیل تدریس و  و طراحی باید در که آلایده و کلی هایدستورالعمل از عبارت است اینجا در

 اصول به توانمی شده اصول تدوین این یازجمله .گیرد قرار موردتوجه دانشگاهی تحقیق
در  مسؤولیت: از اندعبارت که کرد اشاره تدریس برای 2شناسان آمریکاروان انجمن اخالقی

 عمومی بیان اخالقی، و استانداردهای قانونی تدریس، در کفایت و توانایی دانشجویان، برابر
 تحقیق با ها،تکنیک ارزیابی ،یاحرفه ارتباطات مشتری، و سعادت آسایش رازداری، آزادی،

و پرهیز از سرقت علمی )سالجقه و  شدهنییتعانسانی و با رعایت استانداردهای  مشارکت
 و وقت به بودن حساس احترام، با توأم و شرافتمندانه رفتارکه  بدیهی است .(1394صفری، 

 و هاتکلیف انجام در درستکارى دهد،می اختصاص یادگیرى براى دانشجو که هاییهزینه
، رفتار محترمانه با دانشگاه فرهنگى و انضباطىی هانامهنیآئ رعایت علمى، هاىتالش

 هستند ضوابطی ازجمله های دانشگاه و وفاداری نسبت به سازمانهمکاران، حمایت از برنامه

کند ها کمک میدر دانشگاه اىحرفه اخالق رشد و سازمانی -انسانى سالمت حفظ به که
با در نظر گرفتن راهکارهایی مانند آموزش اخالقیات، تنظیم  (.1396قائمی و شریعتمداری، )

ی و گسترش فرهنگ اخالقی قوی، اعمال سازمانفرهنگی رسمی اخالقی، بهبود نامهنظام
ای در نظام آموزشی را توان اخالق حرفهی میرساناطالعنظارت و کنترل مصوب و تقویت 

 (.1399نهادینه کرد )سهرابی و کریمی، 

 و سالمت سازمانی ایاخالق حرفه رابطه بین
 در ایهحرف القاخ شدن نهادینه و استقرار صولمح ایمجموعه هر در سازمانی سالمت
 بر ردیف یهاریگیتصمیم و راداف زندگی در و اخالق قانون ورود .است مجموعه نآ نکارکنا

 هکاین رایب اما برد بین از حدودی تا را اداری فساد هرگونه بروز هایزمینه تواند،می نآ ساسا
 شود هداد گسترش و اخالق قانون چارچوب در طالیی هایفرصت به یابیدست یهاهزمین

 ذیرشپ و مورداحترام ایهمعنویت بر مبتنی هایموزشآ اجرای و بینیپیش زی،ریهبرنام با دبای
 یهالشچا اب روییرویا دگیآما هک تپرداخ ویق هایشخصیتشناسایی و تربیت  هب هجامع
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 راداف در را لحظهکی و نک آی در لهه صدسارا پیمودن هایوسوسه ربراب در تمقاوم و یاخالق
 ترینبزرگ نابودی به منجر از موقعیت و شرایط شغلی، هسوءاستفاد نیترکوچک. ودنم راهمف

 تصمیمات زیربنای غلط تصمیم هر .ودشمی ایحرفه اخالق و حیثیت یعنی ربش یسرمایه
 نآ قربانی همه زود یا دیر و ودش ههم ریگ بانیگر تواندمی سازمانی فساد .است بعدی غلط
 در ایحرفه برویآ و اعتبار و تحیثی .ودنم ذرزودگ و ویدنی فعمنا فدای نباید را انسانیت. شوند

 برد بین از و تهدید را آن هایاخالق ریغ با نباید که است جمعی یسرمایه شغلی هر

سالمت سازمانی در  و ایاخالق حرفه متغیر دو هایمؤلفه بین ی(. رابطه1393خواه، )عرفانی
 سازمانی سالمت تواندمی زیادی مقدار به ایحرفه اخالق که گر این استبیان دانشگاه،
 اخالق هایمؤلفه به توجه با گفت توانمی بارهنیدرا .دده رارق عاعالشتتح را هادانشگاه

 انسانی کرامت حفظ گرایی،قانون احترام، پذیری،ئولیتمس دالت،ع صداقت، شامل که ایحرفه
 ،باشد ترویژه مدرسان و اساتید بیشدانشگاهیان به ایحرفه القاخ هراندازه ،است وفاداری و

 یطورکلبه. گرفت دنخواه قرار بهتری وضعیت در سازمانی سالمت ازنظرمراکز آموزش عالی 
بیشتری  سالمت سازمانی از هادانشگاه ،یابد افزایش دانشگاهیان ایحرفه القاخ هدازهران

 به بیشتری تعلق احساس و خواهند داشت رضایت خود موقعیت از افراد ،بود خواهند برخوردار
 (.1396خواهند کرد )میرکمالی و حاج خزیمه،  خود دانشگاه

 (1396زیمه، خای )منبع: میرکمالی و حاج بین سالمت سازمانی و اخالق حرفه یرابطه( 1شکل 

:سالمت سازمانی

روحیه

یگانگی نهادی

حمایت منابع

رعایت

ساخت دهی

نفوذ مدیر

تأکید علمی

:اخالق حرفه ای

عدالت

صداقت

مسئولیت پذیری

حفظ کرامت

قانون پذیری

احترام

وفاداری
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 گیرینتیجه
شوند و یکی از ترین نهادهای جوامع محسوب میجهان، از مهم یهای آموزشی در همهنظام

ها است. در همین راستا، یافتگی کشورها، میزان موفقیت نظام آموزشی آنهای توسعهشاخص
باالترین نهاد آموزشی رسمی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است  عنوانبهنظام آموزش عالی 

های مختلف جامعه را بر عهده دارد و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه یهکه وظیف
دی و در توسعه و پیشرفت کشورها در ابعاد اجتماعی، اقتصا یانکاررقابلیغنقش مؤثر و 

 آموزش همانند عاملی هیچ بشر تاریخ در که گفت توانمی تجرأ به نماید.فرهنگی ایفا می
 تحوالت پیشتازان که زیرا است نبوده انسانی جوامع در سازنده تحوالت ناشر و بانی ،عالی

 تشکیل را جامعه علمی آگاه کارکنان که هستند عالی آموزش شدگانتربیت ،اجتماعی و علمی
ی نهیدرزمها بر نقش سنتی دانشگاه (. عالوه1398پاکباز، ؛ 1395آرین پور و محرابی، ) دهندمی

آموزش و پژوهش، این نهاد مهم با داشتن مسئولیت اجتماعی و ارتقای فرهنگ جامعه، رسالت 
گر پرقدرت علمی، آفرینی مؤثر خود، هدایتسنگینی را بر عهده دارد و موظف است با نقش

ی سازفراهمفرهنگی افراد جامعه باشد اما انجام این رسالت و مأموریت مستلزم اجتماعی و 
 کهیهنگامپذیر است. ابزار و شرایطی است که در بستر سالمت سازمانی دانشگاه امکان

مندی مسئولیت خویش را دانشگاه سالم باشد، تمام عوامل انسانی با طیب خاطر و رضایت
کنند. دانشگاه سالم باعث اس رشد و پیشرفت شخصیتی میدهند و در درون، احسانجام می

ها و دانشجویان و همچنین ای افراد اعم از کارکنان در تمام ردهشکوفایی و تحول اخالق حرفه
-ای رابطهشود. در حقیقت سالمت سازمانی و اخالق حرفههای متعالی در جامعه مینشر ارزش

دارد. در این میان  به همراهو تعالی عامل دیگر را ای دوسویه دارند که توجه به هرکدام رشد 
و  پررنگکنند بسیار ها که در کسوت معلمی خدمت مینقش اعضای هیئت علمی دانشگاه

ی ارتباط گسترده و مستقیم با دانشجویان که واسطهاز طرفی به چراکهحائز اهمیت است. 
-اثرگذاری بر ذهن و منش فارغای اساتید موجب شود، اخالق حرفهموجب الگوگیری می
و  قطارانهمشود و از طرف دیگر ارتباط با همکاران و های کشور میالتحصیالن دانشگاه

ای، تر، بدون توجه و شناخت اخالق حرفههای پایینهمچنین ارتباط با مدیران و افراد رده
شود. ل آن نیز میکند و حتی موجب افول و تنزکمکی به ارتقای سالمت سازمانی دانشگاه نمی

یک سازمان معیوب از سالمت مناسبی برخوردار نباشد، کارکردهای  عنوانبهزمانی که دانشگاه 
ای اعضاء، ی و مناسب شأن خود انجام نداده و همچنین با افت اخالق حرفهدرستبهخود را 

 شود.و به یک محیط منفعل تبدیل می دادهازدستپویایی و نشاط خود را 
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