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  سرآغاز 

 لغت در اخالق. باشد  یم بشري  ها  ازین نیتر  یاساس ازی  یک اخالق
 هـا   انسان کردن اخالقمند و هاست  يخوی  معن به خلق واژه جمع
 وی  بررسـ  دانـش  اخـالق،  علـم  .اسـت  جامعه فالح و صالح راه

ی آدمـ ي رفتارهـا  که است؛ی آدم رفتار و ها  يخو بري  گذار  ارزش
 .ردیـ گ  یم شکل جامعه افراد در تیربت و توارث اصل دوي  برمبنا
 عبارتنـد  که باشد  یم لیدخی  اساس عنصر چهاری  اخالق ندیفرا در

 و 3یاخالقـ  زشیـ انگ ،2یاخالقـ  قـضاوت  ،1یاخالق تیحساس :از
المعارف بریتانیکـا در سـه بعـد          اخالق در دائره   )1(4یاخالق عمل

، 7 ،اخالق هنجاري  6 یا فرااخالق  5اخالق نظري :  مطرح شده است  
ــاربردي ــالق ک ــري«.8اخ ــالق نظ ــاهیم و  » اخ ــت مف ــه ماهی ب

راه انتخـاب   » اخالق هنجـاري  «. پردازد  هاي اخالقی می    قضاوت
را بـر اسـاس   » درست و نادرست «و » خوب و بد  « صحیح میان 

که اخـالق   » اخالق کاربردي «قواعد اخالقی مطرح می نماید و       
ــا   ــرار داده و ب ــد ق ــورد تایی  نظــري و اخــالق هنجــاري آن را م

  )مروريمقالۀ (
  

   اي در نظام آموزش عالی الزامات و راهبردهاي اخالق حرفه
  2ناهید محرابی، 1∗پور مهال آرین

  بنیاد دانشنامه نگاري ایران. 1

 گروه فنّاوري اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش. 2

  )9/8/94: ، تاریخ پذیرش5/5/94: خ دریافتتاری(
  

  چکیده

نهاد نظام آموزش عـالی بـیش از هـر حرفـه     . اي نوعی تعهد اخالقی و وجدان کاري نسبت به هر نوع وظیفه و مسئولیت است         اخالق حرفه  :زمینه
لذا الزم است نظـام  . اي است هیم اخالق حرفهدیگري چه در حوزه آموزش و چه در حوزه پژوهش، تحقیقات نظري یا کاربردي ملزم به تاکید بر مفا      

  .دهد اي را بیش از هر نهاد و سازمان دیگري مورد تاکید قرار  آموزش عالی ، الزامات و راهبردهاي اخالق حرفه
انـایی یـادگیري    توجهی به اخـالق در آمـوزش بـه تو           بی. باشد  اخالق آموزش در دانشگاه، تامین کننده منافع و رفاه فردي و گروهی دانشجویان می             

پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی برخی اصول، آنها را به عنوان راهبردي الزامی در بحث نظام آموزش عالی مطرح . رساند دانشجویان آسیب می
در مـشاوره، آمـوزش و      احترام به دانشجویان در مقام انسانی، برابر دانستن دانـشجویان           : برخی از اصول اخالقی آموزش دانشگاهی عبارتند از       . نماید
هاي  ها به عنوان آزمودنی اخالق استفاده از انسان. شود در زمینه اخالق پژوهش دو مقوله مطرح می. داشتن نمره دانشجویان دادن و محرمانه نگه  نمره

 مـوثري کـه بـر عملکـرد     اي توسط اساتید با توجـه بـه نقـش    رعایت اصول اخالق حرفه. پژوهی پژوهش و اخالق مرتبط با اجراي پژوهش و دانش     
  . فراگیران دارند از ارزش خاصی برخوردار است

  

هاي تدریس و تحقیق قابل بررسی  اي در آموزش عالی در قالب کلی آموزش عالی در فرایند توسعه و در حوزه  الزامات اخالق حرفه:گیري نتیجه
هاي آموزش و  فرایندتوان نتیجه گرفت که تمامی  نجام شده میهاي ا با عنایت به اهمیت اخالق در حوزه هاي فوق الذکر و بررسی. هستند

  .از این رو، رعایت الزامات اخالقی یک ضرورت است. پژوهش ماهیتی اخالقی دارند
  

  اي، راهبردها آموزش عالی، اخالق حرفه :کلید واژگان
  
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  ariankho2003@ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

4.
3.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               1 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.4.3.7
http://ethicsjournal.ir/article-1-429-en.html


 اي در نظام آموزش عالی الزامات و راهبردهاي اخالق حرفه: پور و ناهید محرابی مهال آرین
  

 2

هـاي مطـرح در آنـان بـه بحـث و         گیري از اصول و نظریـه       بهره
بررسی پیرامون اخالقیاتی نظیر عدالت اجتماعی، برابري نـژادي،      

اي در آموزش عـالی       اخالق حرفه . پردازد  جنسیتی و مانند آن می    
: گیرد کـه عبـارت اسـت از         نیز در گروه اخالق کاربردي قرار می      

 سـلوك بـشري کـه رفتـار         اي از اصول و استانداردهاي      مجموعه
اي از علـم      مفهوم اخالق حرفـه   . کند  ها را تعیین می     افراد و گروه  

اخالق اتخاذ شده و عبارت است از مجموعه قوانین اخالقی کـه            
در حقیقت ). 2(نخست از ماهیت حرفه یا شغل بدست آمده است       

اي فرایند تفکر عقالنی بـوده کـه هـدف آن تعیـین        اخالق حرفه 
اي داراي بـاور و    اصـول اخـالق حرفـه     . ان است هاي سازم   ارزش
هـاي   هاي واالیی است که رعایت آنهـا در رعایـت هنجـار        ارزش

آفرین است و این مستلزم شـناخت اولیـه و            اجتماعی بسیار نقش  
در جامعه فاقد اخـالق حتـی تجهیـز         . بنیادین اصول مذکور است   

افراد بـه علـم و دانـش جـز پیچیـده کـردن و پیـشرفته کـردن                   
با وجود قـدمت طـوالنی      ). 3(اي نخواهد داشت      ت نتیجه مشکال

اي از توجـه بـه ابعـاد          ، مـوج تـازه      اي علمی   مباحث اخالق حرفه  
 قرن بیـستم مـیالدي ایجـاد    70اخالقی علم و فن آوري از دهه   

هاي آمـوزش عـالی،    ، دانشگاه ییل و انجمن ارزش    1987در  . شد
 توجـه آن،    هاي دانشگاه محـور شـدند کـه کـانون           مبتکر فعالیت 
، بـه     اي  امروزه داشتن اخالق حرفـه    ). 4(پژوهی بود     ترویج اخالق 

گیـري   شـود و تـاثیر چـشم    عنوان یک مزیت رقابتی مطـرح مـی   
وري را    ایی بهره   اخالق حرفه . ها و نتایج کاري دارد      برروي فعالیت 

ها را بهبود بخشیده و درجه ریسک را کاهش  داده، ارتباط افزایش  
  ).5(دهد  می
چند سال اخیر خوشبختانه تحقیقات زیادي در زمینـه اخـالق           در  
هاي مختلف  ایی از جنبه   ایی انجام شده است و اخالق حرفه        حرفه

. گرفتـه اسـت    مورد بررسـی قـرار  نظران صاحبتوسط محققان و 
دهنـده ایـن موضـوع اسـت کـه            هاي خارجی نیز نـشان      پژوهش

 ابعاد کلیدي   ایی و به ویژه یکی از       نگرانی در عرصه اخالق حرفه    
هـاي اساسـی     انسان وجود دارد و یکی از دغدغه       کرامتآن یعنی   

در مطالعه حاضـر اتخـاذ راهکارهـاي صـحیح و وجـود             ). 6(است
الزامات اخالقی در سیستم آموزش عالی حول دو محور آمـوزش           

  .مورد بررسی واقع شده است) تحقیق(وپژوهش ) تدریس(

  آموزش عالی در فرایند توسعه

هـاي    زش عـالی همـواره از نهادهـاي پیـشتاز حرکـت           مراکز آمو 
اند آن چنان که باورها و اعتقادات آن به  فرهنگی و اجتماعی بوده

کند و این امر بـه دلیـل آن اسـت کـه      سرعت در جامعه نفود می   
هـا بـراي نهادینـه کـردن          گذارترین محـیط    آموزش عالی از تاثیر   

این آمـوزش  بنابر. گردد  محسوب می9هاي اخالقی اصول و ارزش  
عالی در تغییر و تحوالت جوامع انسانی نقش مهمـی ایفـا کـرده            

تـوان    به طوري که بدون در نظر گرفتن ایـن نقـش نمـی            . است
توان گفت که در  به جرئت می. مسیر توسعه جوامع را بررسی کرد

تاریخ بشر هیچ عاملی همانند آموزش عالی بانی و ناشر تحوالت           
چـه آن کـه پیـشتازان       . ده اسـت  سازنده در جوامـع انـسانی نبـو       

شدگان آمـوزش عـالی هـستند         تحوالت علمی و اجتماعی تربیت    
بـه عبـارت    . دهنـد   که کارکنان آگاه علمی جامعه را تشکیل مـی        

هاي عمده دانشگاه و آموزش عالی، تسهیل         دیگر از جمله رسالت   
رشد و تکامل انسان، توسعه و غناي دانـش و فرهنـگ کـشور و              

آمـوزش  . ی متخصص مورد نیاز جامعه است     پرورش نیروي انسان  
عالی شرایط مناسبی براي بروز مشکالت اخالقی دارد و اخـالق           

). 7(هـاي آمـوزش عـالی کـاربرد دارد          ها و فعالیـت     در همه زمینه  
هاي عمده آموزش عالی در هر کشور را می توان بر چهـار               هدف

هـاي اجتمـاعی از        کمک به تحقـق هـدف      -1: محور تصور کرد  
 -2هـاي آمـوزش عـالی         اهم آوردن برابري در فرصـت     طریق فر 

برآوردن تقاضـاي اجتمـاعی بـراي آمـوزش عـالی متناسـب بـا               
هــا، انتظـارات و تحــصیالت افــراد، پــرورش   هــا، انگیــزه ویژگـی 
هاي بالقوه شهروندان و تسهیل فرایند یـادگیري مـستمر            توانایی

 پرورش نیروي انسانی متخصص مورد نیـاز توسـعه کـشور و           -3
 پیشبرد مرزهاي دانـش و تولیـد        -4 به حل مسائل جامعه      کمک

  . دانش نو
    اخالقی در آموزشالزامات

اي بـه مـسائل و رفتـار          همان گونه که اشاره شد، اخـالق حرفـه        
، مهندسـی و   ، وکالـت   اي ماننـد پزشـکی      اخالقی یک نظام حرفه   

پردازد و ناظر بر افعال ارادي افـراد آن حرفـه در حیطـه                غیره می 
آمـوزش عـالی نیـز نظـامی        . اي خودشان است    هاي حرفه   تفعالی
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اي از رفتارهاي انسانی شـاغالن آن در          اي است و مجموعه     حرفه
هـاي   در دانـشگاه ). 8(دهی فضاي اخالقـی آن نقـش دارد          شکل

اي مدت زمانی است کـه مـورد    ایران و جهان بحث اخالق حرفه    
هـاي    هتوجه واقع شده و تعاریف و مـستنداتی بـراي آن در گـرو             

این تعاریف به صـورت کـدهاي اخـالق    . شغلی مطرح شده است  
هاي دینی، هنجارهاي  اي و بر مبناي اصول فرهنگی، آموزه        حرفه

علیرغم غناي  . اند  اجتماعی و مقررات مرتبط تدوین و منتشر شده       
کافی کـه در متـون دینـی و فرهنگـی مـا وجـود دارد، موضـوع                

اخالق در  « تر    ن صحیح یا به بیا  » اخالق در آموزش دانشگاهی   «
به گونه اي که در شان آن اسـت  » آموزش و پژوهش دانشگاهی  

در مجمـوع بایـد گفـت، اخـالق       . مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت      
اي آموزش به طور خـاص در   اي به طور عام و اخالق حرفه   حرفه

در . بین اعضاي هیئت علمی و دانـشجویان منزلتـی خـاص دارد           
هـایی بـا عنـوان        سطح جهان آیین نامه   ها در     بسیاري از دانشگاه  

هـا     تدوین شده است کـه در ایـن بیانیـه           اي    کدهاي اخالق حرفه  
در ) 9.(هاي اخالقی قابل احترام درج شده اسـت  بسیاري از ارزش  

ــشرفت و توســعه کــشور،    ســال ــه پی ــدان ب ــر عالقمن هــاي اخی
به رغـم اینهـا،     . کنند  کارکردهایی را براي آموزش عالی بیان می      

ر گذشته تربیت نیروي انسانی متخصص و تامین نیازهـاي          اگر د 
شـد،    اقتصادي کشور کارکرد عمده و اساسی در نظر گرفتـه مـی           

از یـک   . رود نقشی توامان ایفـا کنـد        امروزه از دانشگاه انتظار می    
سو نیروي انسانی متخصص و ماهر تربیت کند، و از سوي دیگر            

 و محـدوده رفتارهـاي      مرزها) 10.(به تولید اندیشه و علم بپردازد     
اي از سوي مـدیران       پسندیده و ناپسند براي اجراي وظایف حرفه      

هاي  تواند گروه ي اخالق در آموزش عالی می و مدرسان به وسیله  
اخالق در آموزش عـالی     . تحت آموزش را مورد حمایت قرار دهد      

با مشخص کردن حدود و ثغـور رفتارهـاي مناسـب و نامناسـب               
ــات علمــی  ــه در اجــراي مــسئولیتمــدیران و هی اي  هــاي حرف

در عرصـه   . کنـد   هاي گوناگون آموزش عالی را حمایت می        ذینفع
آموزش عالی عواملی همچون جو گروه آموزشی، سـاختار گـروه           
آموزشی و تجربیات دانشجویی به طور تنگاتنگ با اخالق پیونـد           

اي هدفمنـد     نظام آموزش عـالی بـه عنـوان پدیـده         . خورده است 
کمی و کیفی است که رشـد متعـادل و مـوزون آن     داراي دو بعد    

رشد . نیز باید در هر دو بعد کمی و کیفی به موازات یکدیگر باشد
و گسترش کمی نظام آمـوزش عـالی بـدون توجـه بـه کیفیـت                
مسائلی مانند تـرك تحـصیل و اضـافه عرضـه نیـروي انـسانی               
متخصص، عدم فرصت جهت خالقیت و در نهایت اتالف منـابع           

ترین  ها از پر ارزش دانشگاه). 11(آورد  انی را بوجود می مالی و انس  
هایی هستند که جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد          نهاد

، به تربیت و  هاي عمده آموزش عالی و به عنوان یکی از زیر نظام
آماده ساختن نیروي انسانی کارآمد، شایسته و داراي مهـارت بـه            

هاي مختلف  ي واقعی جامعه در زمینه   ها  منظور پاسخگویی به نیاز   
دانشگاه از یک سو حافظ و انتقال دهنده میـراث          ). 12(پردازند  می

هاي حاکم بر جامعه و از سوي دیگر پاسخگوي        فرهنگی و ارزش  
آوري   هاي اجتماعی براي کسب اشاعه و توسعه دانش و فـن            نیاز

هـایی    کیفیت آموزشی و پژوهـشی از جملـه دغدغـه         ). 13(است  
هـاي دانـشگاهی بـراي دسـتیابی بـه آن         که همیشه نظـام   است  

توجهی نیـز در زمینـه ارتقـاي          هاي قابل   کوشش. کنند  تالش می 
هـاي    هاي نظـام    مستمر کیفیت آموزش عالی و دستیابی به هدف       

دانشگاهی در دو دهه اخیر، در بسیاري از کشورها به عمل آمـده             
رایط و بحث کیفیت در آموزش عالی به معناي مطابقت شـ     . است

داد بـا   داد، فراینـد و بـرون    وضعیت عوامل آمـوزش اعـم از درون       
همچنـین  . باشـد   ، اهداف خرد و کالن آموزشـی مـی          استانداردها

علمـی،   کیفیت در آموزش عالی براي دانشجویان، اعضاي هیئـت      
ریــزان، محققــان، کارفرمایــان و جامعــه مــساله  مــدیران، برنامــه

ت در آموزش عالی امري پویا      از سوي دیگر کیفی   . اهمیتی است   با
همـین  . کند   تغییر می  طور دائم   بهو داراي ابعاد متعددي است که       

ریـزان    گـردد کـه برنامـه       پذیري کیفیت باعث مـی      پویایی و تغییر  
با استفاده از دیدگاه    ). 14(آموزشی براي ارتقاء دائمی آن بکوشند       

 را توان کیفیت نظام آموزشی سیستمی و نگاه جامع به کیفیت می  
بر مبناي هر یک از عوامل و عناصر نظام دانشگاهی تعریف کرد            

داد،   که در این خصوص کیفیت بر حسب هر یک از عوامل درون           
تـوان   گیرد بـر ایـن اسـاس مـی     نظر قرار می داد مد فرایند و برون  

از نظام بوده که    » ایی  حالت ویژه «گفت که کیفیت نظام آموزشی      
یــات مــشخص اســت کــه نتیجــه یــک سلــسله اقــدامات و عمل

پاسخگوي نیازهاي اجتماعی معین در یک نقطه زمانی و مکـانی      
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بنابراین به منظور فراهم آوردن حالت ویـژه کـه          . باشد  خاص می 
کند بایـستی وضـع       کیفیت مطلوب نظام دانشگاهی را نمایان می      

مطلوب عوامل نظام دانشگاهی را تعریف و به صورت مـستمر در      
یـک کـردن آن بـه وضـع مطلـوب      بهبودي وضـع موجـود و نزد    

هــاي آمــوزش عــالی در جهــت نیــل بــه اهــداف  نظــام. کوشــید
کننـد و داراي رسـالت و ماموریـت ویـژه             مشخصی فعالیـت مـی    

توان به گسترش مرزهاي دانـش،   از جمله این اهداف می   . هستند
). 15(تربیت نیروي متخصص و پرورش تفکر انتقادي اشاره کرد          

ــال  ــوزش و تحــصیل در ســطوح ع ــوغ  آم ــاي بل ــه ارتق ی منجرب
ــشر،    ــه حقــوق ب ــان ب ــرام آن ــراد، احت شخــصیتی و اجتمــاعی اف

هاي انسانی و گسترش صلح و افزایش مـشارکت آنـان در              آزادي
یک اسـتاد در دو بعـد       ). 16(شود    اي آزاد و پویا می      ساختن جامعه 

باید خود را ملزم به رعایت اصول اخالقی بدانـد؛ اول بـه جهـت               
رفتار و افکار فراگیران دارد، باید خود را آراسته         گذاري که بر      تاثیر

بـه فــضایل اخالقــی نمایـد و بدانــد مــوثرترین روش در انتقــال   
هاي اخالقی مثبـت، آشـکار شـدن آنهـا در رفتـار واقعـی                 ارزش

آوردن  اي کـه در قبـال بـر         دوم، بـه جهـت وظیفـه      . مدرس است 
ي اصول هاي آموزشی دانشجویان دارد، باید با رعایت حداکثر       نیاز

هاي آموزشی خود را      اي، مسئولیت   اخالقی در انجام وظایف حرفه    
  )17.(به بهترین نحو به انجام برساند

 سعادت و رفاه فردي و گروهـی        حافظاخالق آموزش در دانشگاه     
مجموعه عـام و مـشترکی از اصـول اخالقـی           . دانشجویان است 

ریشه دار در ضوابط آموزشی که مورد حمایت هیات علمی اسـت           
 میالدي توسط محققان در دانشگاه جان هاپکینز ارائـه          1999در  

  :شده که عبارتند از
  احترام به دانشجویان در مقام انسانی؛-
  برابر دانستن دانشجویان در مشاوره آموزش و نمره دادن؛-
 ریزي دروس؛ اي در برنامه  تبعیت هیات علمی از مسئولیت حرفه-
مختلـف در انتخـاب موضـوعات    هـاي    آزاد اندیشی نسبت به نگرش  -

 درس؛
  بی غرضی و بی طرفی در آموزش در برابر تلقین محتواي دروس ؛-
 ).18( محرمانه نگهداشتن نمرات دانشجویان -

بخـش اسـاتید      تحقق ضوابط آموزشی فوق الذکر در گـرو فعالیـت اثـر           
ترین عاملی که در تعلیم و تربیت  اي که امروزه مهم     خواهد بود به گونه   

تواننـد بـا    باشند زیرا آنهـا مـی   کنند اساتید می ویان نقش ایفا می   دانشج
 اسـاتید، مرکـز     .اي که دارند برروي هزاران نفـر اثـر بگذارنـد            اندیشه
و بـا روح و روان و   )19(شـوند  اي شـناخته مـی    حرفه هـاي   فعالیت

تـوان نقـش مهـم و        احساسات فراگیران سرو کـار دارنـد و نمـی         
  ).20(ر فرایند آموزش نفی کردها را د انکار آن قابل غیر

-رعایت اخالق در آموزش تـضمین کننـده سـالمت فراینـد یـاددهی             
هـاي اخالقـی مـرتبط بـا          ضـوابط و ارزش   . یادگیري در دانشگاه است   

کند که حقوق دانـشجویان در      آموزش و یادگیري به این امر کمک می       
 از  آمـوزي   ها و شان و جایگاه علم و علم         برخورداري از بهترین آموزش   

هـاي اخالقـی در       نهادینه ساختن رفتـار   ). 21(طرف دیگر رعایت شود     
باشـد عبـارت    ها می ترین رسالت دانشگاه  آموزش و پژوهش که اساسی    

تـامین الزامات اخالقی استادان در برابر دانشجویان، جامعـه و       : است از 
توسط خـود  (تنظیمی درون و برون فردي      حرفه خود که با رویکرد خود     

ــ ــی ف ــشگاهیکنترل ــستم دان . شــود محقــق مــی) رد، همکــاران و سی
هاي موثر این راهبردهـا اسـت و شـامل      یکی از روش  NEATفرایند

  :باشد مراحل زیر می
N)( به استاد خاطی که در صورت عدم رفع و تصحیح موارد            10 گوشزد

خواهد   پی  ، واکنش و تصمیم قانونی دانشگاه را در         اي  نقض اخالق حرفه  
  .داشت

E)( در این مرحله موارد تخطی را مدیران اجرایی         11 و تصریح  تشریح ،
یا ناظرین ارزیاب باید تعیین نمایند و تمامی موارد باید بطور جامع و با              

هاي مشخصی قید گردیده و به اطالع فـرد مـورد    تمام جزییات در فرم   
  نظر برسد و شامل پیشنهاداتی براي بهبود اوضاع نیز باشد 

.  علمی پیروي از اصول اخالقی الزامی اسـت  هاي  در تحقیق و پژوهش   
، تخلـف   بر اساس تعاریف بنیاد ملـی علـوم و موسـسه ملـی بهداشـت         

، هنگام اجراي تحقیق      پژوهشی شامل جعل، دستکاري یا سرقت متون      
  ).7(هاي پژوهشی است  یا گزارش یافته

A)(   الزم بایـد توسـط افـراد مـسئول ارزیـابی و             12مساعدت و کمک 
فات به فرد مورد نظر ارائـه شـود تـا فراینـد تـصحیح و                نظارت بر تخل  

 .ترمیم اخالقی صورت گیرد
 (T) هاي اخالقی بایـد   کافی براي تصحیح تمام موارد تخطی     13 زمان

اي تخصیص یابد که فرایند تـصحیح         ملحوظ شود و این زمان به گونه      
  .موارد نقض اخالقیات در خاطی میسر باشد
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هاي قانونی تنها به منظور تنبیه افراد خاطی نیستند، بلکه براي  مجازات
باشـد    ترویج فضاي اخالقی و پیشگیري از وقوع آن توسط دیگران می          

از نظر انجمن اساتید آمریکا معلمـین موظفنـد محـیط آموزشـی      ).13(
پذیران   ایجاد کنند که زمینه تکمیل استعداد و توانایی بالقوه همه دانش          

این انجمن معتقد است اساتید باید مسائلی مانند تعهد         . راهم نمایند را ف 
پـذیري،    به قوانین و آداب مدنی ماننـد کوشـش و پـشتکار، مـسئولیت             

شناسی، وفاداري، صداقت و راستی، احترام به قـانون،           همکاري، وظیقه 
هـاي   بـه طـور کلـی، کـد      . احترام به دیگران و خود را رعایـت نماینـد         

ي اساتید توسط این انجمن در چهـار حیطـه رفتـار بـا              ا   حرفه 14اخالق
هـا و     دانشجو، رفتار با همکاران، رفتار با والدین و جامعه، انجام فعالیت          

 بندي شده و هر مـورد بـا مـصادیق بـه             عملکرد مربوط به خود تقسیم    
  ).22(بحث گذاشته شده است 

  
   اخالقی در پژوهشالزامات

ایی دارد که رعایت      دهدر سیستم آموزش عالی، پژوهش سهم عم      
اخـالق پـژوهش    . اصول اخالقی در این حوزه نیز ضروري است       

اي است که به اصـول اخالقـی کـه            اي از اخالق حرفه     نیز شاخه 
پژوهشگر بایستی از ابتداي ساماندهی تحقیق آنها را لحاظ کنـد،           

ــاره دارد ــشگران   . اش ــه پژوه ــا ب ــژوهش تنه ــالق پ ــت اخ رعای
ی از اخـالق پـژوهش متوجـه        گـردد بلکـه بخـش مهمـ         نمـی   بر

توان از  هاي پژوهشی یا متولیان امر پژوهش است که می        سازمان
. هـاي پژوهـشی یـاد کـرد     آن به عنوان اصول اخالقـی سـازمان      

هاي کالن پژوهشی نقش بسیار مهمـی در هـدایت         گیري  تصمیم
تردید ضـرورت تـدوین اصـول         پژوهش و پژوهشگران دارد و بی     

بنـابراین  . سـازد   ی را دوچنـدان مـی     هاي پژوهـش    اخالقی سازمان 
شدن از جامعه سالم پژوهـشی مـستلزم رعایـت اصـول              برخوردار

هـاي    اخالقی پژوهش توسط پژوهشگران از یک سـو و سـازمان          
بسیاري از بایدها و نبایدهاي     . متولی پژوهش از سوي دیگر است     

مربوط به پژوهش به دلیل نداشـتن مقـررات یـا عـدم آگـاهی و            
بنـابراین داشـتن    . گیرند  ن مورد غفلت قرار می    شناخت پژوهشگرا 

آگاهی و علم کافی از اصول و موازین اخـالق پـژوهش موجـب              
پیــشگیري از بــروز بــسیاري از اتفاقــات و تخلفــات آگاهانــه یــا 

  ).23(ناآگاهانه در حوزه پژوهش آموزش عالی خواهد شد 

 به طور کلی، اخالق در پژوهش یعنی رعایت موازین اخالقی در           
اخالق پژوهش یک رابطـه عقالنـی و        . حل مختلف تحقیقات  مرا

شـوند    قانونی است که به موجـب آن پژوهـشگران موظـف مـی            
رعایت حقوق افراد و    .  نمایند  حقوق مؤلف و صاحب اثر را رعایت      

هاي اخالقـی در پـژوهش محتـاج اصـولی            پایبندي به مسئولیت  
شـوند تـا بـراي       ایـن اصـول، بـه ایـن علـت تـدوین مـی             . است
هــایی کــه در معــرض تنگناهــاي اخالقــی قــرار دارد،   هشپــژو

اما هر پژوهشگر، عالوه بر ضـرورت       . راهنمایی وجود داشته باشد   
شناختی موضوع، باید قواعد اخالقی را هنگام         رعایت وجه معرفت  

معـضالت اخالقـی در     . پیشبرد طرح پژوهشی خود رعایـت کنـد       
  :دشون بندي می پژوهش در قالب اصول اخالقی زیر دسته

هاي اشخاص، حریم خصوصی،      احترام به خود مختاري؛ شامل آزادي     -
  داوطلبانه بودن

  .اي طوالنی در پژوهش است کاري؛ این اصل داراي سابقه  عدم تبه-
احسان؛ احسان یعنی تعهد به انجام کار خـوب یـا توقـف یـا حـذف                  -

  .هاي احتمالی آسیب
  . عدالت-

  گیري نتیجه

اي کلیـدي مراکـز آمـوزش عـالی         اعضاي هیات علمی، یکـی از اجـز       
) و خدمات تخصـصی (ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش و پژوهش  . هستند

هدف متعالی هر نظام آموزش عالی است کـه دسـت نیـافتن بـه ایـن            
هدف باعث به هدر رفتن منابع اقتصادي، زوال اعتماد به نفس و تزلزل 

  .شود شخصیت فردي و اجتماعی فراگیرندگان می
و پـژوهش   ) تدریس( این بررسی نشان داد که آموزش        نتایج حاصل از  

. خوردارند  برهایی هستند که از ماهیت اخالقی از جمله فعالیت) تحقیق(
ــا ادراك جمعــی اســاتید و   ادراك اخالقــی درحــوزه آمــوزش عــالی ب

  . شود هاي آموزش و پژوهش میسر می دانشگاهیان در حیطه
 عـالی بـا رشـد و      اي در نظام آموزش     اعمال مفاهیم اخالق حرفه   

 :حصول دستاوردهاي نظري و عملی زیر همراه است

 15اي نشر و اشاعه فرهنگ اخالق حرفه-

هاي نظـري و      اي در فعالیت    نهادینه ساختن مبانی اخالق حرفه    -
ارائه آن در قالب یک واحد درسـی بـه       ( عملی آموزش و پژوهش   

 )دانشجویان 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
95

.1
1.

4.
3.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                               5 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1395.11.4.3.7
http://ethicsjournal.ir/article-1-429-en.html


 اي در نظام آموزش عالی الزامات و راهبردهاي اخالق حرفه: پور و ناهید محرابی مهال آرین
  

 6

 هاي بعدي  ها به نسل انتقال یافته

ختن اصول ارزشی، فرهنگی و اخالقی در سایر شئون         مرئی سا  -
 آموختگان و ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه زندگی دانش

معرفــی و آشــنایی اســاتید بــا الزامــات و راهبردهــاي اخــالق  -
هاي انسانی به دانشجویان خواهـد   اي موجبات انتقال ارزش     حرفه
اي ضوابط اخالقی به عنوان اهرمی توانمند راهنماي اعض       . گردید

هیات علمی بـراي حـل مـسایل اخالقـی و پیـشگیري از بـروز                
  .اخالقی خواهد بود رفتارهاي غیر

  
  هاي اخالقی مالحظه

در این پژوهش با معرفی منابع مورد اسـتفاده اخـالق امانتـداري             
  .است علمی رعایت و حق معنوي مؤلفین آثار محترم شمرده شده

  
  نامه واژه

 Ethical Sensitivity. .1   یاخالق تیحساس
 Ethical Judgment .2  یاخالق قضاوت

 Ethical Motivation .3  یاخالق زشیانگ
 Ethical Character 4  یاخالق عمل

 Theoretical Ethics 5  اخالق نظري
  Meta Ethics- .6  فرا اخالق

  Normative Ethics .7  اخالق هنجاري
 Applied Ethics 8  اخالق کاربردي

  Ethical Values.9  هاي اخالقی ارزش
 Notice (N) 10   گوشزد

 Explanation (E).11  تشریح و تصریح
  Assistance (A).12  مساعدت و کمک

  Time( T).13  زمان

  Ethical Code.14  کد اخالقی
 Professional Ethics .15  اي اخالق حرفه
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