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  سرآغاز

ــشري  ــدگی ب ــوانین و     زن ــسري ق ــاد یک ــع و ایج ــه وض ــد، ب ان
اي علـم     اخـالق حرفـه   ). 1(دپـرداز   اخالقی مـی  هاي    دستورالعمل

موجب تعـادل و توافـق دو بعـد مـادي و            و این امر    ارزشی است   
در هـر   اي    حاکمیـت اخـالق حرفـه     . گـردد   غیرمادي انـسان مـی    

سـازمان را در    گیري آن    سازمانی قادر است به میزان بسیار چشم      
و موفقیت در تحقق اثـربخش اهـداف آن         ها    جهت کاهش تنش  

امـروزه داشـتن اخـالق      . یاري نماید و سازمان را پاسخگو سـازد       
 مطـرح هـا      یـک مزیـت رقـابتی در سـازمان         عنـوان   اي بـه    حرفه
  ).2(باشد می

گیري  و نیز شکل  ها    آموزش و نقش با اهمیت آن در تعالی انسان        
در این بین مراکـز  . چ کس پوشیده نیستبشري بر هیهاي    تمدن

آموزشی جامعه با توجه به اینکه تربیت یافتگان آن، خود متـولی            
در جوامـع   اي    شـوند از نقـش ویـژه        مـی  بعديهاي    آموزش نسل 

شـود کـه مقولـه        مـی  این جایگاه واال باعث   . مختلف برخوردارند 
مـورد توجـه اندیـشمندان و       هـا     در این سـازمان   اي    اخالق حرفه 

دینـی، فرهنگـی و اخالقـی جوامـع         هـاي     نظران عرصـه   بصاح
  ).3(مختلف قرار گیرد

از اهمیـت و جایگـاه      اي    هایی که در هـر جامعـه       یکی از سازمان  
 و 2وابـسته بـه آمـوزش عـالی    هـاي   خاصی برخوردارند، سـازمان   

این هاي    باشند که خود از زیر مجموعه       می خصوص دانشگاهها  هب
سبی براي بروز مـشکالت اخالقـی   این حوزه شرایط منا  . اند حوزه
پذیرش دانـشجو و موضـوعات      هاي    هاي اخیر رویه   در سال . دارد

اخالقی پیش آمده از جمله عدم توجـه بـه دانـشجویان و مـادي           

________________________________________________________________________________________  
  mehdishariatmadari@ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
 
 

  )مقالۀ پژوهشی(
   هیات علمی ياي با اعتماد آفرینی در میان اعضا اخالق حرفه ۀرابط

  ∗مهناز قائمی، دکتر مهدي شریعتمداري

  ي، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزمدیریت آموزشی و آموزش عالیگروه 

  ) 16/12/95 :، تاریخ پذیرش14/10/95: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
تواند در افزایش اعتماد آفرینی ایشان نقش مهمی داشته  ت علمی میأاي از سوي اعضاء هی  برخورداري و رعایت استانداردهاي اخالق حرفه:زمینه
اي و اعتماد آفرینی اعضاء  هاي اخالق حرفه لفهؤبرهمین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه اساتید نسبت به نوع و میزان رابطه م. باشد

  .علمی دانشگاه انجام گردیده استهیات 
 196 نفر اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران بوده که از این تعداد، 410جامعه آماري شامل .  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است:روش

اي و  محقق ساخته اخالق حرفههاي پژوهش از دو پرسشنامه  براي گردآوري داده. نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند
 و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار spssآوري با استفاده از نرم افزار  هاي تحقیق پس از جمع داده. اعتماد آفرینی استفاده شد

 . گرفتند
هاي آن، با اعتمادآفرینی اعضاء  لفهؤاي و م رفههاي اساتید در این تحقیق نشان داده است که بین دو متغیر اخالق ح  نتایج بررسی دیدگاه:ها یافته
  .ت علمی رابطه مستقیم معناداري وجود داردأهی

تواند یکی از راهبردهاي اساسی جهت افزایش اعتماد آفرینی آنان در  اي اعضاء هیات علمی می توجه به استانداردهاي اخالق حرفه: گیري نتیجه
  . هاي دانشگاهی باشد محیط

  

  اي، اعتماد، اعتماد آفرینی، اعضاء هیات علمی خالق حرفها: کلید واژگان
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شدن بیش از اندازه آموزش عالی باعث شده قوانین تدوین شـده            
اي   نظام آموزش عالی پدیده   ). 3(نتواند پاسخگوي مشکالت باشد   

بایست در دو بعد کمی و کیفی و به موازات            می کهاست هدفمند   
یکـی از عوامـل مهـم و        . هم داراي رشد متعادل و موزون باشـد       

 3اصلی ساختار آموزش عالی هر کـشوري اعـضاء هیـات علمـی            
آن کشور است و هرگونه افت در عملکرد این قـشر          هاي    دانشگاه

ی از اعضاء جامعه به صورت مستقیم بر عملکرد نظام آموزش عال          
له کـه رسـالت و   أ با توجه بـه ایـن مـس   ).4( تاثیرگذار خواهد بود

کارکرد اساسی دانشگاه شامل آموزش و تربیـت نیـروي انـسانی            
متخصص مورد نیاز جامعه و فراهم نمودن زمینـه مـساعد بـراي             
رشد و توسعه پایدار کشور است، اعضاي هیات علمـی بـه مثابـه           

  این هدف مهم محسوبثیرگذار در دستیابی به أترین عامل ت   مهم
به عبارت دیگر اعضاي هیات علمی متخصص و بـا      ). 5(شوند می

انگیزه قادرند دانشجویانی توانمنـد و دانـشگاهی موفـق را پدیـد             
آورند و بنـابراین مطلـوب اسـت دانـشگاهها در راسـتاي توسـعه         

هـاي اساسـی     اعضاي هیـات علمـی خـود گـام        اي    اخالق حرفه 
رشد و ارتقاء همه جانبه     اي    یزي شده ر برداشته و به صورت برنامه    

و بـه ایـن ترتیـب باعـث ایجـاد حـس             ) 5(ایشان را فراهم آورند   
اعتماد انتظاري است مبنی بـر ایـن     .  نسبت به آنها گردند    4اعتماد

که کارکنان دیگر به خود اجـازه ندهنـد در زمـانی کـه دیگـران                
وم ایـن مفهـ   . آسیب پذیر هستند ضرر و زیانی به آنها وارد نمایند         

توانـد بـا توسـعه       و عناصر کلیدي اسـت کـه مـی        ها    یکی از پایه  
فرهنــگ یــادگیري، خلــق و تــسهیم دانــش، باعــث موفقیــت و 
پیشرفت یک سازمان یا موسسه علمـی و بـه دنبـال آن رشـد و                

توجه به مفهوم اعتماد در خالل سالهاي       . توسعه یک کشور گردد   
زي، بـا گـسترش پدیـده جهـانی سـا        .  شروع به رشد کـرد     1980

اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادي، سیاسـی و سـازمانی     
نظـران   که اکثر صاحب   طوري هطور چشمگیري افزایش یافته، ب     به

هـا اشـاره     در علوم مختلف به اهمیت نقـش اعتمـاد در سـازمان           
اند که این مورد بـراي موفقیـت سـازمانی، انجـام تغییـرات              کرده

همچنـین طراحـی مـشاغل و       و  هـا     مداوم در نقشها و تکنولوژي    
احـساس اعتمـاد در سـازمان،       ). 6(باشـد   می ضروريها    مسئولیت

افـول  . دهـد   مـی  روابط بین اعضاء و سازمان را تحت تاثیر قـرار         
هاي دولتی یکی از مـسائلی اسـت کـه باعـث             اعتماد در سازمان  

شـود و اجـراي کنـد         مـی  تفـاوت  انگیزه و بـی    ایجاد کارکنانی بی  
روابـط اعتمـاد در هـر سـازمانی         ). 7(گـردد  ی مـ  را سبب ها    برنامه

اعتماد . شود  می براساس وابستگی متقابل افراد به یکدیگر ساخته      
عهد و پیمانی ظریف میان اعضاء سازمانی اسـت کـه رفتارهـاي             

اجتمـاعی  هـاي   فردي، عالیق و نظم گروهی خـود را در صـحنه    
کننـد    مـی  افرادي که با تشریک مساعی کـار      . کنند  می هماهنگ

خود را کاهش داده، جو سـازمانی را بـراي ایجـاد            هاي     روي تک
دهند و موجبـات توسـعه اعتمـاد بـه            می یک رویکرد تیمی تغییر   

  ).8(آورند  مییکدیگر را فراهم
رود علم، مشکالت پـیش رو و آینـده           می در دنیاي معاصر انتظار   

اجتماعات علمی با داوري . و جوامع را حل و فصل نماید      ها    انسان
 در بـین اعـضاي      6 و اخالق علمـی    5اي د هنجارهاي حرفه  در مور 

کنند تا علم را در مسیر خدمت رسانی به بـشریت             می خود تالش 
علمی اصول اخالقـی  هاي  بر این اساس در محیط   . تقویت نمایند 

زندگی علمی مورد توجه قرار گرفتـه و رعایـت فـضائل اخالقـی        
 قـرار کیـد   أ معیار کـنش علمـی بـیش از پـیش مـورد ت             عنوان  به
اساس ضروري اسـت افـرادي کـه در تعلـیم و           براین). 9(گیرد می

آموزش افراد جامعه نقش دارند، ابتدا وظایف اخالقـی مـرتبط بـا         
شغلی خود را بدون نیاز به هاي  حرفه خود را بشناسند تا مسئولیت

هرگونه ناظر خارجی به خوبی انجام دهند، سپس متوجـه باشـند            
تربیت اخالقی افـراد را هـم بـه         ۀ  که در جایگاه شغلی خود وظیف     

عهده دارند و لذا براي انجام ایـن وظیفـه، خـود بایـد ملتـزم بـه          
ارتبـاط صـحیح و اخالقـی بـین اسـاتید و            . اخالق عملی باشـند   

دانشجویان، اسـاتید و دیگـر همکـاران، اسـاتید و جامعـه خـارج               
گـردد کـه     مـی حتی رفتار ایشان نسبت به خود موجب دانشگاه و 

الگویی شایسته و قابل اعتماد در برابر خـود داشـته و   دانشجویان  
ترتیب نظام آموزش عالی به هدف اصـلی خـود کـه همانـا               بدین

هاي متعهد و متخصص براي رشد و توسـعه آینـده            تربیت انسان 
این افراد باید به رؤساي خود، همکاران . باشد نائل شود  میجامعه

هـاي    دان بـه قابلیـت    اعتماد باور اسـتا   . و دانشجویان اعتماد کنند   
جمعی را در پی خواهد داشت و موجب خودکارآمدي آنان خواهد           

عصر حاضـر واقعیتـی غیرقابـل     ة  در هرحال تحوالت گسترد   . شد
راهـی  هـا   براي سازمانها  انکار است و همسویی با این دگرگونی     

جز تغییر در شـیوه اندیـشیدن، نگـرش، ادراك و عملکـرد بـاقی               
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توانند با تکیه     می ان اعضاء هیات علمی   در این می  . نگذاشته است 
طـورکلی   بر باورها و ادراکات اعتماد در پیشبرد علم و دانش و به           

  ).10(ثر واقع گردندؤحصول اهداف علمی م
 ثغور رفتارهاى و حدود کردن مشخص با عالى آموزش در اخالق

 اجـراى  علمـى در  هیـات  و مدیران هدایت و نامناسب و مناسب

 را آمـوزش عـالى   گونـاگون  ىهـا  ذینفعاى،  حرفه ىها مسئولیت
 از عبارت دانشگاهها اصلى بازیگران طورکلى، ه ب.کند  میحمایت

 دانـشجویان  و علمى هیات اعضاى دانشگاه، و مسئوالن مدیران

فرهنگـى   کارآفرینى، پژوهشى، آموزشى، ىها مأموریت هستند، و
. درسـ   مـى انجام به اعضا این توسط دانشگاه اجتماعى خدمات و

 از دانـشگاهیان  جمعـی  ادراك عـالی،  آمـوزش  در اخالق اساس

 دانشگاهی جامعه دیگر، عبارت به. است شاناي  مسئولیت حرفه

 فلـسفه  ،اي خـویش  ي حرفـه هـا  صـحیح فعالیـت   ادراك با تنها

 و مـردم  قبال دراي  حرفه يها و مسئولیتها  فعالیت این وجودي
 عـالی  آموزش هحوز در اخالقی عمیق ادراك به که است جامعه

 دانـشگاه  و خـود  ي اصـلی ها رسالت با ارتباط در و شود می نایل

ت مناسـبا  همچنـین در  و کـارآفرینی  و پژوهش آموزش، خویش،
بـه   اجتمـاعی،  نفعـان  ذي سـایر  و دانشجویان همکاران، با شان
 يهـا  ارزش و اصول به پایبندي و تعهد از درونی احساس نوعی

 توجه با). 11(یابد می دست لیعا آموزش حوزه بر اخالقی حاکم

 برتـر،  ىهـا  دانشگاه اخالقى ىها ضابط در شده نظرات مطرح به
 دسـته  چهـار  بـه  را عـالى  در آمـوزش  اخالقـى  ضوابط توان می

  .کرد تقسیم و دانشجویى پژوهشى آموزشى، مدیریتى،
پـردازد    میموضوع این به عالى آموزش مدیران 7مدیریتى اخالق
بلکـه   دارنـد،  برعهـده  را خـود  رفتار ئولیتمس تنها نه مدیران که

فـات  بـا  برخـورد  چگـونگى  پاسـخگوى   دیگـران  اخالقـى  تخلّ

  .)12(هستند نیز درسازمان
 امـر  ایـن  بـه  یـادگیرى  و 8آموزشی ى اخالقها ارزش و ضوابط

 بهتـرین  از برخـوردارى  در دانـشجویان  حقوق که کند  مىکمک

 و علم یگاهجا و شأن و طرف یک از یادگیرى شأن وها  آموزش
معیارهـاي   وها  ارزش این .شود رعایت دیگر طرف از علم آموزى
هیـات   اعـضاى  توجه مورد معمول طور به آنها با مرتبط اخالقى
از  و گرفتـه  قـرار  یـادگیرى  و آمـوزش  علم، به مند عالقه علمى
  .)11(گیرد  مىقرار حمایت مورد آنها سوى

 یىهـا  رزشا و هنجارهـا  رعایـت  شامل 9حیطه اخالق پژوهشی

 از مندى بهره و پژوهش اجراى و طراحى فرآیند باید در که است

  .)12(شوند رعایت پژوهش ىها نتیجه
و  فـردى  حقـوق  حـافظ  10دانـشجویى  اخـالق  ضوابط و معیارها
 رفتـار  .اسـت  دانـش پژوهـى   و علـم  فراگیـران  شأن گروهى و

 ییها هزینه و وقت به بودن حساس احترام، با توأم و شرافتمندانه

 در درسـتکارى  دهـد،   مـی اختـصاص  یادگیرى براى که دانشجو

ى هـا  نامـه  آئـین  رعایـت  علمـى،  ىهـا  تالش وها  انجام تکلیف
بـه   کـه  هستند ضوابطی جمله از دانشگاه فرهنگى و 11انضباطى

 کمـک  دانـشجویان  اى حرفه اخالق رشد و انسانى سالمت حفظ
  .)12(کنند می

در واقع، بیشتر هنـر     و    پیچیده و چندوجهی است    یاعتماد مفهوم 
و ایجاد آن بسیار دشوار و از دسـت دادن آن آسـان     ؛  است تا علم  

 آن را بایـد      و اهمیتـی نیـست     امـر کـم     نیـز  اعتمادسـازي . است
براي اعتمادسـازي   . صورت رفتاري مستمر و مداوم تقویت کرد       به

به رفتار اخالقی مـداوم     این امر   . وجود ندارد اي    هیچ فرمول ساده  
که با یک اشتباه ممکن اسـت تخریـب        ز دارد؛ درحالی  ومستمر نیا 

کننـده باشـد تـا       تواند بیـشتر تخریـب     یک حادثۀ منفی می   . شود
ي مطالعات نشان   ها  یافته. حادثۀ مثبت که بتواند آن را ایجاد کند       

دهد که فرایندهاي مرتبط با بحـث اعتمـاد نیـاز بـه بـسط و                 می
 مقابـل تماد طـرف   افراد ممکن است به آسانی به اع      . بررسی دارد 
دست آید و در طول زمان توسعه پیدا        اعتماد باید به  . صدمه بزنند 

پس ایجاد و نگهداري اعتماد خیلی ساده یـا سـریع نیـست             . کند
براي ایجاد اعتماد بایـد  . تبلکه نیازمند یک فرایند رو به رشد اس       

 ): 13(مراحل زیر انجام شوند

 ایـن  در سـازمان،     فرهنگسازي ایجاد و توسـعۀ اعتمـاد      : گام اول 
هاي مـشترك     نیازمند ایجاد یک فرهنگ بر مبناي ارزش       ه،مرحل

 13اعتمـاد دو طرفـه   .در بین کارکنان است که به آن معتقد باشند
هاي مشترك،   در محیطی میتواند توسعه پیدا کند که درآن ارزش        

 پایه و اسـاس اعتمـاد در بـین افـراد قلمـداد              ،صداقت و انسجام  
هاي سـازمان در تعـارض       گ سازمان با ارزش   ر فرهن اگ. شوند می

 .)13(باشد اعتماد در آن به سمت نابودي خواهد رفت

 رهبري یک مفهوم اعتمـاد دوطرفـه برمبنـاي          ،رهبري: گام دوم 
ها و دید مشترك نباشند،  اگر ارزش . ها و دید مشترك است     ارزش
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رهبر باید از کنترل تحمیلی خارجی، قوانین محدودکننده و دست          
اگـر یـک سـازمان برمبنـاي     . یر و رسمیت زیاد استفاده کند  و پاگ 
هاي مشترك ایجاد شده باشد، کارکنان بیشتر به آن متعهد          ارزش

شوند که اهداف سازمان راهی      میخواهند شد؛ تا جایی که معتقد       
مـدیریت در اینجـا بـه       . براي رسیدن به اهداف خودشـان اسـت       

 طریـق راهنمـایی،   کنترل نیازي ندارد؛ بلکـه نیازمنـد رهبـري از       
  . )13(حمایت و هدایت است

 در رابطه با ایجـاد      ،ایجاد ارتباطات مدیریت و کارکنان    : گام سوم 
هـاي مـشترك و توانمنـد کـردن          یک فرهنگ بـر مبنـاي ارزش      

کارکنان، به ایجاد ارتباطات با زیر بناي صداقت، انسجام و توجـه    
د اعتمـاد  بـراي ایجـا  . شـوند  مـی واقعی به افراد و دیگران متعهد 

درون سازمان، اعـضاء بایـد در برقـراري ارتباطـات صـادقانه بـا               
همکاران و مدیریت در محیط سازمان، احساس امنیت کنند، بـه           
هر حال توسعۀ اعتماد نیازمند این است که مـدیریت و کارکنـان             
هر دو، از انتظارات یکدیگر آگاه باشـند و خـود را بـراي سـاختن             

   ).13(ول بدانندمحیط آکنده از اعتماد مسئـ
ي هـا   اعتمـاد مبتنـی بـر خصیـصه       ) الـف  :ي اعتمادسازي ها  شیوه

 جنسیت و پیشینۀ ،هاي شخصی، مانند نژاد از راه ویژگی: شخصی
از طریـق   : اعتمـاد مبتنـی برفراینـد     ) ب .شود میخانوادگی ایجاد   

ترتیب در گذر زمان ظهور      بدین شود و  میي مکرر ایجاد    ها  مبادله
شود کـه بـه      میاز راه نهادهایی ایجاد     : د نهادي اعتما) ج .کند می

ـ     اند هاي اجتماعی پذیرفته شده    واقعیت نـدرت زیـر     هو بنـابراین، ب
  ). 14(روند  میسؤال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعتمـادي از    اسـاس، از آنجـایی کـه مبحـث اعتمـاد و بـی              براین
است و نیز با توجه بـه اینکـه   اي  ترین اصول اخالق حرفه  اساسی

یی روز افـزون مواجـه اسـت،    هـا   نوین با پیچیدگی  رفتار سازمانی 
و هـا     ها با این پیچیدگی    آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان سازمان     

. شناختن راهکارهاي مناسب براي مقابله با آنهـا ضـروري اسـت           
ریزي، حفظ و ارتقاي سطح اعتماد در روابط کـاري و تجـاري      پی

قرن بیـست و  در ها    امروز سنگ بناي موفقیت سازمانها و شرکت      
مدیریت بر مبناي اعتمـاد راهکارهـایی را        . آید  می یکم به حساب  

را اي    توان با کمک آن جایگـاه شایـسته         می دهند که   می دست هب
در بازار رقابتی امروز بـراي جلـب، جـذب و نگهـداري مـشتري               

از اعتمـاد در    اي    کـاري درجـه   هـاي     در تمام حـوزه   . دست آورد  هب
خورد و اعتماد نقشی کلیدي را در        ی م روابط بین طرفین به چشم    

کنــد و ایــن امــر در   مــیاثــربخش ایفــاهــاي  توســعه همکــاري
همین اسـاس   بـر . طلبد  می هاي آموزشی توجه مضاعفی را     محیط

این مقاله در صدد است طی پژوهشی به عمل آمده رابطه میـان             
با اعتماد آفرینی را مورد بحث و بررسی     اي    دو متغیر اخالق حرفه   

  .قرار دهد
 متغیر مـستقل و اعتمـاد       عنوان  اي به   در این تحقیق اخالق حرفه    

از .  متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت         عنوان  بهآفرینی  
خطیر ، وظیفه   ها  آموزشی و باالخص دانشگاه   هاي    آنجا که محیط  

کننـد،    مـی  در جهت تربیت افـراد و رشـد و توسـعه جامعـه ایفـا              
ــه  ــت اخــالق حرف ــاي  ضــرورت رعای ــاطر  هی ــه خ ات علمــی ب

  ثیرگذاريأت

 ارتباط استاد با خود
 

 ارتباط استاد با دانشجو
 

 اي حرفه اخالق
 

 آفرینی اعتماد
 

 ارتباط استاد با دانشگاه
 

 ارتباط استاد با جامعه
 

 اعتماد مبتنی بر صداقت

 اعتماد پایدار

 اعتماد فراگیر

 اعتماد متقابل

 ماد راسخاعت

 مدل مفهومی تحقیق: 1نگاره

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
96

.1
2.

4.
5.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1396.12.4.5.6
https://ethicsjournal.ir/article-1-878-fa.html


 1396، 4فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال دوازدهم، شماره
  

 5

شگرف برروي دانشجویان که اداره امور کشور را در ابعاد مختلف        
بنابر پژوهشی کـه در ایـن   . دست خواهند گرفت مضاعف است  هب

اخـالق  هـاي     لفـه ؤترین م  زمینه در رابطه با مشخص کردن مهم      
ــه صــورت گرفتــه اســت 14اي حرفــه ، )15( اســاتید توســط فرزان
ارتباط اسـتاد بـا دانـشجو، ارتبـاط اسـتاد بـا             «ها    هلفؤترین م  مهم

 مـشخص  »جامعه، ارتباط استاد با خود، ارتباط استاد بـا دانـشگاه        
. گـردد   مـی  گردیده است که در ایـن تحقیـق نیـز بـدان اسـتناد             

تواند به برقـراري یـک ارتبـاط          می همچنین از عوامل مهمی که    
تمـاد در   خلـق اع  . خوب و سازنده کمک کند اعتماد آفرینی است       

سـازمان  . ایجاد اطمینان و احساس امنیت است     ها    محیط سازمان 
محتاج اعتماد آفرینی در همه عناصر محیط است و شـامل پـنج             

 اعتماد راسخ، اعتماد مبتنـی بـر صـداقت، اعتمـاد فراگیـر،              مؤلفه
اسـاس مـدل     بـراین ). 16(اعتماد پایدار و اعتمـاد متقابـل اسـت          

  .گردد  می مشخص1مفهومی تحقیق به صورت نگاره 
  

  روش

 نحـوه . توصیفی از نـوع همبـستگی اسـت    حاضر روش پژوهش

 از طریـق  کـه  اسـت  میدانی نوع از و کمی اطالعات، گردآوري

 شده شامل گرفته نظر در آماري جامعه. گیرد  میانجام پرسشنامه

 سـال  در صـنعت ایـران   و علم اعضاء هیات علمی دانشگاه کلیه

. باشـد   مـی  نفـر 410ل شـام  کـه  باشـد   مـی 1394-95تحصیلی 
ور مـذک  جامعه براي نمونه حجم کرجسی مورگان جدول براساس

  .است شده انتخاب تحقیق نمونه عنوان به نفر 196
 196کـل جمعیـت    از. باشد  می تصادفی سادهگیري، نمونه روش

نفري نمونه آماري مورد مطالعه، اعـضاي هیـات علمـی مـرد در            
 درصد پاسخ   3/13مقایسه با    درصد در    2/86تکمیل پرسشنامه با    

 درصــد از 9/20. دهنـدگان زن، مـشارکت بیـشتري داشـته انـد      
 درصـد  5/24 سـال،  5اعضاي هیات علمی داراي سابقه کـار تـا          

 15 تـا  10درصـد داراي سـابقه    2/11 سال،   10 تا   5داراي سابقه   
 درصد داراي 7/9 سال،   20 تا   15 درصد داراي سابقه     7/11سال،  
 25 درصـد داراي سـابقه بـیش از          4/21ل، و    سا 25 تا   20سابقه  

 درصد از اعضاي هیات     3/40از نمونه بررسی شده     . سال بوده اند  
 40 درصد گروه سـنی  5/24 سال، 40 تا 30علمی در گروه سنی     

 سـال قـرار     50 درصد در گروه سنی بیشتر از        7/34 سال و    50تا  
 درصد از اعضاي هیات علمـی داراي مرتبـه علمـی            4/19. دارند
 درصـد  7/9 درصـد دانـشیار و   4/18 درصـد اسـتادیار،      51ربی،  م

 درصد اعضاي هیـات علمـی دانـشگاه علـم و     77. استاد بوده اند 
صنعت از نمونه آماري مورد مطالعه داراي مدرك تحصیلی دکترا،    

  . اند وده درصد کارشناسی ب6/2 درصد کارشناسی ارشد و 4/18
 پـنج  طیـف  خته درمحقـق سـا  اي  پرسـشنامه   مورد استفادهابزار
به این منظور جهت سنجش متغیر اخـالق   .بود لیکرت،اي  گزینه
محقـق  هـاي     و نیـز متغیـر اعتمـادآفرینی از پرسـشنامه         اي    حرفه

ساخته استفاده گردید که روایی و پایـایی آنهـا بررسـی و اثبـات               
میزان ضریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي پرسـشنامه اخـالق            . گردید
و کـــل  974/0ه اعتمـــادآفرینی  و پرســـشنام968/0اي  حرفـــه

  . دست آمد هب/ 983پرسشنامه 
و تجزیــه و تحلیــل هــا  بــراي تجزیــه و تحلیــل و توصــیف داده

و بـا  Spss 22 و Excel 2010  از نرم افزارهـاي ها  پرسشنامه
هـاي   فراوانی و نمودارهاي سـتونی و روش هاي   استفاده از جدول  

 معیار و چـولگی،     فراوانی، درصد، میانگین، انحراف   : آماري شامل 
دموگرافیک و فرضیات تحقیـق     هاي    توصیفی از وضعیت شاخص   

جهت مشاهده وضعیت هـر کـدام از متغیرهـاي          . ارائه شده است  
و ) K-S(تحقیق از نظر توزیع، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف         

اصـلی و فرعـی از   هـاي   براي سنجش روابط موجـود در فرضـیه    
شرط اسـتفاده   . ده گردید آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفا    

ناپارامتریک اسـت  هاي  از آمارهاي  از این ضریب که زیر مجموعه   
این است که توزیع همه متغیرهاي مستقل و وابـسته غیرنرمـال            

جانبی حاصـل از اطالعـات جمعیـت        هاي     یافته در نهایت باشد و   
من ویتنی و کروسکال والیس هاي  با آزمونها   شناختی پرسشنامه 

  .واقع گردیدمورد بررسی 
  

  ها یافته

هاي   که براساس شاخص  اي    متغیرهاي مورد نظر در اخالق حرفه     
 نـشان داده  1آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفته اند در جـدول   

با توجه به اینکه سطح معناداري آزمون کولمـوگروف         . شده است 
باشـد بنـابراین      می 05/0اسمیرنوف براي تمامی متغیرها کمتر از       
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شود و بـه دنبـال        می  نرمال بودن متغیرهاست رد    فرض صفر که  
اثبات غیرنرمال بـودن متغیرهـا از آزمـون همبـستگی اسـپیرمن             

  )2جدول. (گردد  میاستفاده

  آمارتوصیفی متغیرهاي پژوهش :1جدول
  

  
  

  پژوهش متغیرهاي نرمالیتی بررسی براي اسمیرنف کلموگروف آزمون: 2 جدول
  

   معناداري سطح اسمیرنف کلموگروف متغیرها
   000/0 891/3  ارتباط استاد با دانشجو
   000/0  831/3  ارتباط استاد با دانشگاه

   000/0  850/3  اط استاد با خودارتب
   000/0  767/3  ارتباط استاد با جامعه
   000/0  810/3  اخالق حرفه اي
   000/0 563/3  اعتمادآفرینی

  
  

  پژوهشهاي  فرضیه بررسی براي اسپیرمن  همبستگیآزمون: 3 جدول
  

   ضریب همبستگی sig متغیر وابسته مستقلمتغیر
   785/0  000/0 ینیاعتمادآفر  ارتباط استاد با دانشجو
   761/0  000/0  اعتمادآفرینی  ارتباط استاد با دانشگاه
   775/0  000/0  اعتمادآفرینی  ارتباط استاد با خود

   788/0  000/0  اعتمادآفرینی  ارتباط استاد با جامعه
   834/0  000/0  اعتمادآفرینی  اخالق حرفه اي

  
 و فـرض  ، فرضیه صفر را رد 01/0میزان سطح معناداري کمتر از      

 این میزان براي کلیه     3بنابر جدول شماره  . کند  می محقق را تایید  
مربوط به متغیر مستقل کمتر از مقدار ذکر شده است،          هاي    مؤلفه

 تاییـد هـا   بنابراین در ارتباط با رابطه بین متغیرهـا، کلیـه فرضـیه     
گردد و باال بودن میزان ضریب همبستگی نشان دهنده رابطه          می

باشد و نیز مثبت بودن آن نشان دهنـده    می تغیرمطلوب بین دو م   

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین  بیشترین داده داده کمترین  متغیر  
  141/0  285/1  535/1  24/1  09/2  5  75/0  د با دانشجوارتباط استا

  -066/0  225/1  834/1  35/1  08/2  5  1  ارتباط استاد با دانشگاه
  -096/0  275/1  097/2  45/1  02/2  5  75/0  ارتباط استاد با خود

اخالق حرفه اي
  

  021/0  288/1  638/1  28/1  09/2  5  1  اخالق حرفه اي    074/0  167/1  448/1  20/1  17/2  5  1  ارتباط استاد با جامعه
  -329/0  009/1  610/1  27/1  16/2  5  0  اعتماد راسخ

  -222/0  117/1  817/1  35/1  13/2  5  0  اعتماد مبتنی بر صداقت
  073/0  171/1  544/1  24/1  09/2  5  0  اعتماد فراگیر
  -165/0  175/1  915/1  38/1  10/2  5  0  اعتماد پایدار

اعتمادآفرینی
  

  -091/0  090/1  671/1  29/1  08/2  5  0  اعتماد متقابل
  -088/0  201/1  622/1  27/1  11/2  5  0  اعتمادآفرینی  
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یعنی با افـزایش ارتبـاط اسـتاد بـا          . رابطه مستقیم دو متغیر است    
دانشجو، ارتباط استاد با دانشگاه، ارتباط اسـتاد بـا خـود، ارتبـاط              

یابد و در کـل    میاستاد با جامعه میزان اعتماد آفرینی نیز افزایش  
اعـضاء هیـات علمـی اعتمـاد        در میـان    اي    با ارتقاء اخالق حرفه   

همچنـین طبـق برآوردهـاي آمـاري        . یابـد   مـی  آفرینی نیز بهبود  
اي   باالترین میزان همبستگی بین متغیرها در رابطه اخالق حرفه        

و اعتماد آفرینی، مربوط به ارتباط استاد با جامعه و اعتماد آفرینی            
 یو کمترین آن مربوط به ارتباط استاد با دانشجو و اعتماد آفرینـ            

  .باشد می
  

  بحث

طبق برآوردهاي آماري باالترین میزان همبستگی بـین متغیرهـا          
و اعتماد آفرینی مربوط به ارتباط اسـتاد  اي  در رابطه اخالق حرفه  

با جامعه و اعتماد آفرینی و کمترین آن مربوط به ارتباط استاد بـا      
 برخـی دیـدگاه  این فرضیه با . باشد  میدانشجو و اعتماد آفرینی

 موانع، اعتمادآفرینی، به اعتقاد آنها). 17(همخوانی دارد ن محققا
 آفرینی را اعتماد همچنین آنها. دارد مختلف يها و روش عوامل
آن  اخالقـی  مفهـوم  در سازمان یا فرد 15پذیري بینی شپی مرهون
 محیط را که است سازمان در خصلتی پذیري بینی پیش .دانند می
 حقوق خـود  ۀکلی استیفاي خصوص در آن عملکرد بینی پیش بر
 پـذیري  قـانون  پی آن در و پذیري مسؤولیت سازد و نیز می توانا
ـ   پیش و گردد می پذیري یبین پیش سبب  را ذیري، اعتمـاد بینـی پ
دیگري نیز ارتباط ایـن دو متغیـر   هاي  در پژوهش. کند می ایجاد

بیمـه بـه اثبـات      هـاي     پزشکی و شرکت  هاي    با یکدیگر در رشته   
  ). 19 ()18(رسیده است

که داشتن روحیه انتقاد پذیري، توجه به رشـد و تعـالی             ییاز آنجا 
روحی، توجه به آراستگی ظاهر به هنگام تـدریس، داشـتن سـعه     

نوین تدریس، داشتن وجـدان کـاري و   هاي  صدر، یادگیري روش 
آمــادگی کامــل جهــت تــدریس از الزامــات الزم جهــت ارتقــاي 

باشـد، ایـن      مـی  یدشخصیت علمی و رشد تهذیب نفس در اسـات        
گردند که اعتماد مجموعه دانشگاهی نسبت به         می مسائل موجب 

اساتید جلب گشته و با افزایش موارد فوق این اعتماد نیز فزونـی             
همچنین با افزایش ارتباط اعضا هیات علمـی بـا دانـشگاه،            . یابد

کارآمـدي آموزشـی و تعامـل       . یابـد   مـی  اعتماد آفرینی نیز بهبود   
بایـست در     می  دو مقوله مهمی است که اساتید      17کاري حرفه اي  

یک محیط آموزشی مدنظر داشته باشند و ایـن دو حاصـل نمـی             
شود مگر اینکـه جـوي سرشـار از اعتمـاد چـه مـابین اسـاتید و                  
دانشجویان و چه اساتید و دیگر همکاران در یک محیط آموزشی         
حاکم باشد و در یک اعتماد متقابل و دو طرفـه اسـت کـه یـک                 

  .تواند به اهداف خود دست پیدا کند  میآموزشیمحیط 
افزایش ارتباط اعضا هیات علمـی بـا جامعـه، نیـز باعـث بهبـود            

اسـاتید بـا قانونمـداري و پایبنـدي بـه           . گـردد   می اعتماد آفرینی 
توانند دید مثبت جامعه      می وظایف شهروندي و هنجارهاي جامعه    

عتماد جامعه، براي کمک به آفرینش ا   . را نسبت به خود برانگیزند    
باید با آن هماهنگ بوده و با به روز رسانی خود همراه با تغییرات    

جامعـه در   هـاي     آن و نیز کمک به حـل مـشکالت و نیازمنـدي           
  .جهت مستحکم تر کردن این ارتباط تالش نمود

 و اطمینان اعتماد، ایجاد استاد، دانش نیز برها  پژوهشدر برخی 
 اسـت  شـده  تأکیـد  ارتباطات اريبرقر ارتقاي براي متقابل احترام

خود تمایل متوسـط    هاي     محققان دیگري نیز طی پژوهش     ).20(
دانشجویان را مبنی بر اعتماد اسـتاد بـه دانـشجو و همـین طـور       
نگرش متوسط آنان را در خصوص متغیر حمایت استاد از دانشجو 

هچمنین روابط دانشجویان با اساتید خود در       . به اثبات رسانده اند   
نشگاه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه بـه پـایین بـودن       چند دا 

میزان این ارتباط، وجود تفاوت معنادار موجود در ایـن ارتبـاط در             
در این رابطه بایـد اذعـان        ).21(مختلف تایید گردید  هاي    دانشگاه

داشت که اگر استاد شناخت کـافی از دانـشجو نداشـته باشـد در               
طورکـه اگـر دانـشجو بـه         نانتقال دروس موفق نخواهد بود هما     

استاد اعتمـاد کـافی نداشـته باشـد اهـداف تحـصیلی او محقـق            
رابطه خوب بین استاد و دانشجو یک مهـارت اسـت   . نخواهد شد 

که طرفین باید این مهارت را کسب نمایند در غیر ایـن صـورت              
بسیار ضعیف ایجاد خواهد    اي    آید و یا رابطه    وجود نمی  هباي    رابطه
  . شد

تکمیل بحث فوق و نیز در جهت ارتقاء اعتمـاد آفرینـی          به دنبال   
هـاي    و دوره هـا     توان با برگزاري کارگـاه      می در جامعه دانشگاهی  

علمـی و بـه روز سـازي    هـاي   علمی جهت رشد و توسعه توانایی   
دانش اساتید جهت افزایش و ارتقاء رشد شخصیتی و علمی آنهـا           
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ش نمـود،   و به دنبال آن کسب اعتماد مجموعه دانـشگاهی تـال          
را در جهت منطقی سـازي ارتقـاء     ها    همچنین قوانین و آیین نامه    

گـزینش و جـذب   هاي  اعضاء هیات علمی اصالح نموده و مالك   
را به سـمت شایـسته سـاالري        ها    اعضاء هیات علمی در دانشگاه    
 عنـوان   بـه گـردد دانـشجویان       مـی  تصحیح نمود، این امر باعـث     

 ترغیـب گردنـد تـا تـالش         فعالیت اسـاتید،  هاي    مؤلفهترین  مؤثر
بـسترسازي  . بیشتري در جهت انجـام امـور خـود داشـته باشـند            

آموزشـی و پژوهـشی اسـاتید از        هاي    مناسب جهت انجام فعالیت   
سوي دانشگاه و وزارت علوم انجام گردیـده و بـا ایجـاد محـیط               

آموزشـی و   هاي    و گروه ها    رقابتی سالم و بدون تنش در دانشکده      
ده بــه دیگــر اســاتید در مجموعــه نیــز معرفــی متخصــصان زبــ

از طرفـی  . به تقویت ارتباط اساتید با دانشگاه پرداخت   ها    دانشکده
آزاد اندیـشی و تـشویق اسـاتید جهـت          هـاي     با برگزاري کرسـی   

افزایش اطالعات سیاسی و اقتـصادي آنهـا و دادن مجـوز بیـان              
، هـا   آنها بدون مقابله از سـوي برخـی گـروه         هاي    عقاید و دیدگاه  

ساختارهاي مناسب و حمایت از ارتباطات مـؤثرتر دانـشگاه    ایجاد  
رو در ایـن     با صنعت کشور و کوشش در جهت رفع موانـع پـیش           
علمی، هاي    زمینه و نیز تسهیل حضور اساتید در مجامع و انجمن         

ملـی و بـین المللـی، باعـث افـزایش      هاي   و همایش ها    کنفرانس
عتمـاد آفرینـی    ارتباط استاد با جامعـه و بـه دنبـال آن افـزایش ا             

  .دراعضاء هیات علمی دانشگاه گردید
  

  گیري نتیجه

یکـی از موضـوعات مهـم و        اي    هاي اخیر اخـالق حرفـه      در سال 
 بـر پایـه   18سازمانی اخالق. ستها ضروري براي تمامی سازمان

 به سمت گرایش و اخالق سیستم در ضعف .است آفرینی اعتماد

 خسارات سـازمانی  افزایش و ارتباط کاهش به منجر اعتماد عدم

 خواهد سوق پیدا نگر گذشته کنترل سمت به مدیریت و گردد می

 این از. شود میتبدیل  منفی به سازمان انرژي ترتیب این به. کرد

 کردن عقالنی کاتالیزوري براي عنوان به تواند می که معرفتی رو،

 اخـالق  عمـل کنـد،   گرایانـه  انـسان  نگـرش  بر مبتنی سازمان

 فراینـد تفکـر   یـک  حقیقـت  دراي  حرفـه  ق اخال.استاي  حرفه

 کـه در  اسـت  امـر  این کردن محقق آن هدف که است عقالیی

 نمـود و  اشاعه و حفظ باید موقع، چه را، ییها ارزش چه سازمان

ارزشـهاي   بـه  توجـه  امـروز  دنیـاي  در .بود بند پاي آن به نسبت
 رقـابتی  برتـري  نـوع  یـک  اخالقـی،  مدیریت بر تکیه و انسانی

تـوان    میدر مجموع از نتایج این تحقیق). 22(شود  می محسوب
توانند در یک  ها می استدالل نمود که اعضاء هیات علمی دانشگاه 

فضاي اخالقی مثبت با ارتقاي شخصیت علمی و رشد و تهـذیب     
اي، تعامـل   نفس خویش، کارآمدي آموزشی، تعامل کـاري حرفـه     

ــا دانــشجو، کمــک بــه رشــد فــردي دانــشجویان و اي  حرفــه  ب
مداري و پایبندي به وظایف شهروندي خویش باعث ایجاد          قانون

و ارتقاء حس اعتماد نسبت به خود و سـازمان خـود گـشته و در                
را بـه سـوي     هـا     نتیجه با آفـرینش و افـزایش اعتمـاد، دانـشگاه          

  . موفقیت هرچه بیشتر در داخل و خارج کشور سوق دهند
  

  هاي اخالقی مالحظه

قـی ماننـد سـرقت ادبـی، رضـایت          در این مقاله مالحظـات اخال     
  .مورد توجه قرار گرفته اند... چندگانه و  آگاهانه، انتشار

  
  واژنامه

 Professional Ethics .1   اي      اخالق حرفه

 Higher Education .2    آموزش عالی

 Faculty Members .3  اعضاء هیات علمی

              Trust .4  اعتماد

          Professional norms .5  اي هنجارهاي حرفه

 Scientific Ethics .6  اخالق علمی

 Management Ethics .7                              اخالق مدیریتی

 Educational Ethics .8                                          اخالق آموزشی

 Research Ethics .9                                  اخالق پژوهشی

 Student Ethics .10                                  اخالق دانشجویی

 Disciplinary Regulations .11   انضباطیهاي  نامه آئین

 Restore Confidence .12     اعتماد آفرینی

 Mutual Trust .13      اعتماد دوطرفه

14. Components of Professional Ethics           
  اي اخالق حرفههاي  مؤلفه
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 Predictability .15      پذیري بینی پیش

 Islamic Ethics .16      اخالق اسالمی کار

    Professional Interaction .17   اي   تعامل کاري حرفه

 Organizational Ethics .18     اخالق سازمانی
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