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Abstract: The aim of this study was to identify the requirements of ethics-oriented 

faculty members in universities of medical sciences. This qualitative study was 

conducted following the six-step method of Sandlowski and Barroso (2007). The meta-

synthesis team consisted of faculty members specialized in the field of higher education 

management, familiar with the method of searching databases, educational planning, 

curriculum planning, and having a good command of meta-synthesis research method. 

Twenty-six relevant research sources were used as the basis for the analysis, which 

resulted in extracting 10 main requirements for ethics-oriented faculty members in 

universities of medical sciences. These included personal ethics, educational ethics, 

research ethics, faith, intra-university management ethics, inter-university management 

ethics, interaction ethics, responsibility ethics, and justice ethics. Data validation was 

done using validation and transferability techniques through researchers’ self-review 

and data alignment as well as researchers' reliability and alignment. Due to the pivotal 

role of universities in the future of students, the importance of recognizing and 

observing professional ethics in these environments is of special interest.   
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 مقدمه

نشأت گرفته  هه   ه    یونانیاز دو واژه    اخالق   اصطالح

 یمعنها  و   اشهدمهی  ی«زنهدگ  طیشهرا»و    «داریپا»  یمعنا

اصهطالح    ایهن  نیدهد. همچنیواژه را نشان م  نیا  یاساس

ی زنهدگ  وهیآن شه  یهه  معنها  دارد  یگهرید  واژهدر    ش یر

هه  ادهدامات خهود را   یا   گون   یزندگ  ی را  یروش  است؛

 حهاهی از  امر  نی  ه  ادادجهت  را  هردن    ی هتر زندگ  ی را

اسهت   و  شریت  در تفکر انسان  اصطالح  نیسازنده ا  یروین

د هه  (. صاحبنظران دیگری نیز  ر این  اورن2017)گایالم   

 یههاحاهم  هر اعمهاو و ارز   نیجموع  دواناین واژه    م

جامعه    کیداعده در    کیشود ه     عنوان  یگفت  م  افراد

و  ایههدها و هسههتند  یزیتجههو اتیههخالدهننههد. ایعمههم مهه

را نمایهان جامعه    نیانطباق  ا دهواننبایدهای رفتاری  رای  

 (.2014سازند )گبادامسی   می

 ههانونهه  انسهان را در اسهت   آناخهالق    یاصل  هدف

سازی اعمهاو وی در اخالدی  یو سع  دادهمرادبت خود درار  

جامعه    ی هرا  یاخالد  یارهای هبود معنماید.  ر این اساس  

جامعه   راینهد ایفهای  رخهوردار اسهت.    یادیهز  تیاز اهم

اخهالق در انجهام  تیرعاهای مختلف انسانها است ه  نقش

ای تحقق جامعه   شرط الزم  یادر هر شغم و حرف   ف یوظ

 ژهیه ه  و  یآموزشه  طیاز آنجها هه  محه  . اشهدمی  اخالدی

و رشهد و توسهع  افراد در آموز   یاساس یها نقشدانشگاه

ایجههاد جامعهه  اخالدههی   سههرآزاز نیجامعهه  دارنههد   نهها را

توانههد از محههیط دانشههگاهی آزههاز گههردد )هرسههتین   می

 (.  2020وانسیدلر و ولف  

 نیدر روا ط    ینصاف و  را ر ا صدادت  ا  یرفتار اخالد

و  هههاانجههام پژوهشو در  یو دانشههگاه ی  شههغلیفههرد

رفتهار   یاساسه  اصهووشود.  یمشخص م  یعلم  یهاتیفعال

  هارمنهدان و اسهاتید  نی ر روا ط  هها  در دانشکده  یاخالد

هنهد هه  ههر یم  دییتمرهز تأ   نی. اتمرهز دارد  انیدانشجو

و ارائه    نیه  تمراست    ینام  اخالد  نییآ  کی  یحرف  دارا

 گویای این است ه و  ساخت     ییرا راهنما  یاخدمات حرف 

 یعلم  یهاتیو فعال  هاپژوهش  ن یدر زمی را  دانشگاه اصول

 ههرآورد.  ه  وهور هلهی  یها فراهم مدانشکده  تمامی  ی را

همه  و    مورد عملکرد خود پاسخگو اسهت  شخصاً در  عضو 

را در  یاخالده یمشترک دارند ه  رفتارهها  تیافراد مسئول

نماینههد )آالاوی و سههندورنی   و تههروی  دانشههکده حفهه 

2018) . 

 محیطی توانمی را اند ه  دانشگاهمطالعات نشان داده

 را   عهدی  نسم  شخصیت  و  انسان  شخصیت  گیریشکم  ه 

 هنهد   پیهدا  را   هتهر  زنهدگی  مختلف  هایراه  خواهدمی  ه 

می یکهی دانست. لذا در این عرص   استاد یا عضو هیئت عل

 شخصهیت گیهریرود. شکماز هنشگران اصلی    شمار می

 عدی    عنوان وظیف  اساسهی در   نسم  شخصیت  و  انسان

ها     اساتید واگذار شهده  توجه   ه  اسهتادان  ه  دانشگاه

عنوان هنشگرانی ه  از اصوو اخالدهی در محهیط آمهوز  

 اشهد عالی  استفاده می نمایند  مسئل  حائز اهمیتهی مهی

 (.2020ا  هلیپا و تازافیلکو  )مات

و  دانشههگاه علههوم پزشههکی ههر اسههاتید  از آنجهها ههه 

گذارند  الزم است هه  یم  عمیقی  ریتأثپزشکی    انیدانشجو

مجهز شده و  ا اصهوو   یاخالد  میو فضا  ی   آموز  اخالد

در ورح مسئل  ایهن مطالعه  همهواره .   اشندآشنا    یاخالد

ظهور و مهراد این موضوع مهورد توجه   هوده اسهت هه  من

است ه     نگر  و   یااخالق حرف   پژوهشگران از اخالق 

 ه  دارد.    یدر مهورد آن  سهتگ  یهیئت علم  یدانش اعضا

از اخهالق   یمفهوم گسهترده تهر  یااخالق حرف وور هلی  

و  یاشامم اخالق حرف  ردف  یدر زندگ  اخالق است.    یتجار

هار مشترک    یاخالد  ن ی ا س  زم  افراد  است. هم   یسازمان

ی و اخالق سهازمان  ی  اخالق تجاریهنند: اخالق شخصیم

 ه  وضهوح  ه  عنهوان   یاحرفه   خالق (. ا1388   ی)دراملک

 یاو دواعههد عمههم حرفهه  یاخالدهه یاز هههدها یامجموعهه 

 ایهه یچههارچوا ادههدام و دضههاوت اخالدهه وشههده  فیههتعر

متخصصهان در نظهر گرفته  شهده اسهت   ی را  یراخالدیز 

 (.1389)ظهور و خل    

 ه    دانشهجو رای تبدیم  استاد   پزشکی    مداری  الق اخ

انتقهاو یک پزشک خوا در اولویت درار دارد ه     عنوان  

هها  رفتارهها  ای از ارز مجموعه مستقیم و زیرمسهتقیم  

پهی   دانشهجویان پزشهکیروا طی ه  اعتماد عمومی را در  



 بایسته های عضو هیات علمی ...                                                                                                                                      1059

 1400، زمستان 4شماره ، دوازدهم شاپور، سال ی  ندی آموزش جپژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

درک و تاهیهد  هر اهمیهت   .تعریف می شود  ریزی می هند

از داخم و هم خارج از حرفه  پزشهکی   ای  ودن  همحرف 

  آموز  پزشکی توسط سه   لوم  گفت     گیرد.   نشات می

علهوم پزشهکی  حرفه  پزشهکی  و "شهود:  نیرو هدایت می

ههای حرفهه  پزشهکی شههامم یکههی از واهنش هه  "جامعه 

در وهوو اسهاتید  ای  حرف اخالق  تدریس و ارزیا ی مهارت  

 (.  2020جان    )ست فرایند یادگیری دانشجویان پزشکی ا

 میهان یفرد نیتعامالت   تیو تر   میپردازان تعل ینظر

یکهی از زوایهای اخهالق و را  جویان پزشهکی  و دانش  اساتید

 دانند و  ر ایهن  اورنهد هه می تعامالت و رفتارهای اخالدی

   رونهر) داننهدیمه ی پزشکیریادگیآموز  و  یهست  اصل

ون  ریهس و ؛ گهورد2013   نودینگز؛  1963   دیویی؛  1996

( 2013)  نگزی(.    عنوان مثاو  نهود2020اسنیپ   جینداو

 یههاهمه  آمهوز   یمرادبت  سهتر اصهل"  اذعان دارد ه 

و  جهادیا یمرادبت یریادگی یه  فضا یهنگام  ."موفق است

 طیتوانند    وهور  هالقوه در محهیم جویانحف  شد  دانش

 (2012نههودینگز  ) رنههدی گ ادیهه هتههر  ی پزشههکیآموزشهه

ی پزشهکی آموزشه  طیمرادبهت در محه  نیاندن مضامگنج.

 ای است. این مرادبهتتوج     یکی از زوایای اخالق حرف 

شههروندان دلسهوز پزشهکان و  را  ه   جویان  تواند دانشهیم

  جهان گرانید   توانند از خودیهند ه  پس از آن م  میتبد

 اسهاتید  یمرادبته  یرفتارها  تیها مرادبت هنند. اهمدهیو ا

مهنعکس   زیهن  آنان  پزشکی  اردها و اصوو آموز در استاند

 ه  آمهوز  معلمهان    یاعتبار  خشه  یمل  ی)شوراد  شویم

 یاز شهورا  3-1  اصم  نیعالوه  ر ا  .(2020؛ اهرت   2011

هنهد: یمه انیه  ریه ه  شهرح ز  عهالیآموز     یاعتبار خش

است هه  جو  و دانش  استاد  نیرا ط  خاص    یمرادبت نوع "

 آمهوز   ههدف  جودانش  زا  تاداسو شرط    دیدی   ر ی ا پذ

  جودانشه  یآموزشه  یازههایرفه  ن  ی هراو  شود  یم  فیتعر

 اخالدهی اسهتاد  هایی آموزشی  صالحیتستگیشاعالوه  ر  

)لهی و   "شهود رجست  و مشخص مهی  ازهاین  نیا  نیدر تأم

 حهاتیترجلهذا از دیهد دانشهجویان پزشهکی     .(2020لی   

اردی از دبیهم ها و نمودهای اخالدی اساتید شامم مومؤلف 

 میو حفهه  حههر یرازداراخههالق  تناسههر رفتههار و  تیههرعا

 یگههذارو نمره یا یههعههدالت در ارزی دانشههجو  خصوصهه

امهور   یاز امکانهات دانشهگاه  هرا  عدم استفاده  انیدانشجو

  یههروحجویان   هها دانشهه یروا ههط شخصههی  عههدم خصوصهه

 هه   اسهاتید احتهرام  انیو مشهارهت  ها دانشههجو یهمکهار

خهود  ه  وهور  فیوظهادانشهگاه  انجهام  یآموزشه نیدهوان

 هه   یدگیرسهه  انیدانشههجو ههین  ضیتبعهه   عههدمعادالنهه 

 ییپاسهخگو   در حدادم زمان  انیدانشجو  یدرخواست دانون

در   زهرورعهدم  و      تواضه آمهوزان   آموز  مناسر دانش

؛ 2020 اشهد )آندرسهون  محیط آموزشی و پژوهشهی مهی

 (.2020گلشا و هارنای   

نسبتاً گسهترده   یااخالق حرف   رامونیپ اخیر    مطالعات

را مورد   حوزه مطالعاتی  نیا  پژوهشگراناز    یاریاست و  س

 ینگرانه  نکه یدهد اینشان م  مطالعات.  دانمطالع  درار داده

وجهود   یخصوصهاً در شهأن انسهان  یادر مورد اخالق حرف 

 رایندهای   .(2010   نی)او نشتا  است  ی عد اساس  کیدارد  

 یدهد ه   رخینشان م  پزشکیه آموز   حوزمطالعاتی در  

و تجر هه  دانشههجو ارتبههاط  جههو دانشههگاهاز عوامههم ماننههد 

از  ی(؛  رخهه1387  ریهه)واداد  هها اخههالق دارنههد یتنگههاتنگ

دوره  کیهه هه  عنههوان  یاحرفهه  اخههالق  ههر  پژوهشههگران

 ی(؛  رخه2007و والتون     سیوی)د  هردند  دیتأه  یدانشگاه

عامهم اخالدهی   کیهن   ه  عنهوا  استاداز مطالعات  ر نقش  

؛ گلشا و همکاران  2010   سنی)همپبم و تاند  نموده  دیتأه

2020.) 

 یاخالده  یخاص و ههدها  یراستا  استانداردها  نیدر ا

هیئت   یآموز  اعضا  ژهی   و   پزشکی  مراهز آموز   ی را

توجه    دیهدر مجمهوع   ا  .(2007)وونتز     مهم است  یعلم

 ه    پزشهکی  آمهوز دنیهای  در    یاداشت ه  اخالق حرف 

 یدارا انیو دانشهجو یهیئت علمه  یاز نظر اعضا  یوور هل

؛ آهرت و 2014 اشد )فراهانی و فراهانی   می  یاعتبار خاص

در مطالعهه  دیگههری ههه  توسههط هههاتز  .(2020همکههاران  

( انجهههام شهههد  از شهههواهد رفتهههاری  ههه  دور از 2013)

های اخالدهی اسهاتید در محهیط دانشهگاه علهوم شایستگی

تهوان  ه  مهواردی از دبیهم دید دانشهجویان میپزشکی از  

پههژوهش در  یاد هه یاز دزد یگههرفتن شههواهد دههو دهیههناد
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  اسهت افته یهه   ه  آنهها تسهلط ن یمطالبتدریس    علمی 

آمهوز     در آن روز  یههاف  یآموز  هالس  هدون آمهادگ

   دخیهم نمهودننهادص  ایه  ینهیع   ریهمطالر    صهورت ز 

 لمیاسهتفاده از فهی   دههدر نمره  یرگذاریتأث  ی را  جودانش

گفهتن    سیپرهردن ودت هالس و ههاهش ههار تهدر  ی را

عهدم  ه     اوالعات محرمان  توسط دانشهجو  ه  همکهاران

 کیه  سیهنگهام تهدر  یسهخنران  یههاادداشتی  یروزرسان

 ه  جهز مهوارد   ینظر  یهایریگانتقاد از هم  جهت   دوره

تمسهخر دانشهجو در   ایه  نیتوه   داده شده  حیترج  یشخص

) نهدعلی  ا والقاسهمی  توان اشاره نمود  می  جوحضور دانش

؛ گلشههها و همکهههاران  1397زاده  پرداختچهههی و رضهههایی

2020.) 

  هر  مطالعهات  اهثهر  دانشهگاه   اسهاتید  نگهر    ر  عالوه

 دیهد  از  اسهاتید دانشهگاه علهوم پزشهکی  اخالدی  رفتارهای

 فریههدمن  فگههم و فریههدمن. اسههت متمرهههز دانشههجویان

 و اخالدی نظر از  دانشجویان  و  یداسات  ه   دریافتند(  2015)

 ههایپژوهش  .دارنهد  مشها هی  رفتارههای   ودن  زیراخالدی

اخهالق   موضوع  ن  تنها  ه   است  آن  از  حاهی  گرفت   صورت

 مهورد پهژوهش واده  شهدههمتر  عالی  در آموز   یاحرف 

های دانشگاهدر  عالی  در آموز   یااخالق حرف   تداوم لک   

 یهامؤلفه   ییشناسها.  اسهت  یضهرورعلوم پزشکی هشور  

-یمهساتید  ا  ژهی   و  یدانشگاه  هایپست  انیدر م  یاخالد

 ه  آمهوز   اشهد.  یاخالده یهدها نیساز تدون یتواند زم

عبارت دیگر در ارتباط  ا ضهرورت ههار ردی ایهن مطالعه  

ها  مضامین و مصادیق یافت توان اذعان نمود ه   ایست می

ی و توسهع  تهوان درجههت  هسهازشده در پهژوهش را می

اعضههای هیئههت علمههی  هه  هههار گرفههت. سیاسههتگذاران و 

ها در تواننههد از ایههن یافتهه ریزان آمههوز  عههالی می رنامهه 

ای ویهژه اعضهای ههای اخهالق حرفه تدوین و  هبهود دوره

 هیئت علمی استفاده نمایند.

 

 روش کار
  هایپژوهش   زمره   در   هار ردی    نوع   از  پژوهش حاضر 

  رو   از   استفاده    ا   ه     وده   فراترهیر   نوع   از   و   هیفی 

  شده  انجام (  2007)  اروسو    و   ساندلوسکی   ای مرحل    شش 

متشکم.  است  فراترهیر  علمی    از  تیم  هیئت  اعضای 

متخصص در حوزه مدیریت آموز  عالی و آشنا    شیوه  

پایگاه در  اوالعاتی   رنام جستجو  آموزشی  های  ریزی 

فرات رنام  پژوهش  رو   مسلط     و  درسی  رهیر  ریزی 

 ود.    منظور اومینان و اعتبار خشی    جستجوی جام   

نظام مورد  و  منا    یافتن  و  موضوع  مرتبط  ا  پیشین   مند 

علوم   رشت   ارشد  هارشناسان  از  نفر  یک  از  نیاز 

اوالعدانش و  گامشناسی  گردید.  استفاده  نیز  های  رسانی 

 فراترهیر عبارتند از:

 پژوهش سؤاو اوو( تنظیم مرحل 

ه   ایست  سؤاو   این  ود  پژوهش  عضو اصلی  های 

 ؟ هدامندمدار در دانشگاه علوم پزشکی   اخالق  هیئت علمی

 اد یات منددوم( جستجوی نظام مرحل 

انگلیسی   ز ان  داده     پایگاه  پن   حاضر  پژوهش  در 

دایرهت«   »ساینس  »امرالد«   »اسکوپوس«   شامم 

د و  خارجی  مطالعات  »پروهوئست«  رای  و  و  »اشپرینگر« 

پایگاه داده    ز ان فارسی شامم »پایگاه نشریات هشور« و  

شدند.   انتخاا  دانشگاهی«  جهاد  علمی  اوالعات  »پایگاه 

  های هلیدیها از واژه رای جستجوی مقاالت در این پایگاه

های  شایستگی«  »دانشگاه اخالق محور«  »استاد اخالدی»

مدار اخالق  »  استاد  و  اخالدیآموز «  استفاعالی  و  «  ده 

زمانی   در  ازه  مرتبط  آوری جم   2020تا    2014مقاالت 

 گردید. 

 ارزیا ی منا   مرحل  سوم( 

اول جستجو  از  مذهورهاداده  گاهیپا   یپس  در     ی 

تعداد   هلیدواژه  35مجموع  شده     منب   ا  اشاره  های 

منا      عنوان  شامم  ررسی  فرایند  از ینی  آمد.  دست 

در  و  آنها  ود  محتوای  و  متناسر  ا   چکیده  مرحل   هر 

پژوهش )ز ان  پذیر   انگلیسی   معیارهای  و  فارسی  ها 

پژوهش انجام  پژوهشزمان  هیفی     ها   یا  ترهیبی  های 

صورت مقال  منتشر شده در مجالت   خشی از یک هتاا  

پایان نام  منتشر شده( مورد  ررسی درار گرفت. مراحم و 

  از ینی    شرح زیر  وده است: 
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نا    چکیده و محتوای آنها  ررسی شده  الف( عنوان م

هنار   نداشتند   پژوهش  سؤاالت  ارتباوی  ا  ه   منا عی  و 

گذاشت  شدند. در این مرحل  دو منب     دلیم عدم ارتباط  

پژوهش سؤاو    رای   منب   27  و  شدند  گذاشت   هنار   ا 

 . شدند دوم مرحل  وارد  یشتر  ررسی

  نویسندگان      مر وط  ه   منا عی   از   مرحل    این   ا( در

  آنها  از  یکی    ودند   تکراری  های یافت   دارای  یا   مشترک

  یک  ترتیر  این     .  ماند   ادی  ترهامم  پژوهش   و   حذف

یافت   دیگر   منب  دارای  تکراری  وده     در  و   حذف   های 

 . ماندند  ادی  منب  26 تعداد نهایت
 

 

 

 ی . الگوریتم انتخاب مقاالت نهای 1شکل 

Figure 1: Algorithm of final article selection  
 

 

شهناختی مطالعهات  در ددم  عدی   اید هیفیهت رو 

مورد ارزیا ی درار گیرد. هدف از این گهام  حهذف منها عی 

های آنها اعتمادی نداشت   اشد. است ه  پژوهشگر    یافت 

ای هه   ایهد در تلفیهق وجهود  نا راین ممکن است مطالع 

   اشد  رد شود.    همین دلیم ا زار ارزیها ی حیهاتی داشت

مورد استفاده درار گرفهت هه  لیسهت هامهم و جهامعی از 

دههد و  هرای تعیهین اعتبهار  ههار ردی سؤاالت را ارائ  می

شهود )گلهین   ودن و تناسهر پهژوهش  ه  ههار  هرده می

سهؤالی جههت   10(.    این منظهور  چهک لیسهتی  2006

اهمیت مطالعات هیفهی تهیه  شهد.  ررسی ددت  اعتبار و  

سؤاالت شامم  ررسی اهداف پژوهش  منطهق رو   وهرح 

ها  را ط  آوری دادهگیری  رو  جم پژوهش  رو  نمون 

هنندگان  مالحظهات اخالدهی  اعتبهار پژوهشگر و مشارهت

ها و ارز  ههها   یههان واضههح یافتهه تجزیهه  و تحلیههم داده

زار  منا   مطالع  شده پژوهش  ود. هنگام استفاده از این ا 

های  اال امتیازی و  رای هر منب     لحاظ دارا  ودن ویژگی

 50در نظهر گرفته  شهد.  هر اسهاس مقیهاس    5تها    1 ین  

امتیازی این رو   ههر منبه   هر اسهاس درجه  هیفهی و 
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«  31  -40«  خهوا »41  -50مطا ق ویف: خیلی خوا »

« و خیلهی ضهعیف 11-20«  ضهعیف »21  -30متوسط »

  ندی شدند.« دست 0 -10»

منب     دلیم هسر امتیهاز ضهعیف و   3 ر این اساس   

منبه  در فراینهد ارزیها ی   23خیلی ضعیف حذف شدند و  

 17منب  امتیاز متوسط     3پذیرفت  شدند ه  از این تعداد  

مقال  امتیاز خیلی خوا را هسهر   11مقال  امتیاز خوا و  

 هردند.

 های هیفیمرحل  چهارم( تجزی  و تحلیم داده

 مقاله   23   وست یمرحل   پژوهشگران    وور پ   نیا  در

 هاافته ی ه     یا یدسهت  منظهورشده را  ه     یینها  منتخر و

انجهام  یاصهل مطالعهاته  در آنها   ییمجزایی  درون محتوا

 متهون از ههدها اسهتخراج هرده  ه  مرور اند  چند ارشده

 ههدها سهؤاو اصهلی اسهتخراج  هرای شهد. اددام انتخا ی

 ها در  ثیهح نیهاز ا گرفهت. دهرار عمهم مهالک وهشپهژ

 .دیهد استخراج گرد 65در مجموع   یفراوان گرفتننظر

ی( و مرحل  ششم فیه  یهاافت ی  ریترهمرحل  پنجم )

ها ارائه  شهده های هیفی( در  خش یافته یا ی یافت اعتبار)

 است.

 

 هایافته

از  ا تدا    د شده  استخراج  عوامم        ها پژوهشتمام 

ه درعنوان  و  د  شد  گرفت   داعدهنظر  وبق    ی هاسپس 

در  میتقل هر    گرفتننظر ا  هدها    کیمفهوم  هدها   از 

هدها و  شد  یافت.    60       یاول  یخالص   هاهش  هد 

 ارائ  شده است.  1شده در جدوو  شناسایی پای  مضامین
 

 

 ر در دانشگاه علوم پزشکی مدا  اخالق های عضو هیئت علمیشده در ارتباط با بایسته شناسایی پایه . مضامین1جدول 

Table 1. Basic topics identified in relation to the requirements of ethics-oriented faculty members at 

universities of medical sciences 
 پژوهشگران مضامین پایه احصاء شده 

 ( 2017و خانی) چی، هاشمیماشین های علمی تغییرات در محیط باورمندی به پذیرش برخی

(، واالسکو، الرتا، کوبر و تان 2017چی و همکاران )(، ماشین 2018نورشاهی) جدید  افکار و  خالقیت  محیط برانگیزاننده طراحی توانایی

(2014 ) 

 ( 2016(، بیلبااو، گارسیا، ربوالر، براو و وارال )2017چی و همکاران) ماشین کار  انجام برای ویژه اهداف داشتن

 (2016(، بیلبااو و همکاران )2018نورشاهی) قی و خود نظارتیتشوی خود

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2017چی و همکاران ) ماشین سخت  شرایط زمان در ها خودباوری به تفکر

 ( 2019جادیس ) شغلی  رضایت و پذیرش شرایط

 ( 2017چی و همکاران ) (، ماشین2020، کالون اسکات و دادلی )تیرنانمک جمعی -تیمی  هایریزی برنامه  در  رهبر وظیفه و نقش پذیرش  توانایی

 ( 2019(، جادیس )2020دارتمی، کریمی مونقی، رضوی، عمادزاده و مدبرعزیزی ) آموزش  پایدار توسعه برای موثر منابع  مدیریت توانایی

 ( 2019جادیس ) یادگیری   مختلف هایروش  قایلیت های تشخیص

  به دستیابی برای دانشگاه  کنشگران در و  ذینفعان هماهنگی توانایی

 باالی آموزشی  استانداردهای

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2017چی و همکاران )(، ماشین 2018نورشاهی )

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2020دارتمی و همکاران ) آن  اصالح برای کاری انجام و دانشجویان نادرست رفتارهای علل تشخیص

شغلی   توسعه مهارتهای راستای در استاندارد آموزش  و بیتتر از حمایت

 دانشجویان 

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2018(، نورشاهی )2020میکرز و کیم )الن، اسکرین 

 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین2020نصیرپور شادباد، باهام و بروس ) همه برای مناسب و متعدد یادگیری های فرصت ارائه

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2020الن و همکاران ) عدادها است مدیریت

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2017چی و همکاران)(، ماشین2020الن و همکاران) موثر  آموزش   برای یادگیری-یاددهی محیط ایجاد در  مهارت داشتن
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 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین2019، جادیس )( 2020دارتمی و همکاران ) یادگیری  و آموزش  در ارائه  نظریه چندین از استفاده

 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین2020الن و همکاران ) یادگیری  های استراتژی توسعه های توانایی

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2016(، بیلبااو و همکاران )2020پنگ) تدریس  به مربوط  آموزشهای  برای مناسب ارزیابی روشهای انتخاب مهارت

چی و  (، ماشین2014(، واالسکو و همکاران )2016(، بیلبااو و همکاران )2020پنگ ) دانشجو  هر پیشرفت و کالس  پیشرفت ثبت برای سیستمی ایجاد

 ( 2017همکاران )

چی و  (، ماشین2014سکو و همکاران )(، واال2016(، بیلبااو و همکاران )2020پنگ ) یادگیری  نیازهای و آموزشی اهداف منظور به نیاز مورد مواد توسعه و انتخاب

 ( 2017همکاران )

 ( 2018نورشاهی) پژوهشی در تولید دانش  اخالق داشتن

 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین 2020لگرلنگ ) پژوهشی سازیشبکه  و همکاری امکان

 ( 2017) چی و همکاران(، ماشین 2018نورشاهی) مطالعات  و اثربخش پژوهش هایمندی توان تقویت توانایی

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2017چی و همکاران )(، ماشین 2018نورشاهی) ای در تولید دانش  نگاه میان رشته

 ( 2020(، کالهار و االمین )2020آرالون و منگوساورا ) عدم سرقت ادبی 

 ( 2019(، جادیس )2020آردی و بادیراتی ) کار  در مذهبی اعتقادات به توجه

 ( 2020(، کالهار و االمین ) 2020آردی و بادیراتی ) خداوند   راستای رضایت درجهت دهی وظیفه  

 ( 2019(، جادیس )2020(، الن و همکاران ) 2020آردی و بادیراتی ) شایسته انسانهای تربیت برای تالش 

  اخالقی رشد و دینی تربیت برای مناسب محیط سازی آماده برای تالش 

 دانشگاه

 ( 2020الن و همکاران )

 ( 2020آردی و بادیراتی ) عملی و اسوه  الگوی به شدن تبدیل برای ش تال

 ( 2020(، الن و همکاران ) 2020آردی و بادیراتی ) دانشجویی  تاثیرگذاری در موفقیت

 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین 2020آردی و بادیراتی ) آکادمیک  پیشرفت رصد مداوم میزان

 ( 2016مکاران )بیلبااو و ه در دسترس دانشجویان بودن 

(، بیلبااو  2017چی و همکاران ) (، ماشین2019(، جادیس )2020آردی و همکاران) دانش زمینه ای   توجه به گسترش 

 ( 2016و همکاران )

 ( 2019(، جادیس )2020(، الن و همکاران ) 2020آردی و بادیراتی ) دوستانه  ارتباط برقراری توانایی

چی و  (، ماشین2014(، واالسکو و همکاران )2016(، بیلبااو و همکاران )2020پنگ ) دانشجویان   بین در همکاری ضایف ایجاد و  گروهی مشکالت حل توانایی

 ( 2017همکاران )

 ( 2017چی و همکاران)(، ماشین 2018نورشاهی) افراد دانشگاه و همکاران همه با خوب روابط برقراری توانایی

 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین 2020کاکس و همکاران )والز،  و محافل علمی  جمع در  صحبت توانایی

 ( 2018نورشاهی ) کالس  یک در  دانشجویان رفتار برای معیارهایی ایجاد

 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین2019جادیس ) اخالق تجاری سازی دانش 

 ( 2020ی و هریس )نال هاریسون، پچ، مک دانشگاه  مثبت شهرت /ملی/ بین المللی  نقش آفرین در ارتقای رتبه

 ( 2014(، واالسکو و همکاران)2017چی و همکاران )(، ماشین 2019جادیس) دولتی   و محلی توسعه اقتصاد در نقش آفرین

 ( 2019جادیس ) عملیاتی  برانگیز چالش  هدف ایجاد توانایی

 ( 2017چی و همکاران ) ماشین مدت  بلند و مدت  کوتاه اهداف هماهنگی توانایی

 ( 2017چی و همکاران ) ماشین جدید  های داده و جدید  شرایط با قبلی  اهداف یهماهنگ امکان

 ( 2020کیوال ) استنباط کارا و مشکالت تحلیل و تجزیه توانایی

 ( 2018نورشاهی) اخالق تناسب رفتار و  تیرعا
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 (2014(، دالین )2017چی و همکاران ) ماشین ان یو مشارکت با دانشجو یهمکار  هیروح

 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین 2019جادیس) دانشگاه  یآموزش نیبه قوان یداسات احترام

 ( 2014(، دالین )2017چی و همکاران )(، ماشین 2020کیوال ) ان یدانشجوبین   ضی تبع عدم

 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین 2020دارتمی و همکاران ) در حداقل زمان  انیدانشجو  یبه درخواست قانون یدگ یرس

 ( 2016بیلبااو و همکاران ) جویان به آموزش مناسب دانش ییپاسخگو

 (2017چی و همکاران )(، ماشین 2020کیوال ) در محیط آموزشی و پژوهشی غرورعدم و  تواضع

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2017چی و همکاران ) ماشین ی دانشجو خصوص می و حفظ حر یرازدار

 ( 2014(، واالسکو و همکاران )2020کیوال ) جویانبا دانش یروابط شخصعدم 

 ( 2014(، دالین )2014سیندر ) انسانی  احساسات بروز مناسب توانایی

 ( 2014(، سیندر)2020رجاس و همکاران ) ها کالس  و قرارها جلسات، در  مقرر زمان در حضور

 ( 2017چی و همکاران ) ماشین کارهای علمی  در وظایف انجام پذیرش مسئولیت

 ( 2017چی و همکاران )(، ماشین 2018بن نورشاهی) شت دانشگاه و جامعه سرنو به حساسیت

 ( 2017چی و همکاران ) ماشین وظایف محوله  و کارها در  سرعت و  جدیت

 ( 2017چی و همکاران ) ماشین همکاران و دانشجویان  تمامی با رفتار عادالنه

 ( 2017چی و همکاران ) ماشین عدالت  اجرای و حقوق رعایت

 ( 2017چی و همکاران ) ماشین دیگران  و خود حقوق هب احترام

 ( 2020والنت، ویگا برانکو، لبرو، الرنسو کیستاواو )  )خودعدالتی( خود به طور عادالنه فی وظاانجام 

 ( 2014(، واالسکو و همکاران)2020والنت و همکاران ) رعایت انصاف و عدالت در پروژه های پژوهشی 

 ( 2020(، رجاس، الرا و مزاس )2019ادیس)ج توانایی تقسیم اخالقی وظایف 

 ( 2020(، لگرلنگ )2020والنت و همکاران) انیدانشجو  یو نمره گذار یابیعدالت در ارز

 ( 2020رجاس و همکاران ) شخصی امور   یاز امکانات دانشگاه براعدم استفاده 

 

شده    شناسایی  پای   مضامین  اساس  دوم   ر  مرحل   در 

هلیدست   انجا ندی  دالر  تری  در  و  مضمون   10م 

وبق سازمان جدوو  دهنده  گردیدند.   ندی وبق   2 ندی 

 دهد: دهنده را نشان میمضامین سازمان

 

 مدار در دانشگاه علوم پزشکی  اخالق های عضو هیئت علمیدهنده بایسته سازمان  . مضامین2جدول 

Table 2. Organizing topics of ethics-oriented faculty members at universities of medical sciences 
 مضامین پایه  دهنده مضامین سازمان 

 فردی  اخالقهای بایسته

 های علمی تغییرات در محیط باورمندی به پذیرش برخی

 جدید  افکار و  خالقیت  محیط برانگیزاننده طراحی توانایی

 کار  انجام برای ویژه اهداف داشتن

 تشویقی و خود نظارتی خود

 سخت  شرایط زمان در ها خودباوری به کرتف

 شغلی  رضایت و پذیرش شرایط
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 مضامین پایه  دهنده مضامین سازمان 

 جمعی -تیمی  های ریزی برنامه  در  رهبر وظیفه و نقش پذیرش  توانایی

 های اخالق آموزشی بایسته

 آموزش  پایدار توسعه برای موثر منابع  مدیریت توانایی

 یادگیری  مختلف روشهای قایلیت های تشخیص

 باالی آموزشی  استانداردهای به دستیابی برای دانشگاه  و کنشگران در  ذینفعان یهماهنگ توانایی

 آن  اصالح برای کاری انجام و دانشجویان نادرست رفتارهای علل تشخیص

 شغلی دانشجویان  توسعه مهارتهای راستای در استاندارد آموزش  و تربیت از حمایت

 همه یبرا مناسب و متعدد یادگیری های فرصت ارائه

 استعدادها  مدیریت

 موثر  آموزش   برای یادگیری-یاددهی محیط ایجاد در  مهارت داشتن

 یادگیری  و آموزش  در ارائه  نظریه چندین از استفاده

 یادگیری  های استراتژی توسعه های توانایی

 تدریس  به مربوط  آموزشهای  برای مناسب ارزیابی روشهای انتخاب مهارت

 دانشجو  هر پیشرفت و کالس  پیشرفت  ثبت برای سیستمی ادایج شناسایی یا

 یادگیری  نیازهای و آموزشی اهداف منظور به نیاز مورد مواد توسعه و انتخاب

 های اخالق پژوهشی بایسته

 پژوهشی در تولید دانش  اخالق داشتن

 پژوهشی سازیشبکه  و همکاری امکان

 مطالعات  و اثربخش پژوهش هایمندی توان تقویت توانایی

 ای در تولید دانش  نگاه میان رشته

 عدم سرقت ادبی 

 های اعتقادی بایسته

 کار  در مذهبی اعتقادات به توجه

 خداوند   راستای رضایت دهی وظیفه درجهت 

 شایسته انسانهای تربیت برای تالش 

 دانشگاه   اخالقی رشد و دینی تربیت برای مناسب محیط سازی آماده برای تالش 

 عملی و اسوه  الگوی به شدن تبدیل برای تالش 

بایسته های اخالق مدیریتی درون  

 دانشگاهی

 دانشجویی  تاثیرگذاری در موفقیت

 آکادمیک  پیشرفت رصد مداوم میزان

 در دسترس دانشجویان بودن 

 دانش زمینه ای   توجه به گسترش 

 دوستانه  ارتباط برقراری توانایی

 دانشجویان   بین در همکاری فضای ایجاد و  وهیگر مشکالت حل توانایی

 افراد دانشگاه و همکاران همه با خوب روابط برقراری توانایی

 و محافل علمی  جمع در  صحبت توانایی

 کالس  یک در  دانشجویان رفتار برای معیارهایی ایجاد

 اخالق تجاری سازی دانش بایسته های اخالق مدیریتی برون  
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 مضامین پایه  دهنده مضامین سازمان 

 دانشگاه  مثبت شهرت/  ملی/ بین المللی  ین در ارتقای رتبهنقش آفر دانشگاهی

 دولتی   و محلی توسعه اقتصاد در نقش آفرین

 عملیاتی  برانگیز چالش  هدف ایجاد توانایی

 مدت  بلند و مدت  کوتاه اهداف هماهنگی توانایی

 جدید  های داده و جدید  شرایط با قبلی  اهداف هماهنگی امکان

 استنباط کارا و مشکالت تحلیل و تجزیه توانایی

 های اخالقی تعامل بایسته

 اخالق تناسب رفتار و  تیرعا

 ان یو مشارکت با دانشجو یهمکار  هیروح

 دانشگاه  یآموزش نیبه قوان اساتید احترام

 ان یدانشجوبین   ضی تبع عدم

 در حداقل زمان  انیدانشجو  یبه درخواست قانون یدگ یرس

 جویان اسب دانشبه آموزش من ییپاسخگو

 در محیط آموزشی و پژوهشی غرورعدم و  تواضع

 ی دانشجو خصوص می و حفظ حر یرازدار

 جویان با دانش ی/ شخص  کیروابط نزدعدم 

 انسانی  احساسات بروز مناسب توانایی

 های اخالقی مسئولیت پذیرانه بایسته

 ها کالس  و قرارها جلسات، در مقرر زمان در تصور

 کارهای علمی  در وظایف انجام ولیتپذیرش مسئ

 سرنوشت دانشگاه و جامعه  به حساسیت

 وظایف محوله  و کارها در  سرعت و  جدیت

 های اخالقی عدالت گستری بایسته

 همکاران و دانشجویان  تمامی با عادالنه رفتار

 عدالت  اجرای و حقوق رعایت

 دیگران  و خود حقوق به احترام

 )خودعدالتی(  طور عادالنهخود به  فی وظاانجام 

 رعایت انصاف و عدالت در پروژه های پژوهشی 

 توانایی تقسیم اخالقی وظایف 

 انیدانشجو  یو نمره گذار یابیعدالت در ارز

 شخصی امور   یاز امکانات دانشگاه براعدم استفاده 

 

 ی هیفیهاافت ی  یا یمرحل  ششم: اعتبار

تها انجهام فراینهد در از آزهاز    سهتی ا  یگران مه  ریفراتره

اعتبار پژوهش   یمناسر    منظور ارتقا  یراهکارها  ش یاند

چههار نهوع   ( 2007)و  اروسهو    یساندلوسهک.  خود  اشهند

 اعتبههار -1 :هننههدیم یمعرفهه ریههفراتره یاعتبههار را  ههرا

 صیمرتبط و تشهخ  یگزار  ها  یتمام  ییشناسا  ی:فتوصی

 مرائ  تماا ی:ریتفس یا یاعتبار -2 .هر گزار   یهامشخص 

 -3. ههاو هماو ادراک و نقطه  نظهرات محققهان از گزار 

گهر  ه    ریههه  فراتره  ییهااعتبار رو   ی:نظر  یا یاعتبار

توسع    یپژوهش  یها  افت ی  ریو تفس  یساز  کپارچ یمنظور  
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 ی   معنها  :کیپراگمات  یا یاعتبار  -4.   ردیداده و    هار م

و مناسهر  هودن  یانتقاو دانش ههار رد  تیدا ل  یسودمند

اعتبهار   یهه  منجهر  ه  ارتقها  ییهافرایند  ریه ودن فراتر

 ریهتوان در جهدوو ز  یشود را م  یم  یفیه  یها  ریفراتره

 :هرد انی   وور خالص   

 

 

 ( 2007باروسو، و  یساندلوسک سازی اعتبار فراترکیب ). فرایندهای بهینه3جدول  

Table 3: Processes of meta- synthesis credit optimization (Sandelowski & Barroso, 2007) 
 نوع اعتباریابی  فرایندها 

 تفسیری -توصیفی ارتباط با نویسندگان مطالعات اولیه 

 توصیفی  مشورت با کتابدار مرجع 

 نظری مشورت با متخصص پژوهش های فراترکیب 

 توصیفی  بازنگرجستجوی مستقل منابع حداقل توسط دو 

 تفسیری -توصیفی بازنگرتوسط دو  ارزیابی مستقل هر گزارش حداقل

 توصیفی  دهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابعی نتایج جستجوها وشکل های هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهجلسه

 تفسیری -صیفیتو ی راهبردهای ارزیابی مطالعات گیری دربارهها و تصمیم ی نتایج ارزیابیهای هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهجلسه

ها و موارد شامل اختالف نظر ی حوزههای مورد توافق و مذاکره درباره های هفتگی تیم پژوهشی به منظور تثبیت حوزهجلسه

 تا رسیدن به اجماع
 نظری  -تفسیری-توصیفی

 با صدای بلند مستندسازی از تمام فرایندها، رویه ها، تغییرات در روند کار و نتایج، برگزاری نشست های تیمی تفکر 
-نظری -تفسیری-توصیفی

 پراگماتیک

حاضر  را پژوهش  مشورت  ا   یفی توص  یا یاعتبار  یدر 

پا ارشد  مرهز  ی اوالعات  هاییگاههارشناس  و    یهتا خان  

ش دانشگاه  اسناد  منا      یجستجو   یراز مرهز  مستقم 

مستقم هر گزار  حدادم   یا یحدادم توسط دو  ازنگر  ارز

و   دو  ازنگر        یپژوهش  یمت  یهفتگ  های¬جلس توسط 

در اره شکم  نتای   ¬منظور  حث  و  و    دهی¬جستجوها 

راهبردها شد.  را  یجستجو   یاصالح  انجام   ی منا   

ارز  یریتفس  یا ی اعتبار حدادم    یا یاز  گزار   هر  مستقم 

  یهانشست  یک پراگمات  یا یاعتبار  یتوسط دو  ازنگر و  را

صدا  یمیت همچ  یتفکر  ا  شد.  انجام   ی  را  ینن لند 

هدگ  یشتر   یناناوم دو  توافق  ین  رو   ضر  ذاراز    یرو 

  یگریصورت ه  پژوهشگر د  ینهاپا استفاده شده است.  د

 دون اوالع از نحوه ادزام هدها و    یت و تر   یمدر حوزه تعل

اددام       یجادا  یم مفاه حاضر   پژوهشگران  توسط  شده 

مفاه  ی نددست   و  مفاه  یمهدها  سپس  ا   ارائ    یم نموده 

مقا پژوهشگران  توسط  نها  یس شده  در  است.    ا    یتشده 

  یرشده مشا   و متفاوت  ضر  یجادا  یم توج     تعداد مفاه

م  835/0هاپا  را ر  ا   نشان  است ه     دهد یمحاسب  شده 

دا ل  ی نتا از   رخوردارند.    یادیز  یناناوم  یتپژوهش  

نظر  ینهمچن موضوع   یاتاز  خصوص   یخبرگان  در 

شده  هر  هاییهدگذار اانجام  در  شد.  گرفت   راستا    ینه 

هانون  شرهت    یگروه  اسات  11 ا  از  تعل  یدنفر  و   یمحوزه 

رو  یتتر  از  استفاده  و  ا  شد  محور  ر    یکرد رگزار  توافق 

 . یدشده توافق حاصم گرد  ییشناسا  یو فرع یاصل ینمضام

 

 و نتیجه گیری   بحث

نقش    متعددی  مطالعات      هیئت  ر  عضو  یا  استاد 

عنوان    لمیع  اخالدی    کی    و   )ماتا  اند هرده  دیتأهعامم 

ا  (.2020همکاران    تدوین  راستا     نیدر  و  سیاستگذاری 

از  خاص و  یاستانداردها ی  اخالد  یهدها  تدوین و صیانت 

پزشکی   علوم  دانشگاه  مهم    ی علم  ئتیه  یاعضا  ی رادر 

های عضو هیئت  . هدف پژوهش حاضر شناخت  ایست است

 ر در دانشگاه علوم پزشکی  ود. مدا اخالق  علمی

پژوهشگران   ایست  حاضر   پژوهش  عضو  در  های 

علمی را   اخالق   هیئت  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  مدار 

فردی   ایست شامم:  ایست  اخالق  اخالق  های  های 

های  آموزشی   ایست  پژوهشی   ایست   اخالق  های 

دانشگاهی   اعتقادی   ایست   درون  مدیریتی  اخالق  های 
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دانشگاهی   ایست ایست   درون  مدیریتی  اخالق  های  های 

تعامم   ایست  مسئولیتاخالدی  اخالدی  و های  پذیران  

هرده ایست  گستری  یان  عدالت  اخالدی  وادعیت  های  اند. 

اد یات آموز  عالی و  دن  دانش موجود  آن است ه  در 

پژوهش   و  آموز   اخالق در  ارتباط  ا  در  زیادی  مصادیق 

د سعی  وجود  مضامین  تعداد  و  وسعت  جهت  و     ارد 

تقسیم هارآمدترین  و  گردد.  گردید  هترین  احصاء   ندی 

عال رایندهای مطالعاتی در   م  یحوزه آموز   دهد  ینشان 

مانند    یه   رخ عوامم  دانشگاه از  دانشجو   جو  تجر    و 

از    ی(؛  رخ1387   ری)واداد   ا اخالق دارند  یارتباط تنگاتنگ

عنوان    ی احرف   الق اخ ر    پژوهشگران دوره   ک ی   

(؛  2007   همکارانو    سیوی)د   هردند  دیتأه  ی دانشگاه

نقش    ی رخ مطالعات  ر  عنوان    استاداز  عامم    کی   

  ن ی(. در ا2010  و همکاران)همپبم  اند هرده د یتأهاخالدی 

استانداردها هدها  ی راستا   و  مراهز    ی را  یاخالد   یخاص 

و   یآموزش اعضا  ژهی    دانشگاه  علم  تئیه  یآموز   ی 

پزشکی است  علوم    دی در مجموع   ا  .(2007)وونتز     مهم 

آموز     وور  دنیای  در    یاتوج  داشت ه  اخالق حرف 

اعتبار    یدارا  انیو دانشجو  ی علم  ئتیه  یاز نظر اعضا  یهل

  اشد. می  یخاص

و  یافت  فراهانی  پژوهش  نتای   پژوهش  ا  این  های 

( مطالع 2014فراهانی  عنوان    های مؤلف    روی  ر   (  ا 

مهندسی    در  علمیهیئت    اعضای   میان   در  ایحرف   اخالدی

حوزه مطالعاتی فنی    ه   آنجا  تا حدودی همسویی دارد. از

مهندسی    دارند.   جامع    توسع    ر  ایهنندهتعیین  تاثیر  و 

   اید  مهندسی  رشت   علمی هیئت    اعضای   نا راین

  مورد  دخو  دانشجویان   ا   را ط   در  را  اخالدی   هایمؤلف  

  هایمؤلف   شناسایی   آنان  پژوهش  هدف.  دهند  درار  توج 

  در  علمی هیئت    اعضای  استفاده  مورد  ایحرف   اخالق 

  یک   رایند مطالع  آنان نشان داد ه  اخالق .  است  آموز 

  در  و  افراد  استخدام  در   اید   و  است  حرف   هر  در  ضرورت

 تاثیر       توج    ا .  گیرد  درار   توج   مورد  هاری  هایمحیط

علوم  دانشگاه  ویژه       و  آموزشی  هایمحیط   االی های 

در    حرانی  وظایف   دلیم      و   دانشجویان  آینده  پزشکی 

 و   تشخیص  اهمیت  جوام    توسع   و  آموز   ارائ   در  ها آن 

.  است  یافت افزایش  هامحیط  این  در  ایحرف   اخالق   رعایت

  اخالق   های مؤلف    مهمترین  آنان    پژوهش   نتای     راساس

  سالمت  و   ایمنی  دانشجویان       احترام:  از  عبارتند   ایحرف  

ناتوانی  نمره   ازای  در  مادی  مناف   تامین  در  دانشجویان  

  مناسر  پوشش  و  ظاهر      توج   دانشجویان       دهی

  از  استفاده  نامناسر  عدم  شوخی  و  ونز  از  اجتناا  اساتید 

  .اساتید  توسط  شخصی  مسائم    رای  دانشگاهی  امکانات

یافت   پژوهش  همچنین  نتای   حاضر  ا  پژوهش  های 

(  ا عنوان ادراک دانشجویان از 2005فریدمن و همکاران )

آموز  دارد.  همسویی  حدودی  تا  استاد   رفتار   اخالق 

دانشگاه  تواندمی  مناسر  اخالدی   این   در.  شود  شروع  از 

مشخص   تا   گرفت   درار   ررسی  مورد  دانشجویان  پژوهش  

ه   اخالدیات   از  ندانشجویا  ادراک   ر  چیزی  چ   شود 

  این  اخالق  درس  آیا  اینک   تعیین  و   گذاردمی  تاثیر  اساتید

  تعیین  در  عامم  مهمترین.  خیر  یا  دهدمی  تغییر  را  ادراک

نمره    در  انصاف   ن     یا   است  اخالدی   استاد   یک   آیا  اینک 

(  2017چی و همکاران ) ر وبق گفت  ماشین .  دارد یا خیر

( همکاران  و  داشتن2014واالسکو     رای  ویژه  دافاه  ( 

مؤلف   انجام از  یکی  در  هار   ه   است  فردی  اخالق  های 

مک داشت.  ای  ویژه  توج   آن  ها  اید     تیرنان   دانشگاه 

( دادلی  و  اسکات  ماشین2020هالون  همکاران (   و  چی 

 شرایط  زمان  در  هاخود اوری      ( معتقدند ه  تفکر2017)

شخصی  اخالق  زمین   در  هلیدی  عوامم  از  یکی    سخت 

و   اد یات  در  موجود  مصادیق  و  موضوعات  تأهید  ر  است. 

مطالعات صورت گرفت  در مطالع  حاضر نیز    چشم می 

اخالق در انجام    تیرعاتوان گفت ه   خورد. در نهایت می

شرط الزم است و از آنجا ه    یادر هر شغم و حرف  ف یوظ

  یاساس  ینقش  ی پزشکیها دانشگاه  ژهی   و  یآموزش  طیمح

آمو دارند  پزشکانز   در  جامع   توسع   و  رشد    نیا   و 

اهم متأسفان    ی م  دایپ   یشتری   تیضرورت  از هند.    رخی 

اخالد  یدارا  رانیا  یهادانشگاه   ئتیه  یاعضا  ی را  ی هد 

دانشجویعلم و  خش  انی   پژوهش(  و  )آموز   هارهنان    

علی رزم اینک  پژوهشگران سعی نمودند تا    .ستندین  یادار
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های   یافت   ارائ  روایی  وجود  اما  ا  گردد؛  تضمین  مطالع  

از  ایست   اخالق   های عضو هیئت علمییک دست   ندی 

عناوین:  ایست   تحت  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  های  مدار 

فردی   ایست  آموزشی   ایست اخالق  اخالق  های  های 

پژوهشی   ایست  اعتقادی   ایست اخالق  اخالق  های  های 

دانشگاهی    درون  مدیریتی   ایست  مدیریتی  اخالق  های 

دانشگاهی   ایست  تعامم   ایست درون  اخالدی  های  های 

مسئولیت  و  ایست  اخالدی  عدالت پذیران   اخالدی  های 

شده  ر   ذهر  مصادیق  از  سنجشی  ا زار  هنوز  گستری  

علمیاساس  ایست  هیئت  عضو  و  اخالق   های  تدوین  مدار 

اند در هانون توج  تواعتباریا ی نشده است. این موضوع می

 پژوهشگران آتی درار گیرد. 

نسبتاً گسترده    یااخالق حرف   رامونیپ اخیر    مطالعات 

را مورد    حوزه مطالعاتی  نیا  پژوهشگراناز    یاریاست و  س

داده درار  م  مطالعات.  دانمطالع   اینشان    ینگران  نک یدهد 

حرف  اخالق  مورد  انسان  یادر  شأن  در  وجود    یخصوصاً 

اساس   کیدارد   و  ؛  2010   نی)او نشتا  است  ی عد  گلشا 

اخالق  (2020همکاران    ارتباط  ا  در  تاهنون  اگرچ    .

محیط در  پژوهش  و  مطالعات  آموز   عالی  آموز   های 

 ندی های متعدی از سوی متعددی صورت گرفت  و دست 

های اخالدی مطرح شده  پژوهشگران در خصوص شایستگی

دست  اما  در  است؛  شده  ارائ   از   ندی  هنونی  مطالع  

ها   توان اذعان نمود ه   ایست جامعیت  رخوردار است. می

می را  شده  یافت  مصادیق  و  جهت مضامین  در  توان 

تکمیلی   نگاه  در  علمی  هیئت  اعضای  توسع   و   هسازی 

گرفت.  فرهن  هار  پزشکی     آموز   در  سازی 

از این  ریزان آموز  عالی میسیاستگذاران و  رنام  توانند 

دورهت یاف و  هبود  تدوین  در  حرف ها  اخالق  ای های 

 استفاده نمایند. 

 

 منافع  تعارض

 نشده  یان نویسندگان توسط مناف  تعارض گون  هیچ

 .است
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  پزشههکی  علوم  دانشگاهاخالق مدار در   یعضو هیئت علم یهاست یحاضر شناخت  اهدف پژوهش   چکیده:

  تههیم.  اسههت  شههده  انجههام(     اروسههو  و  ساندلوسکی  ایمرحل   شش  رو  از استفاده  ا هیفی پژوهش این.  ود

  جستجو شیوه    آشنا و عالی آموز  مدیریت  حوزه  در  صمتخص  علمی  هیئت  اعضای  از  متشکم  فراترهیر

  . ههود  فراترهیههر  پژوهش  رو       مسلط  و  درسی  ریزی رنام   آموزشی   ریزی رنام   اوالعاتی   هایپایگاه  در

عضههو هیئههت   ایست  اصههلی  10استخراج  آن نتیج  ه  گرفت درار تحلیم مبنای مرتبط  پژوهشی  منب   26

   یآموزشهه  اخههالق یهاسههت ی ا  یاخالق فههرد یهاست یاه علوم پزشکی شامم:  امدار در دانشگاخالق  یعلم

  یهاسههت ی ا  یدرون دانشگاه یتیریاخالق مد یهاست ی ا  یاعتقاد یهاست ی ا  یهشاخالق پژو یهاست ی ا

و   رانهه یپذ تیمسههئول یاخالدهه  یهاسههت یتعامههم   ا یاخالدهه  یهاسههت ی ا  یدانشههگاه  رون  یتیریاخالق مد

  یریپذو انتقاو  یریاعتبارپذ  یهاکیاز تکنها  ا استفاده  اعتبار داده  است.  یعدالت گستر  یاخالد یهاست ی ا

پژوهشههگران اسههتفاده    یسوسازو هم  یریها و اعتمادپذداده یسوسازپژوهشگران و هم ینیاز خود  قیاز ور

  این در ایحرف  اخالق رعایت و شخیصت اهمیت دانشجویان آینده در هادانشگاه  االی  تاثیر      توج    ا  شد.

  اشد.مورد توج  ویژه می  هامحیط
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