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پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه اخالق چکیده: 
علمي  هیئتو شفافیت سازماني اعضای  ایحرفه
همبستگي  -شده است. روش پژوهش توصیفي اجرا

)از نوع رگرسیون( بود. جامعه آماری پژوهش شامل 
دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه امام  همه

گیری نفر( بود که به شیوه نمونه 4332) )ره(خمیني
نفر از آنان به صورت تصادفي  353متناسب،  ایطبقه

ها از پرسشنامه آوری دادهگردانتخاب شدند. برای 
 ( و پرسشنامه=85/0αشفافیت سازماني با پايايي )

( استفاده شد. =92/0αبا پايايي ) ایحرفهاخالق 
ايي محتوايي و روايي وروايي ابزار نیز با استفاده از ر

يید قرار گرفت. نتايج نشان داد، سازه مورد تأ
از ديدگاه  استادان ایحرفهوضعیت اخالق 

دارد در حالي که دانشجويان در سطح متوسط قرار 
تر از وضعیت شفافیت سازماني در سطح پايین

متوسط قرار دارد. همبستگي به دست آمده نیز 
دار ي( و معنr =38/0)رابطه مثبت  دهندهنشان

(0009/0:sig)  و شفافیت سازماني  ایحرفهاخالق
است. همچنین نتايج رگرسیون چندگانه نشان داد، از 

ی هامؤلفه، ایحرفهی اخالق هامؤلفهمیان 
و عدالت  (β=122/0)، همدردی (β=124/0)صداقت

(129/0=β)  شفافیت )با تأثیر مثبت(  بینيپیشقابلیت
 نشان داد ANOVAنتايج  را داشته است. سازماني

و  ایحرفهداری بین وضعیت اخالق که تفاوت معني
های دانشگاه امام شفافیت سازماني در دانشکده

 خمیني وجود ندارد.

Abstract: The purpose of this study was to 
investigate the relation between professional 
ethics and organizational transparency among 
faculty members. The research method was 
descriptive-correlation (regression analysis). 
The population of the study was all students of 
Imam Khomeini University. The sample was 
353 of them that proportional stratified 
sampling was selected randomly. Massoudi's 
organizational transparency questionnaire (α = 
0.85), Hosseini's professional ethics with 
reliability (α = 0.92) was used for data 
collection. For Validity of the instrument, 
content validity and construct validity were 
used. The results showed that the professional 
ethics from the viewpoint of students is 
moderate, while the organizational 
transparency is below the average level. The 
correlation obtained also indicates a positive 
correlation (r = 0.38) and a significant (sig: 
0.0009) between professional ethics and 
organizational transparency. Also The results 
of multiple regression showed, that among the 
components of organizational transparency, 
honesty components (β = 0.124), compassion 
(β = 0.122), and justice (β = 0.129) had 
predictive capacity (with positive effect) on 
organizational transparency. ANOVA results 
showed that there is no significant difference 
between the status of professional ethics and 
organizational transparency in the faculties of 
Imam Khomeini University. 
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 مقدمه
برای بقا به دنبال ابزاری نوين  هاسازمان کندميامروز ايجاب  جهان در حال دگرگوني

، شفافیت کندميياری  هافهدمین أرا در ت هاسازمانباشند. يکي از اين ابزارهايي که 
ای نیست، به مفهوم آن است. با وجود اينکه شفافیت سازماني موضوع تازه 1سازماني

ها در اين زمینه، شفافیت سازماني را در پژوهش بیشترتوجه زيادی نشده است و 
. موضوع سازمان شفاف، نیازمند ترکیب انددهکربررسي  مفهوم افشای اطالعات

 درويش و) های مناسبي از فرهنگ مناسب استژگيها و ويای از نگرشگسترده
شفافیت سازماني مورد توجه  ،های اخیردر سال(. 154، 1395عظیمي زاچکاني، 

مالي با تأکید بر  و تجاری ندر مباحث و گفتما بارهابسیاری قرار گرفته و  پژوهشگران
کار رفته به هاسازماناطالعات و پاسخگويي اجتماعي  یافشا اصول اخالقي مرتبط با

شناخته شده  هاسازمانترين عوامل ايجاد بحران شفافیت از اساسي نبودکه است؛ چرا
(. 1397، تقوايي يزدی و نیازآذری، ؛ به نقل از کاشف2017، 2و همکاران هلنداست )
در محیط پرتالطم امروز  تواندميکه  است از جمله عواملي شفافیت سازماني ،درواقع

 تواندميشفافیت است که  سازماني نقش داشته باشد است.وسعه در بهبود و ت
، 1392نژاد، نديم) را در رسیدن به مزيت رقابتي پايدار و حفظ آن کمک کند هاسازمان

گیری و آزادی ای است که بر دسترسي آزاد، تصمیماصطالح گسترده ،(. شفافیت2
برای رسیدن به انتخاب کننده اطالعات مورد نیاز مصرف ارائه .اطالعات داللت دارد

شفافیت  ،. همچنینشودميافزايش شفافیت در ارزيابي عملکرد  موجب آگاهانه
 شودميگیری سازماني و بهبود کیفیت تصمیم موجب افزايش رقابت، ارتقای اعتماد

واقع شفافیت رد (.154، 1395عظیمي زاچکاني،  و از درويش؛ به نقل 2008، 3هان)
به  2008، 4دنگالنزی)بنتله و س دارد تأکید هاسازمانباز و پاسخگو بودن سازماني بر 

 .(338، 2012 ،5نقل از وهمیر و راز

ی مختلف هاسازماناز عملکرد  2014در سال  الملليبینگزارش سايت شفافیت 
 ؛عملکرد ضعیفي دارند ،ی ايراني در زمینه شفافیتهاسازمان بیشترايران نشان داد که 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Organizational transparency  
2. Holland et al 
3. Han 
4. Bentele & Seidenglanz 
5. Wehmeier & Raaz 
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بین ( 2014) الملليبینهای سازمان شفافیت که رتبه ايران براساس شاخصی طوربه
شفافیت ) است مدعيکه اين رقم شاهدی بر اين است  136 ،کشور جهان 178
سسه نامبرده بیشتر روی ؤ. البته قابل ذکر است که تمرکز فعالیت م(2014، الملليبین

و موارد مرتبط با  هابانک ،های اقتصادیشفافیت سازماني بنگاه ،بخش فساد اداری
حال  .کندميارائه نرا راکز آموزشي مربوط به فساد اداری م مارآ و است امور مالي بوده

اهمیت دوچنداني  علمي هیئتو اعضای  هادانشگاهدر  به موضوع شفافیت توجهکه آن
 جهتدر هدايت افراد در  هادانشگاهرکن اصلي  علمي هیئتکه اعضای چرا ؛ددار

با توجه به نقش برجسته رو، از اين .هستندهای اصلي نظام جمهوری اسالمي آرمان
سازی و مغز متفکر جلسات تصمیمعنوان به ،های مختلفدانشگاهي در حوزه استادان
علیم و عنوان هسته مرکزی تبه آن،تر از و مهم کشوری یباالگیری مسئوالن ردهتصمیم

جايگاه  الزم است توجه ژرفي بهآينده کشور،  سازانو تصمیم تربیت مسئوالن
  .شود هادانشگاهعلمي  هیئتاعضای  کنندهتعیین

ناپذير از بخشي جدايي ،شفافیت هابا توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش
توسعه  ،. درواقع(8، 2019 ،1و همکاران )والتینو اخالق در حرفه تبديل شده است

و  هاسازمانشرط سالمت سازمان است و به شفافیت و بالندگي اصول اخالقي پیش
(. 1397)کاشف و همکاران،  شودميمنجر پیشرفت سازمان و جامعه  ،نهايتدر

ها سبب شده است که و مديريت هاسازمانبر مسائل اخالقي  تأکیدضرورت توجه و 
(؛ 323، 1392 )میرکمالي، خالقي شودمسائل ابر زيادی  تأکیددو دهه اخیر  -در يکي

 است ناشي از به کارگیری مديريت اخالق در سازمان هاسازمانکه موفقیت چرا
( 1393) نیازآذری و همکاران به گفته همچنین (.100، 1386شالباف،  و )سرمدی

ترين متغیرها در موفقیت هر سازمان است. اخالق از مهم ایحرفه رعايت اخالق
ها و باورهای آن سازمان و در مجموع گويای دهنده ارزشهر سازمان نشان ایحرفه

مفهومي چند بعدی است  ،فرهنگ سازماني آن مجموعه است. اخالق در آموزش عالي
ی از دانشگاه ها قرار ، به همین دلیل مورد توجه بسیاراستاثربخشي در آن  منشأو 

 (. 11، 1392زاده، عباس و مصباحي) گرفته است
يک سو و  ی مختلف ازهاسازماندر عصر کنوني با توجه به رقابت پیچیده 

های اخالقي بیش از از سوی ديگر، نیاز به توجه به ارزش ناهنجارهای اخالقي بشری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Valentinov 
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ی که در سال طوربه (؛1، 1395پیش هويدا شده است )پورکريمي و همکاران، 

 دهنده آن بود کهننشادر خصوص آموزش عالي  1( نتايج گزارش يونسکو2009)
پذيری اجتماعي( در ای )اخالقي، عاطفي، معنوی، مسئولیتهای برجستهچالش

؛ به نقل از قموشي و 2017، 2آموزش عالي مورد توجه قرار گرفته است )ُااليتا
در ترويج  تواندمي هادانشگاهدر  ایحرفه توجه به اصول اخالق(. 1398همکاران، 

آثار و  ایحرفه . اخالقکمک شاياني کند اعضاگذاری دانش در فرهنگ به اشتراک
و تعالي اخالقي  هادانشگاه آورد. ترويج اخالق درنیز به ارمغان مي را نتايج فراسازماني

بلکه فراتر  ،آفريندوری ميتنها محیط بانشاط و مساعد برای افزايش بهره نه هادانشگاه
يي را که هادانشگاهکننده اثر تباه توانميی در جامعه دارد. چگونه مؤثراز آن، نقش 

در آنها محترم نیست را ناديده گرفت و برکات و آثار سازنده  ایحرفه اخالق
. وجود اخالق در آموزش عالي باعث رشد و تعالي کردی اخالقي را انکار هادانشگاه

 ایحرفه استاندارهای اخالق . همچنین رعايتشودميو بالندگي آموزش عالي کشور 
 .شودميسبب تضمین کیفیت در نظام آموزش عالي  علمي هیئت یاعضا از سوی

 که شفافیت به نوعي به نفع ارباب دهدنشان ميپیشین  هایپژوهشبررسي نتايج 
برای  در راستای تقاضاچراکه اين امر باعث توانايي بیشتر آنها  ؛است هاسازمانرجوع 
رود که دانشجويان بنابراين انتظار مي .شودمي هاسازمانتعديالت و اصالحات اعمال 

شان را نسبت به عملکرد اعضای ها و انتقاداتدر شرايط مساعد شفاف بتوانند خواسته
 . کنندعلمي مطرح  هیئت

ر ه بیشتر دشفافیت سازماني از آن دسته متغیرهايي است ک دهدميها نشان بررسي
ز ا پژوهشگرانشده است، درحالي که  مطرحريزی تصادی و امر بودجههای اقبنگاه

ي اخلد . همچنین پژوهشاندهای آکادمیک غافل بودهاهمیت مطالعه شفافیت در محیط
اين، بنابر؛ اشدرا بررسي کرده بو شفافیت سازماني  ایحرفهکه رابطه اخالق پیدا نشد 

ر دهیئت علمي اعضای  ایحرفهتبیین نقش اخالق  ،پژوهش هدف از اجرای اين
 ست.اامام خمیني  الملليبینجاری شدن روح شفافیت سازماني در دانشگاه 
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1. UNESCO  
2. Olaeta 
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 مروری بر مبانی نظری
ت و به معني حرک trans تمايزماز دو مفهوم  transparentاز لحاظ لغوی واژه 

parent  ،لمه کدر فرهنگ انگلیسي آکسفورد،  .تشکیل شده استيعني قابل مشاهده
عني م «اشدای که فراتر از آن قابل رويت بداشتن خاصیت انتقال نور، مجموعه»شفاف، 

 (.14، 1390است )مسعودی، شده 
های معتبر جهاني، و روزنامه هادر زمینه شفافیت سازماني در مجلهبسیار  هایمقاله

بنیادين  يفهومم ،شفافیتتوجه روزافزون به اين مفهوم سازماني است.  دهندهنشان
با انجامد. است که به افزايش اطمینان، پايداری و بینش نسبت به مسائل اجتماعي مي

د، ولي مفهومي شواستفاده مياز اين واژه بسیار  کهبا وجود اين کرداين حال بايد توجه 
 هایاطالعات به واسطه ارائه گزارش ني افشایاست و اغلب تنها به معمبهم و متغیر 

برخالف نظر عامه مردم، شفافیت با تعامل  ،بر اين افزون. شودمياستاندارد استفاده 
های علمي شان مرتبط بوده و در پژوهشنفعانو ذی هاسازمانمستمر و فعاالنه بین 

است عان نفاز سازمان به سمت ذیسويه عات يکدهنده جريان اطالاغلب نشان
 (.62، 1390؛ به نقل از خادم، 7200، 1)واکارو و مدسن

نه شفافیت ای در زمیتاکنون تئوری شناخته شده ،های گستردهپژوهش با وجود
پس از رسوايي  «فافیتش»اصطالح  (.2، 2019 ،2)آلبو و فاليوربوم موجود نیست

 .افزايش يافت 21در اوايل قرن  5و تايکو 4، وردکام3بزرگ از جمله انرونی هاشرکت
، تعريف و شفافیت توجه آکادمیک زيادی نشده به مفهومچون با اين حال، 

 (.5، 2008، 6)راولینزاست تر گیری آن نسبت به لغات ديگر کمي سختاندازه
که  شده ت سازماني ارائهبا توجه به مطالب مطرح شده، تعاريف مختلفي از شفافی

 قابل مالحظه است. (1در جدول )
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1. Vaccaro & Madsen 
2. Albu & Flyverbum 
3. Enron 
4. Wordcam 
5. Tyco 
6. Rawlins 
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 تعاریف شفافیت سازمانی (1) جدول
نظرصاحب  تعریف 

 برنامه پیشرفت
 و توسعه ملل متحد

(1997)  

و  از نظر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، شفافیت يعني مطـرح کـردن اطالعـات
طالعـاتي تا ادهد ميای باز و واضح. شفافیت به سهامداران اجازه روندکار به شیوه

شان مهـم باشـد را ها دفاع از منافعن سوء استفادهممکن است برای آشکار کردکه 
گیری عمـومي های شفافیت فرايند آشکاری را برای تصمیمآوری کنند. سیستمگرد

 .کندميهای باز بین سهامداران و مقامات مسئول فراهم و کانال

 اينسکپ1
(2002)  

شفافیت عبارت است از آشکار بودن مباني تصـمیمات حکـومتي و سـازوکارهای 
رای بـترين ابـزار مبـارزه بـا فسـاد اداری مـؤثرحاکم بر توزيع قدرت و درآمد که 

آزاد  ،رعبـارت ديگـبـه رود. ای پايدار به کار مياستقرار دولتي کار و ايجاد جامعه
بـاط رای همه کساني که در ارتگذاشتن جريان اطالعات و قابل دسترس بودن آن ب

 با تصمیمات هستند.

 سازمان ملل متحد2
(2004)  

رو، . از ايـنکنـدميدسترسي آزاد به اطالعات نقش مهمي در ارتقای شفافیت ايفا 
 ؛ه شـودی استفادمؤثراطالعات بايد به جا، مرتبط، دقیق و کامل باشد تا به صورت 

 .کندمياينکه چه کسي، چه اطالعاتي را برای چه هدفي ايجاد 

 الیور
(2004)  

شفافیت به معني وضوح، روشني، صـداقت و آشـکاری اسـت. اصـلي اسـت کـه 
براسـاس آن کارکنـان و مــديران آشـکارا و بــدون پنهـان کــاری فعالیـت کــرده و 

. شفافیت شامل کرد آنها را درک توانميبوده و به راحتي  بینيپیشاعمالشان قابل 
ادی، دسترسي، ارتباط، کیفیت و قابلیت اطمینان، جريان افزايشـي اطالعـات اقتصـ

مـردم  ونهادهـا  ،شـفافیتبـا . شـودمياجتماعي و سیاسي به موقع و قابل اعتماد 
 د.يابها بهبود ميو پاسخگويي شرکت بگیرندد تصمیمات آگاهانه تواننمي

 راولینز
(2008)  

فرايندی است که اطالعات مربوط بـه شـرايط موجـود بـه تصـمیمات و  ،شفافیت
ي اعضـا . اين شفافیت شامل دسترسکندمياقدامات را قابل دسترس، رويت و فهم 
 .شودميگیری و مالي و همکاران به جزئیات اجرايي، تصمیم

 بال
3)2009( 

شـده  تعامل تعريفپذيری، اعتبار، اعتماد و صداقت در لیتئوعنوان مسشفافیت به
 است.

 هیس
؛ به نقل از قنبری2010)  

(1397و مرادی،    

بـه  دسترسي عمومي به تمام اطالعات، اعم از مثبت يا منفـي کـه از نظـر قـانوني
ف افـزايش موقع، متعادل و بدون ابهام قابل انتشار است تا به هـدای دقیق، بهشیوه

ها و یاسـتدر برابر اعمـال، س هاسازمانگويي توانايي استدالل عموم مردم و پاسخ
 های خود نائل شود.شیوه
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1. Unescap  
2. UN- Habitat 
3. Ball 
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نظرصاحب  تعریف 

 لینوستر1 و نورمن2

کـه يـک  انـدکردهتعريف و بیان  ،منزله قابلیت دسترسي به اطالعاتشفافیت را به
منظور شـکل فراد درون و بیرون آن بتوانند بـهای است که اسسهؤسسه شفاف مؤم

مورد  سسه، اطالعاتؤفرايندهای درون آن م دادن به نظراتشان در مورد اقدامات و
سـت نیازشان را به دست آورند. از منظر اين دو پژوهشگر مظهر شفافیت شیشـه ا

و  يـک فـرد ،سسـهؤکه امکان نگاه کردن به درون آن وجود دارد و بنابراين يک م
آن  يک جامعه وقتي شفاف است که بتوان به درون آن نظر انداخت و از آنچـه در

 (.255، 1390)لگزيان، مطلع شدگذرد مي

 (48و49، 1392منبع: موسوی )

   
اشاره  ،از هم متمايزاند ليه به هم مرتبط وسه نوع شفافیت کبه ( 1999) 3بالکین  

(. 6، 2008ه نقل از راولینز، . شفافیت اطالعاتي، مشارکتي و مسئولیتي )بکرده است
شفافیت در دادن اطالعات نوعي تالش سازمان برای در اختیار گذاشتن  -الف

؛ به نقل از راولینز،  36 ،2006، 4گیری است )گاورفعالیت و تصمیم برایاطالعات 
(. هر انساني حق دارد تا به اطالعاتي که ممکن است بر او اثر بگذارد 74، 2008

(. اطالعات 77، 2008ز راولینز، ؛ به نقل ا428 ،1965، 5دسترسي پیدا کند )سالیوان
شود  کاهش اعتماد موجباز اين رو زياد ممکن است به فهمیدن کم منجر شود 

(. اطالعات بايد به صورت 6، 2008به نقل از راولینز،  313 ،2000، 6)استراثورن
عمومي و آزادانه در دسترس همه قرار بگیرد، چه مثبت و چه منفي، اطالعاتي دقیق، 

(. اطالعات 7، 2008؛ به نقل از راولینز، 209 ،1985، 7عادل و واضح )هیزبه موقع، مت
؛ 2000، 8و همکاران د )جوردنيد صادقانه بوده و صحت داشته باشدر سازمان با

(. به 1790، 2016 ،10لینسون؛ به نقل از اسکچنانبرگ و توم2011، 9و همکاران والومبرا
 کندميسازمان شفاف از تأخیر در افزايش اطالعات جلوگیری  ،همین قیاس
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1. Lin wester 
2. Lindstedt  
3. Balkin 
4. Gaver 
5. Sullivan 
6. Stathorn 
7. Heise 
8. Jordan et al 
9. Walumbra et al 
10. Schnackenberg & Tomlinson  
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؛ به نقل از اسکچنانبرگ 2010، 2و همکاران ؛ الرسون1998 ،1و همکاران )گرانادوس

پذيری از ابعاد ديگر شفافیت است که مسئولیت -(؛ ب1789، 2016 و لینسونو توم
با در اختیار گذاشتن  بیشتر با اعتماد در ارتباط است. ارتباطات باز و صادقانه،

 -( و ج4، 2008به نقل از راولینز،  4 ،2005، 3اطالعات واضح و شفاف )استراتژيست
مشارکت شامل اظهارات مربوط به مشارکت در کار، بازخورد، دريافت جزئیات 

است  یرايندف ،(. شفافیت2008اطالعات و سهولت در دريافت اطالعات )راولینز، 
، مشارکت فعال در دستیابي به اطالعات و ايجاد و توزيع شامل دسترسي به اطالعات

 (.7، 2008؛ به نقل از راولینز، 416 ،2000، 4دانش )کوترل
هدف شفافیت در واقع ارتباط دادن واقعیت يک هدف، حادثه، رويداد و... است 

همچنین شفافیت به عنوان (. 74، 2008؛ به نقل از راولینز، 4 ،1996، 5)مارتیسون
و  کندميهیچ تغییری در اطالعات قابل مشاهده ايجاد ندر سازمان انتشار اطالعات 

 ،6های از پیش تعیین شده سازمان است )بلکبرنسازی وافعیتانتقال و آينه صرفاً
پذير افراد امکان همهی شفاف برای هاسازماندر (. 7، 2019آلبو و فاليبورن،  ،2007

 هاسازمانها را مشاهده و ارزيابي کنند، به همین جهت اين نوع تمام فعالیت است که
،  7و تیکول اسکاتهای خود مسئول هستند )تاپگیریها و تصمیمنسبت به فعالیت

را به دو  هاسازمانماهیت اخالقي  ،شفافیت(. 75، 2008 ؛ به نقل از راولینز،3 ،2003
های خود را برعهده مسئولیت اقدامات و سیاست هاسازمان، دهدميصورت افزايش 

د، کساني سزاوار نگذارگیرند؛ به استقالل و توانايي استدالل افراد احترام ميمي
دسترسي به اطالعات هستند که ممکن است، روی موقعیت آنها در زندگي تأثیر 

در بگذارد. با توجه به رويکرد اول در واقع برای از بین بردن مشکالت اخالقي 
به نقل از راولینز، ، 400 ،2003 ،8)استاساويجکرد  سازمان بايد رفتارها را قابل مشاهده

2008 ،77.) 
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1. Granados et al 
2. Larsson et al 
3. Straregist 
4. Cotteral 
5. Martinson 
6. Blackburn 
7. Topscott & Ticol 
8. Stasavage 
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های راسخ نفساني است که زمینه انجام برخي رفتارها را در به معنای هیئت «خُلق»
 (.164، 1392 ،وردیگل و )محمدی کندميمل فراهم أوجود انسان، بدون فکر و ت

فرموده باره  در اين ،عنوان يکي از بزرگترين انديشمندان اسالميبه ،عالمه مجلسي
اخالق عبارت است از ملکه نفساني و هیئت استوار در نفس که فعل به آساني »: است

های نظريه (.314، 69از آن صادر شود و نیاز به فکر نداشته باشد )بحاراالنوار، ج
هايي در مورد اينکه افراد چگونه بايد باشند و چگونه بايد رفتار کنند، توصیه 1اخالق
 .(147، 1396فرد، ؛ دانايي2012، 3به نقل از مايلز؛ 2007، 2بردی و هرت) دهدميارائه 

الزم است توضیحي در خصوص واژه  ،ایحرفهمفهوم اخالق تشريح از  پیش
ها با انديشه همیشه حرفهارائه شود. واژه حرفه کاربردهای فراواني دارد.  «حرفه»
يک حرفه به عنوان گروهي از افراد  ،اند. بنابراينبه هم گره خورده 4«خدمت»

ای از يک دانش تخصصي را به نفع جامعه به کار برده و سازماندهي شده که مجموعه
؛ به نقل از وی و 1990، 5الوتنبوم و )اپل شودمينند، شناخته کخدمت مي

صرفاً دربردارنده يک دانش پیچیده و محرمانه نیست؛ بلکه  ،حرفه (.2003، 6اسکیتمور
يند تعريف شده آموزش است که اين دانش را به مهارت و صالحیت فني به ادارای فر

 ( نیز به نقل از وی و1998بک )وايت (.1998، 7د )بريننکمنظور اجرای آن، تبديل مي
هايي هستند که هم مستلزم مطالعات شغلها که حرفه کندمي( عنوان 2003اسکیتمور )

و هم نیازمند تعهد به رشد  استای از دانش تخصصي پیشرفته و تسلط بر مجموعه
طور قابل توجهي ديگران دادن، اطمینان بخشیدن و حفاظت از برخي امور است که به

از رفتارهای اخالقي معمولي  ایحرفهبهتر باشند. اخالق  تا دهدميرا تحت تأثیر قرار 
هايي که بر افراد معمولي الزم است، متفاوت از قبیل التزامات، وظايف و مسئولیت

ای از اصول، و با مجموعه( 2003؛ به نقل از وی و اسکیتمور، 1991، 8)جانسوناست 
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1. Ethical theories 
2. Brady & Hert 
3. Miles 
4. Servic  
5. Appelbaum & Lawton 
6. Vee & Skitmore 
7. Brien 
8. Johnson 
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حرفه را کنترل  های شخصیتي که سبک و سیاق يکها يا انواعي از حالتنگرش

  ، احاطه شده است.کنندمي
عبارت  ،ایحرفه، از علم اخالق اتخاذ شده است. اخالق ایحرفهمفهوم اخالق 

ده است از مجموعه قوانین اخالقي که نخست از ماهیت حرفه يا شغل به دست آم
ی نشورمای از معیارها و ضوابط، اغلب به عنوان است. اخالقیات به عنوان مجموعه

 کندميه برای راهنمايي افراد است و اين مجموعه اصول، چارچوبي برای اقدام ارائ
د اخالق در آموزش عالي با مشخص کردن حدو(. 11، 1395فر، عابدی و )رمضاني

در اجرای  علمي هیئتاعضای رفتارهای مناسب و نامناسب و هدايت مديران و 
ن درون با درنظرگرفتن بازيگرا ،کلي طور. بهسروکار دارد ایحرفههای سئولیتم

 تهیئعضای که عبارت از مديران و مسئوالن دانشگاه، ا هادانشگاهسازمان و هسته 
و خدمات  ي، فرهنگيهای آموزشي، پژوهشموريتأعلمي و دانشجويان هستند و م

 رسد، همچنین با توجه بهاجتماعي دانشگاه که توسط اين اعضا به انجام مي
ضوابط اخالق  توانميی برتر هادانشگاههای اخالقي شده در ضابطهگفتگوهای مطرح

 قسیمدر آموزش عالي را به چهار دسته مديريتي، آموزشي، پژوهشي و دانشجويي ت
 (.33و34، 1390جاهد،  و )آراسته کرد

و شفافیت  ایحرفهمطالعات پیشین در خصوص اخالق  برخي از در ادامه به
 سازماني اشاره شده است: 

شغلي  نقش و تعهد رابطه شفافیت» ( پژوهشي با عنوان1387) پور و بهراميرجايي
های يافتهبراساس دند. اجرا کر «های دانشگاه علوم پزشکي اصفهانکارکنان دانشکده

شفافیت باالتر از حد متوسط وضعیت حاصل از پرسشنامه های میانگین نمره ،پژوهش
رابطه آگاهي شهروندی از » عنوان باپژوهشي نیز ( 1389) پورعزت و همکارانبود. 

دند. نتايج نشان داد که اجرا کر« سازماني حقوق شهروندی با پاسخگويي و شفافیت
( 1392) مصدق و همکاران، همچنین .مناسب نیست ت،وضعیت پاسخگويي و شفافی

بررسي میزان رعايت اخالق تدريس در بین اساتید دانشگاه تهران »پژوهشي با عنوان 
اجرا  )ره(و با تأکید بر نظرات شهید ثاني «از نگاه فراگیران )ره(سسه امام خمینيؤو م
برتری میزان رعايت اخالق تدريس در بین  دهندهنشان اين پژوهش،ی هايافتهدند. کر

تفاوت در میزان  نبودهمچنین  بود.سسه امام خمیني نسبت به دانشگاه تهرانؤم استادان
های فني مهندسي و علوم انساني تهران دانشکده استادانرعايت اخالق تدريس در بین 

اختالف نظر دانشجويان دانشگاه تهران در خصوص میزان رعايت اخالق  نداشتنو 
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 با( 1393حسیني )در پژوهش  .را نشان داد دانشگاه تهران استادانتدريس توسط 
علمي  هیئتکاری اعضای  و کیفیت زندگي ایحرفهبررسي رابطه اخالق »عنوان 

شامل احترام، حفظ کرامت انساني،  ایحرفهی اخالق هامؤلفه ،«دانشگاه تهران
مداری، صداقت، عدالت و همدردی بود. نتايج نشان پذيری، ارتباطات، قانونمسئولیت

علمي باالتر از حد متوسط قرار دارد.  هیئتاعضای  ایحرفهکه وضعیت اخالق داد 
مقايسه وضع موجود و مطلوب »با عنوان را ( پژوهشي 1394زايي )جناآبادی و ناستي

 اجرا «نو بلوچستا علمي؛ دانشگاه سیستان هیئتتدريس در اعضای  ایحرفه اخالق
 ایحرفه وضعیت موجود کیفیت اخالق هایهمیانگین نمر نشان داد هايافتهدند. کر

داری داشت. بین ی آن با وضعیت مطلوب تفاوت معنيهامؤلفهتدريس و تمامي 
دانشگاه  استادانتدريس  ایحرفهی اخالق هامؤلفهديدگاه دانشجويان در زمینه کیفیت 

داری سیستان و بلوچستان براساس جنسیت، رشته و مقطع تحصیلي تفاوت معني
مي دانشگاه سیستان و بلوچستان ک استادانتدريس  ایحرفه وجود نداشت. اخالق

تدريس  ایحرفه، اما بین وضعیت موجود اخالق باالتر از حد متوسط ارزيابي شد
نیز ( 1398پورکريمي و همکاران ) رد.با وضعیت مطلوب آن فاصله وجود دا استادان

اعضای هیئت علمي از  ایحرفهای به اخالق رويکردی مقايسه»عنوان  باپژوهشي در 
از  ایحرفهوضعیت اخالق دريافتند  «ديدگاه اساتید و دانشجويان دانشگاه تهران

ار در سطح باالتر از متوسط قر استادانديدگاه دانشجويان در سطح متوسط و از ديدگاه 
بررسي رابطه بین سالمت »عنوان  با( 1395تیرگر و کمالي )نتايج پژوهش داشت. 

نشان  «سازماني در رفتارهای اخالقي کارکنان شهرداری رفسنجان معنوی و شفافیت
سازماني و رفتارهای اخالقي کارکنان شهرداری رفسنجان رابطه  داد بین شفافیت

روابط »با عنوان  خود پژوهشنیز در ( 2006) 1سوزیجهان داری وجود دارد.معني
، شفافیت نشان داد که بعد از هر بحران «نفعان سازمان: بررسي اعتماد و شفافیتذی

 نفعان است.عنصری حیاتي برای بازسازی اعتماد و حفظ سالمت روابط جمعي ذی
تأثیر هفت عادت بسیار مؤثر مردم بر توسعه و حفظ  پژوهشی هايافتهجالب است که 

به تأثیر سبک رهبری و  در پژوهش،. کردهای مشترک در روابط را آشکار ارزش
  .تأکید شده است نفعان سازمانو روابط ذی Coveysمديريت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jahansoozi 
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سازماني محرک کارايي  شفافیت»با عنوان را پژوهشي  (2007) 1برگرن و برنشتین

کارايي شرکت رای افزايش ب ،های مدرنکه شرکت نديافتآنها در. اجرا کردند «شرکت
دارند. نتايج برمي ، گاماندوری که به واسطه شفافیت افزايش يافتهاز طريق افزايش بهره

نتايج وجود ندارد.  ،اجرا شود هاسازمانهمچنین نشان داد که مدل جهاني که در همه 
نشان داد  «شفافیت در ارتباطات دولتي»( با عنوان 2007) 2و همکاران فیربانکپژوهش 

مبتني های دولت که موفقیت دموکراسي بر وجود اطالعات عمومي در مورد فعالیت
است. اطالعات مربوط به دولت بايد قابل دسترس عموم باشد. همچنین 

بر نقش شفافیت به عنوان انجام تعهد دولت دموکراسي بر  ،کنندگان در مصاحبهشرکت
سسات مطبوعاتي آزاد تأکید ؤبي مدسترسي به اطالعات دولت به خو کردنفراهم 
فافیت سازماني بررسي رابطه میان ش» با عنواندر پژوهشي ( 2008برد راولینز ) کردند.

ی هاسازمانی دارند و دارمعنينشان داد شفافیت و اعتماد رابطه  ،«و اعتماد کارکنان
سازماني را دهند، اطالعات مهم گیری شرکت ميتصمیمدر شفاف که کارکنان خود را 

رو هستند، بیشتر مورد اعتماد های خود میانهدر اختیار آنان قرار مي دهند و در گزارش
آيا »( 2008) 3و همکارانکوستا عنوان پژوهش گیرند. کارکنان خود قرار مي

 «؟کندميسازماني را درگیر  سیرتکاملي اخالق فناوری اطالعات و ارتباطات شفافیت
 کندمي ايفانقش محوری اني، فناوری اطالعات و ارتباطات هج در زمینه تجارتبود. 

از نیز دارد. توضیحي نیاز  ،اخالقي و معنویبسیار وخیم به تجزيه و تحلیل وضعیت  و
. جامعه تأکید کرده استسازماني  شفافیت لزوم توجه بهبر  داده ورشد اخالق تجاری 

مديران به ناديده  ،به هر حاليابد؛ افزوده درمي عنوان ارزشامروزی اخالق را به
 دارند.گرايش گرفتن ارتباط بین اخالق فناوری اطالعات و ارتباطات و اخالق تجاری 

اني ايجاد معني: مطالعه شفافیت سازم»( با عنوان 2014) 4در پژوهش آلبو و وهمیر
 نشان داد که شفافیت سازماني با درک متقابل ارتباط دارد که آن را هايافته، «موردی

های بحراني تغییر شکل موقعیتشفافیت در  به نظر آنهانامند. مي «افشای اطالعات»
پژوهشي با در ( 2016لینسون )اسکچنانبرگ و توم و معاني متفاوتي دارد. دهدمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Berggren & Bernshteyn 
2. Fairbanks et al 
3. Costa et al 
4. Albu & Wehmeier 
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نفعان شفافیت سازماني: ديدگاهي جديد بر مديريت اعتماد در ارتباطات ذی»عنوان
 شفافیت در سازمان است.  ،عامل اعتماد کارکنانترين که مهم دريافتند «سازمان

وسعه نقش ت (1)شکل در پژوهش حاضر با استفاده از مدل مفهومي  ،بر اين اساس
 شده است: بررسيعلمي و رضايت شغلي آنان  هیئتاعضای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق( 1)شکل 
 

 ایحرفهاخالق اين است که وضعیت  شودميکه در اين میان مطرح  پرسشي
چگونه ( )رهامام خمینيالمللي شفافیت سازماني دانشگاه بینو علمي  هیئتاعضای 

آيا  را دارد؟ مانيشفافیت ساز بینيپیشقابلیت  ایحرفهاخالق ی هامؤلفهاست؟ آيا 
 امام الملليبینهای دانشگاه و شفافیت سازماني در دانشکده ایحرفهوضعیت اخالق 

 داری است؟دارای تفاوت معني )ره(خمیني
 
 پژوهش روش

ها کاربردی و به جهت نحوه گردآوری دادهپژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع 
دانشجويان دوره  همهتوصیفي از نوع همبستگي است. جامعه آماری پژوهش، شامل 

 احترام

 حفظ کرامت

پذيریمسئولیت  

 ارتباطات

مداریقانون  

 صداقت

 عدالت

 همدردی

اخالق 

ایحرفه  

شفافیت 

 سازماني

 مشارکت

 اطالعات

 پاسخگويي

کاریپنهان  
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. در پژوهش حاضر از روش استنفر(  4332) )ره(کارشناسي دانشگاه امام خمیني

متناسب استفاده شد که حجم آماری با استفاده از فرمول  ایطبقهگیری نمونه
 هاآوری دادهگرد ابزار نفر محاسبه شد. 353درصد  5با خطای گیری کوکران و نمونه

اين پرسشنامه برگرفته از پژوهش پرسشنامه شفافیت سازماني:  -الف بود:پرسشنامه 
، (14تا7) ، اطالعات واقعي(6تا1) بعد مشارکت 4دارای  و( 1390) مسعودی

 :ایحرفهپرسشنامه اخالق  -ب .است (22تا18) کاریو پنهان (17تا15) پاسخگويي
( استفاده 1393ساخته حسیني )از پرسشنامه محقق ایحرفهگیری اخالق اندازه برای
تا 10) احترام ،(9تا5) عدالت ،(4تا1) صداقت: مؤلفه 8پرسشنامه مبتني بر اين . شد
، (25تا23) ، ارتباطات اجتماعي(22تا20) مداری، قانون(19تا14) پذيری، مسئولیت(13

ها پرسشنامه هایگويه .است( 34تا28) و همدردی (27و26) کرامت انساني حفظ
 .تنظیم شد( 5=تا خیلي زياد 1=ای لیکرت )از خیلي کمدرجهبراساس مقیاس پنج

روايي  و به دست آمد 92/0 ایحرفهو اخالق  85/0 ،ي شفافیت سازمانييپايا
تحلیل عاملي تأيیدی  باها پرسشنامه روايي سازه. نیز تأيید شدها پرسشنامهمحتوايي 
های برازش در جدول شاخص. بررسي شدو با استفاده از نرم افزار لیزرل  1مرتبه اول

 نیز ازمدل  ابزار از روايي الزم برخوردار است. دهدمي است که نشان درج شده (2)
 مناسبي برخوردار است.برازش 

 
 و شفافیت سازمانی ایحرفهی اخالق هامؤلفهنتایج برازش  (2) جدول

شاخص 

 برازندگی
χ2/df RMR GFI AGFI NFI IFI CFI RMSEA 

 <05/0 1-5 دامنه پذيرش
نزديک 

 1به 

نزديک 

 1به 

نزديک 

 1به 

نزديک 

 1به 

نزديک 

 1به 
08/0> 

مقدار محاسبه 

 شده
75/1 03/0 96/0 94/0 97/0 98/0 98/0 04/0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. First order confirmatory factor analysis 
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 بر شفافیت سازمانی ایحرفهمدل برازش شده تأثیر اخالق  (2)شکل 
 هایافته
نشان  یتدهندگان در خصوص جنسشناختي پاسخ، آمار جمعیتاين پژوهشدر 
دهندگان مرد درصد از پاسخ 6/41زن و  ،دهندگاندرصد از پاسخ 4/58که  دهدمي

دهندگان در دانشکده درصد از پاسخ 6/34نشان داد ها دانشکده. نتايج بررسي هستند
 درصد در 2/4درصد در دانشکده ادبیات و علوم انساني، 3/17فني و مهندسي، 
م پايه، درصد در علو 2/4درصد در دانشکده علوم اجتماعي،  2/21دانشکده معماری، 

آزمون  . درصد در دانشکده کشاورزی بودند.8/8اسالمي و درصد در  6/9
 .استها نرمال توزيع دادهنشان داد نیز اسمیرنف  -کولموگروف

 
 و شفافیت سازمانی ایحرفهسمیرنف اخالق ا -نتایج آزمون کولموگروف( 3) جدول

 k-s sigآماره  متغیرها
 2/0 11/0 ایحرفهاخالق 

 18/0 14/0 شفافیت سازماني
 

گروهي استفاده شده است. تک پژوهش از تي پرسشبخش اول  به پاسخ برای
 هیئتاعضای  ایحرفهاخالق وضعیت  شودديده مي (4) جدول در که گونههمان

 05/0) یدارمعنيبا توجه به سطح علمي دانشگاه امام خمیني از ديدگاه دانشجويان 
α= ی احترام، حفظ کرامت انساني در سطح هامؤلفهارزيابي شد. ( در سطح متوسط
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تر از همدردی پايینمداری، ارتباطات اجتماعي و ی قانونهامؤلفهباالتر از متوسط، 
پذيری در سطح متوسط ی صداقت، عدالت و مسئولیتهامؤلفهسطح متوسط و 

 دهندهنشانی آن هامؤلفه همهو شفافیت سازماني  مربوط بهی هايافتهارزيابي شد. 
 .استاز سطح متوسط  ترپايینوضعیت 

 
و شفافیت  ایحرفهمتغیرهای اخالق  ای براینمونهتک tنتایج حاصل از آزمون  (4) جدول

 (3)میانگین نظری  سازمانی

 
زماني و شفافیت سا ایحرفهنتايج همبستگي پیرسون، نشان داد که بین اخالق 

 وجود دارد. ( =0009/0sigداری )( و معني =38/0rرابطه مثبت )
ماني شفافیت ساز بینيپیشپژوهش، مبني بر قابلیت دوم  پرسشدر پاسخ به 

گام به گام ش چندگانه به رو، از تحلیل رگرسیون ایحرفهی اخالق هامؤلفهبراساس 
 . استفاده شده است

 
 

ف
ردی

 

 n M Sd SE t Df Sig متغیر

 6/0 334 -45/0 041/0 75/0 98/2 335 صداقت 1
 6/0 326 -49/0 042/0 77/0 97/2 327 عدالت 2
 000/0 332 71/5 043/0 79/0 24/3 333 احترام 3
 1/0 319 -54/1 042/0 76/0 93/2 320 پذيریمسئولیت 4
 008/0 339 67/2 046/0 85/0 12/3 340 مداریقانون 5

ارتباطات  6
 اجتماعي

338 11/3 83/0 045/0 50/2 337 01/0 

7 
حفظ کرامت 

 000/0 335 79/4 047/0 87/0 22/3 336 انساني

 008/0 321 -66/2 045/0 82/0 87/2 322 همدردی 8
 14/0 253 47/1 03/0 58/0 05/3 254 ایحرفهاخالق  *
 000/0 316 -50/13 037/0 66/0 49/2 317 مشارکت 1
 000/0 312 -52/8 036/0 64/0 68/2 313 اطالعات 2
 000/0 341 -43/11 047/0 86/0 46/2 342 پاسخگويي 3
 000/0 334 -74/5 038/0 71/0 77/2 335 کاریپنهان 4

* 
شفافیت 
 0001/0 267 -23/12 03/0 51/0 61/2 268 سازماني
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 تحلیل رگرسیون چندگانه نتایج  (5)جدول 
 SS Df MS F Sig R R مدل ردیف

Square 

 صداقت 1

 93/7 1 93/7 رگرسیون

مقدار  14/0 38/0 0001/0 44/35
 22/0 208 55/46 ماندهباقي

 - 209 49/54 کل

 همدردی 2

 03/5 2 07/10 رگرسیون

مقدار  18/0 43/0 0006/0 47/23
 21/0 207 41/44 ماندهباقي

 - 209 49/54 کل

 عدالت 3
 73/3 3 21/11 رگرسیون

 21/0 206 27/43 ماندهمقدارباقي 20/0 45/0 0002/0 79/17
 - 209 49/54 کل

 
ی دارعنيمبا توجه به سطح  ی صداقت، همدردی و عدالتهامؤلفهنتايج نشان داد 

(05/0 α=)  ر يک در شفافیت سازماني را دارند. میزان سهم ه بینيپیشقابلیت
 ست.اشفافیت سازماني در جدول ضرايب تحلیل رگرسیون آورده شده  بینيپیش

 
 انیو شفافیت سازم ایحرفهی اخالق هامؤلفهتحلیل رگرسیون چندگانه  ضرایب (6)جدول 

 
به  ایحرفهق که سه مؤلفه از اخال دادنشان  چندگانهی حاصل از رگرسیون هايافته
 ي را دارند.شفافیت سازمان بینيپیششامل صداقت، همدردی و عدالت قابلیت ترتیب 

ی هافهمؤلبراساس  شفافیت سازماني بینيپیشمعادله ساختاری  ،به اين ترتیب
 به شرح زير نوشت: توانمي صداقت، همدردی و عدالت را

 نيشفافیت سازما=50/1+ 124/0( صداقت).  122/0. )همدردی( 129/0)عدالت( 

 B Beta S.E t Sig هامؤلفه ردیف

 0007/0 70/13 13/0 - 84/1 مقدار ثابت 1
 0001/0 95/5 04/0 38/0 25/0 صداقت

2 
 0006/0 47/10 15/0 - 60/1 مقدار ثابت

 0008/0 07/5 04/0 33/0 22/0 صداقت
 002/0 15/3 03/0 20/0 12/0 همدردی

3 

 003/0 59/9 15/0 - 50/1 مقدار ثابت
 041/0 06/2 06/0 18/0 124/0 صداقت 
 002/0 19/3 03/0 20/0 122/0 همدردی

 021/0 32/2 05/0 20/0 129/0 عدالت
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اثر ت ی صداقت، همدردی و عدالهامؤلفه دهدميضريب مدل رگرسیون نشان 

 دارد. شفافیت سازمانيداری بر معنيو مستقیم 
و  ایحرفهچهارم پژوهش مبني بر چگونگي وضعیت اخالق  پرسشبرای پاسخ به 

امام خمیني، از آزمون تجزيه و  الملليبینهای دانشگاه شفافیت سازماني در دانشکده
نمايش داده شده  (7)استفاده شده است. نتايج اين آزمون در جدول  1تحلیل واريانس

 ( <0.05sigداری )يدر سطح معن Fکه در جدول آمده است، مقادير طوراناست. هم
و شفافیت سازماني  ایحرفهدر وضعیت میانگین اخالق  دارمعنيتفاوت  نبودبیانگر 

میزان رعايت اخالق  ،. به عبارت ديگراستهای دانشگاه امام خمیني در دانشکده
و تفاوت  استهای دانشگاه يکسان و شفافیت سازماني در دانشکده ایحرفه

  ها وجود ندارد.داری در میانگینيمعن
 

و شفافیت سازمانی برحسب  ایحرفهآزمون تجزیه و تحلیل واریانس اخالق ( 7) جدول

 هادانشکده
 SS df MS F sig ردیف مدل ردیف

1 
اخالق 

 ایحرفه

 42/0 6 55/2 رگرسیون
 34/0 247 01/85 ماندهمقدار باقي 28/0 23/1

 - 253 56/87 کل

2 
شفافیت 
 سازماني

 45/0 6 73/2 رگرسیون
 25/0 261 35/67 ماندهمقدار باقي 10/0 76/1

 - 267 08/70 کل

 
 گیریبحث و نتیجه

و شفافیت سازماني  ایحرفهبررسي رابطه اخالق  ،پژوهشاز اجرای اين هدف 
 پیشترطور که است. همان بوده )ره(امام خمیني الملليبیندانشگاه  علمي هیئتاعضای 

سازماني از آن دسته از  های پژوهشي، شفافیتبا توجه به بررسي پیشینهشد،  گفته
ريزی بررسي شده است های اقتصادی و امر بودجهمتغیرهايي است که بیشتر در بنگاه

غافل های آکادمیک ت مطالعه شفافیت در محیطیماز اه پژوهشگرانرحالي که د
 و شفافیت ایحرفه که رابطه اخالقيافت نشد پژوهشي داخلي  همچنین، .نداهبود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.ANOVA 
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طور مجزا متغیرها به های متعددی،در پژوهش؛ اما را بررسي کرده باشدسازماني 
(، ساالروند و 1395) های نوريان و همکاران، پژوهشاند. ازجملهبررسي شده

در ( 1392) ( و مصدق و همکاران1392) (، کرمپوريان و همکاران1394) همکاران
(، 1390) (، لگزيان و همکاران1392) نژادنديمهای پژوهشو  ایحرفهاخالق  زمینه

شفافیت سازماني  درباره( 2008)( و کوستا و رگرسون 2011) نوربخش و همکاران
 .استاهمیت اين موضوعات در ادبیات علمي ها بیانگر انجام اين پژوهش. هستند
ست. ا در سطح متوسط ایحرفهکه وضعیت اخالق  ، نشان دادپژوهشاين  جنتاي

کاران (،  سلطانزاده و هم1392(، مصدق و همکاران )1389تايج مطالعات عزيزی )ن
 استادان ایحرفهپژوهش در خصوص وضعیت اخالق اين ی هايافتهبا  (،1393)

 (1393) های حسینيپژوهشنتايج  از سوی ديگر،دانشگاه امام خمیني همخواني دارد. 
، لوچستانب( در دانشگاه سیستان و 1394) زاييجناآبادی و ناستي، در دانشگاه تهران

( 1396ان )و حیدری و همکار در دانشگاه شاهد (1391فرمهیني فراهاني و بهنام جام )
التر را با ایحرفهوضعیت اخالق  ،برخالف پژوهش حاضر، در دانشگاه شهید بهشتي

( 214، 1389) آراسته و همکارانپژوهش نتايج همچنین  اند.هکرداز متوسط ارزيابي 
ق ايت اخالی دولتي شهر تهران موضوع اخالق و رعهادانشگاهنشان داد که استادان 

 در تدريس هامؤلفهدانند و به رعايت اصول و در تدريس را پراهمیت و باارزش مي
گاه ديد ، به خصوص در مورد مؤلفه احترام، براساسخود توجه و اهتمام ويژه دارند

 .گذارنداحترام مي همکاران و دانشگاه نسبت به مؤسسه آموزشي استاداندانشجويان، 
 است که ر آناين امر بیانگ ؛تر از سطح متوسط قرار داردتنها مؤلفه همدردی در پايین

يان عواطف دانشجواهمیت چنداني به احساسات و  استاداناز ديدگاه دانشجويان، 
یل . شايد دلکنندميدلجويي ن و ندارند و به هنگام مشکالت، از دانشجويان حمايت

 کنندمي در برابر عواطف دانشجويان اين باشد که آنان تصور استاداننحوه برخورد 
 هاشکسته شدن حريم موجببرقراری اين گونه روابط با دانشجويان ممکن است 

هنگ اری فربا توجه به تأثیرگذ. شان نیستند در حیطه وظايفنکمي فکرشود، يا اينکه 
، در دانشگاه ایحرفهو ذکر اين مسئله که ترويج اخالق  ایحرفهسازماني بر اخالق 

، 1392 آقا بابايي، و گ سازماني دانشگاه است )رحیميدر گرو تصور انسان از فرهن
 ميعل هیئتاعضای  ایحرفهاخالق  موجودوضعیت شايد گفت  توانمي(، 62

 ارتباطي با فرهنگ سازماني داشته باشد. 
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اني شفافیت سازم تر از متوسطپايینخصوص وضعیت  در ،پژوهشاين ی هايافته

 (،1394(، محمدخاني و محمدخاني )1395های مشايخ و نصیری )با نتايج پژوهش
از سوی  (، همخواني دارد.1389پورعزت و همکاران ) ( و1393کردنائیج و همکاران )

 ی اين مقالههايافتهبا  (1395موسوی خامنه و همکاران ) نتايج پژوهش ديگر،
در حد مطلوب  وضعیت شفافیت سازماني در پژوهش مذکور و همخواني ندارد

ازمان سش د که تالنبود پردازان و مديران معتقدنظريه ،از ديرباز ارزيابي شده است.
های و مأموريت هاخود مستلزم شناخت کارکنان از هدف ،هابرای رسیدن به هدف

سبک  به منظور اثربخش بودن شفافیت در سازمان نیاز به ،عالوهبه .استسازمان 
ری ، ممکن است سبک رهبرواز اين کند؛اساس آن عمل  که سازمان بر استرهبری 

افیت کننده بر امر شفی اينکه عامل کمکای بوده است که به جاگونهدانشگاه به
(. 77، 1392فراهاني،  و نقویسید)کند سازی آن ايجاد سازماني باشد، موانعي در پیاده

در  تأثیر فرهنگ سازماني بر حاکمیت شفافیت سازماني هانتايج برخي پژوهش
ر پژوهش ( د174، 1393و همکاران ) کردنائیج ازجملهدهند، را نشان مي هاسازمان

ات را ند انجام تغییرتوانميبا اهرم فرهنگ به سادگي  هاسازمانکه  اظهار داشتندخود 
ته ت داش. اگر سازمان شفافیکنندهای جديد را در سازمان پايدار گیریتسهیل و جهت

ان بايد در سازم نخسترو، باشد، ممکن است با تهديدهايي مواجه شود، از اين
 . دفرهنگ مناسب حاکم شو

همبستگي مثبت  ،و شفافیت سازماني ایحرفههمچنین در اين پژوهش بین اخالق 
( نیز در پژوهش خود يکي 149، 1395نژاد و عامری )حبیب .آمدبه دست دار يو معن

کارگیری سطح بااليي از به را های اصلي و مرتبط شفافیت سازمانياز شاخص
 نتايج تیرگر و کماليند. نداکارکنان مياستانداردهای درستکاری و اخالق برای 

ی بین شفافیت سازماني و رفتار دارمعنيکه رابطه مثبت و  دهدمينشان  نیز (4، 1395)
اخالقي بودن يا نبودن  ،درواقعاخالقي کارکنان شهرداری رفسنجان وجود دارد. 

موجب بروز پیامدهای مثبت و منفي در سطح سازمان  تواندميرفتارها و عملکرد 
و در  هاسازمانشرط شفافیت و بالندگي توسعه اصول اخالقي پیش ؛ به عبارتي،شود

دسترسي به اطالعات  هاسازماناگر کارکنان  .شودمينهايت پیشرفت سازمان و جامعه 
ن به نظراتشان، در شکل داد برایداشته باشند و افراد درون و بیرون سازمان بتوانند 

مورد اقدامات و فرايندهای درون آن سازمان، اطالعات مورد نیازشان را به دست 
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ند به معیارهای اخالقي برای هدايت رفتارهای انساني توانميآورند، در آن صورت 
 اهمیت دهند.

ی هامؤلفه شفافیت سازماني به واسطه بینيپیشقابلیت  از ديگر نتايج پژوهش،
نیاز برقراری شفافیت در رسد پیش. به نظر ميهمدردی و عدالت استصداقت، 

 قي افرادعنوان رفتارهای اخالبه صداقت، همدردی و عدالتروح ، جريان هاسازمان
کننده شفافیت گفت صداقت، همدردی و عدالت کمک توانمي . به عبارتياست

ای هیتکنان در فعال. سازماني که تالش دارد مشارکت الزم بین کارهستندسازماني 
راحتي هباست  ، يا اينکه افراد به اطالعاتي که مورد نیازشانکندمختلف سازمان ايجاد 

نسبت به  ران قرار دهند،دسترسي پیدا کنند و افراد نیز اطالعات را در دسترس ديگ
چون  اصول مهمينسبت به  کنند، بايدکاری دوری مسائل پاسخگو باشند و از پنهان

 و عدالت اهتمام ورزند. همدردیصداقت، 
زماني در و شفافیت سا ایحرفهوضعیت اخالق بین  نشان داديافته نهايي پژوهش 

 يافته مربوط .وجود ندارد داریمعنيتفاوت های مختلف دانشگاه امام خمیني دانشکده
ي دارد؛ ( همخوان1392مکاران )با نتايج پژوهش مصدق و ه ایحرفهبه بخش اخالق 

ن در دانشگاه تهرا استادان ایحرفهوضعیت اخالق  ز نشان دادند بینآنها نی
. داری وجود نداردهای انساني تفاوت معنيهای فني و مهندسي و دانشکدهدانشکده

میزان  ت بردهنده آن است که ظاهراً رشته تحصیلي افراد نتوانسته اساين يافته نشان
های و موقعیت تأثیرگذار باشد و افراد فارغ از شرايط استادان ایحرفهرعايت اخالق 

ان شجويها و در ارتباط با دان، اصول کلي استادی را در کالسخود خاص حیطه کاری
ايت . میزان رعکندميند. اين مسئله در زمینه شفافیت سازماني نیز صدق کنرعايت مي

ي در اه امام خمینهای دانشگعلمي دانشکده هیئتاز سوی اعضای  ایحرفهاخالق 
ل کتر از متوسط در سطح شفافیت پايین موجبسطح متوسط بوده است و در نهايت 

 دانشگاه امام خمیني شده است.
است  به خودی خود ارزشمند ایحرفهحاکمیت اخالق  ،براساس ادبیات مرورشده

افزايش جو تفاهم و کاهش  ،های بهبود روابطهبمنافع زيادی برای سازمان از جن و
اشي از نهای پذيری بیشتر کارکنان و کاهش هزينهتعارضات، افزايش تعهد و مسئولیت

از ديدگاه مسئولیت اجتماعي نیز از راه افزايش مشروعیت سازمان و  .کنترل دارد
سودآوری و  نفعان، افزايش درآمد،به اهمیت ذیمات آن، التزام اخالقي در توجه اقدا

شفافیت . همچنین دهدميقرار  تأثیرتوفیق سازماني و غیره تحت  مزيت رقابتي،بهبود 
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سازماني موجب بهبود در اعتماد سازماني، عدالت سازماني، رفتارهای اخالقي و غیره 

(؛ درنتیجه الزم است در جهت بهبود 2008، و راولینز 1390کیا، محمدی) دشومي
 هیئتدر اعضای  ويژهتالش شود به و شفافیت سازماني ایحرفهوضعیت اخالق 

 به شودميپیشنهاد  ،رواز اين هستند.دار تربیت نیروی انساني جامعه که عهده علمي
های علمي ، معیارهای اخالقي نیز درکنار شايستگيعلمي هیئتهنگام جذب اعضای 

صورت غني و  به علمي هیئتد. همچنین منشور اخالقي اعضای مورد توجه قرار گیر
 همچنین،. ندکاربردی، طراحي شده و نسبت به اجرايي و نهادينه شدن آن اهتمام ورز

 هیئتروشن ساختن اهمیت و لزوم رعايت اخالق در بین اعضای  برایهايي کارگاه
ها، های ارزيابي، ارتقاء رتبه و تقديرها و تشويقنظامدر  .شودطراحي و برگزار  علمي
توجه  وردمهای اخالقي هم د و شاخصونش تأکیدبر عملکرد پژوهشي و علمي  اًصرف

های خوداظهاری اعضای هايي با استفاده از پرسشنامهپژوهشقرار گیرد. همچنین 
بر  مؤثرراهکارهای  ،بر اين عالوه .اجرا شودو در جوامع آماری ديگر  علمي هیئت

 الزم است سازی شود.بررسي و مدل ،مطالعهو شفافیت سازماني  ایحرفهاخالق 
مند طراحي و به کار برده شود تا بتوان شاهد بهبود های اطالعاتي شفاف و نظاممنظا

با بود.  هادانشگاهو  هاسازمانمستمر گردش اطالعات و گسترش ارتباطات واقعي در 
 فراهاني،سیدنقوی و ) گذاری رهبری نوآور بر گسترش شفافیت سازمانيتأثیرتوجه به 

ايگزين کردن چنین و ج هاسازمانهای رهبری موجود در تغییر در سبک رای( ب1392
همچنین در جهت نهادينه کردن فرهنگ مشارکت . اقدامات الزم شودهايي سبک

 و کارکنان تالش شود. استادانهرچه بیشتر در بین 
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 منابع
و مراکز  هادانشگاه(. رعايت اخالق در 1390) آراسته، حمیدرضا و جاهد، حسینعلي

 .40 – 31 (،1) 2 فصلنامه نشاء علم،ای برای بهبود رفتارها. آموزش عالي: گزينه
ررسي (. ب1389) فرد، علیرضاابراهیم، عبدالرحیم و مطلبيآراسته، حمیدرضا؛ نوه

. ی دولتي شهر تهرانهادانشگاهعلمي  هیئتوضعیت اخالق آموزشي اعضای 
 .219-204، 8، راهبرد فرهنگ

ه آگاهي (. رابط1389پور، آرين و باغستاني برزکي، حوريه )اصغر؛ قليعليپورعزت، 
 فصلنامه رفاه. هاسازمانشهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگويي و شفافیت 

 .40-7(، 38) 10، اجتماعي
ق (. اخال1395) زهرا؛ قموشي، زهرا و محسني، زهراپورکريمي، جواد؛ احتشام، 

 الملليبینکنگره مدرسان از منظر شهید ثاني: الگويي مفهومي.  ایحرفه
 .1-24، های کاربردی علوم انساني اسالميپژوهش

ويکرد ر(. 1398) مهر، زهراپورکريمي، جواد؛ قموشي، زهرا؛ احتشام، زهرا و محسني
 انشجوياناعضای هیئت علمي از ديدگاه اساتید و د ایحرفهای به اخالق مقايسه

 .151-186(، 2) 9 ،فرهنگ در دانشگاه اسالميدانشگاه تهران. 
اعضای  ایحرفه(. ارزشیابي اخالق 1395تیرگر، هدايت و طباطبايي، سید سجاد )

 (،6)23، رويجي اخالقت -فصلنامه علميعلمي دانشگاه شهید باهنر کرمان.  هیئت
135-166. 

خالق ا(. مقايسه وضع موجود و مطلوب 1394زايي، ناصر )جناآبادی، حسین و ناستي
اهنامه دومعلمي دانشگاه سیستان و بلوچستان.  هیئتتدريس در اعضای  ایحرفه
 .322-317(، 8) 5، ژوهشي راهبردهای آموزش در علوم پزشکيپ -علمي

افیت در حکومت های شف(. شاخص1395) نژاد، سید احمد و عامری، زهراحبیب
 .157-129(، 13) 49، حقوق اسالمياسالمي )با تأکید بر حکومت علوی(. 

اعضای  و کیفیت زندگي کاری ایحرفهبررسي رابطه اخالق (. 1393) حسیني، جواد
، وزشينامه کارشناسي ارشد، رشته مديريت آم. پايانعلمي دانشگاه تهران هیئت

 دانشگاه تهران. 
خالق ا(. ارزيابي 1396حیدری، مهدی؛ ابوالقاسمي، محمود و محمدی چابکي، رضا )

(، 12) 3، فصلنامه اخالق در علوم و فناوریعلمي.  هیئتتدريس اعضای  ایحرفه
72-65. 
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تماد و ارتقاء روحیه کارکنان در بخش دولتي: بررسي نقش اع(. 1390خادم، مريم )

ربیت گاه تکارشناسي ارشد، رشته مديريت دولتي، دانشنامه . پايانشفافیت سازماني
 مدرس.

ني بر (. بررسي تأثیر شفافیت سازما1395درويش، حسن و عظیمي زاچکاني، فاطمه )
ان گری اعتماد سازماني )مطالعه موردی: کارکنکاهش فساد اداری با میانجي

 .166-153 (،1) 8مديريت دولتي، بیمارستان پانزده خرداد ورامین(. 
(. رابطه شفافیت نقش و تعهدشغلي 1387) پور، سعید و بهرامي، سوسنرجايي

زشکي پمجله دانشگاه علوم های دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. کارکنان دانشکده
 .36-30(، 2)10، شهرکرد

؛ ایحرفه (. رابطه فرهنگ سازماني و اخالق1392) رحیمي، حمید و آقابابايي، راضیه
(، 6) 2، راهبردهای آموزش در علوم پزشکيعلمي دانشگاه کاشان.  هیئتاعضای 
67-62. 

رات گرگان: انتشا .فضیلت سازماني(. 1395فر، حسن )رمضاني، ناصر علي و عابدی
 نوروزی.

محمد و  ساالروند، شهین؛ يماني، نیکو؛ کاشاني، فهیمه؛ ساالروند، مريم؛ عطايي،
استاد  ایحرفههای اخالقي و يژگي(. و1394السادات )هاشمي فشارکي، مريم

لوم مجله آموزش در عال از ديدگاه دانشجويان پرستاری: مطالعه کیفي. ايدئ
 .494-481(، 60)15، پزشکي

فیت در مديريت کی ایحرفه(. اخالق 1386سرمدی، محمدرضا و شالباف، عذرا )
 .110-99(، 3)2، فصلنامه اخالق در علوم و فناوریفراگیر. 

(. وضعیت 1393زاده، وحید؛ امراهي، اکبر و اسم حسیني، غالمرضا )سلطان
رستاری. پعلمي از ديدگاه دانشجويان  هیئتاعضای  ایحرفهاستاندارهای اخالق 

 .23-20 (،7) 1، دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکي
تقای (. ايجاد استراتژی مناسب و ار1392) سیدنقوی، میرعلي و فراهاني، فاطمه

ات پژوهشي مطالع-فصلنامه علميشفافیت سازماني از طريق رهبری نوآور. 
 .97-75(، 72)23 مديريت،

هبردهای در آموزش عالي )تأملي بر را ایحرفه(. اخالق 1389اله )عزيزی، نعمت
-174 ،8، هنگراهبرد فرهای دانشگاهي(. بهبود استانداردهای اخالقي در آموزش

201. 
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ی هاؤلفهم(. بررسي میزان رعايت 1391فرمهیني فراهاني، محسن و بهنام جام، لیال )
الق در . فصلنامه اخعلمي دانشگاه شاهد هیئتآموزش در اعضای  ایحرفهاخالق 

 .1-10(، 7) 1، علوم  فناوری
قي (. نقش شايستگي اخال1398قموشي، زهرا؛ پورکريمي، جواد و عزتي، میترا )

 (.2) 15، های نوين تربیتيانديشهمديران در فضیلت سازماني. 
وت (. تحلیل رابطه شفافیت سازماني با سک1397قنبری، سیروس و مرادی، علي )

 .205-230(، 1) 7، هاسازمانمديريت بر آموزش سازماني کارکنان. 
شفافیت  (. ارائه مدل1397، کیومرث )یکاشف، حسنا؛ تقوايي يزدی، مريم و نیازآذر

مطالعه ان )سازماني در ارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازماني مدير
، 40، های آموزشيپژوهش در نظامموردی: دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران(. 

111-130. 
ني حلقه (. فرهنگ سازما1393اصغر و مسعودی، زهرا )عليکردنائیج، اسداله؛ فاني، 

(، 2)12، مديريت فرهنگ سازمانيمفقوده شفافیت سازماني و عملکرد سازمان. 
189-173. 

به اخالق  (. بررسي نگرش1392کرمپوريان، آرزو؛ ايمني، بهزاد و ترک زبان، پرويز )
. 1391در سال علمي دانشکده دندانپزشکي همدان  هیئتدر اعضای  ایحرفه

 .51-43(، 10) 1، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکي
منظر  (. شفافیت اطالعات از1390) د و کاظمي، حسینلگزيان، محمد؛ مرتضوی، سعی

، رانات ايفصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعريزان دولت الکترونیک. برنامه
285-255. 
گیری و و مديريت )شرح، نقد، اندازههای سازمان (. نظريه2012ای. ) مايلز، جفری

تاب (. تهران: مؤسسه ک1396فرد )ترجمه حسن دانايي ؛ها برای مديران(داللت
 مهربان.

مت (. رابطه شفافیت سازماني و سال1394محمدخاني، زهرا و فاطمه، محمدخاني )
 پژوهش در علوم الملليبیندومین کنفرانس سازماني با عملکرد شغلي کارکنان. 

 .رفتاری و اجتماعي
در سازمان با  ایحرفهی اخالق هامؤلفه(. 1392وردی، مهدی )محمدی، مسلم و گل

 .180-161، (2) 3، دوفصلنامه اسالم و مديريتالگو گرفتن از مباني ديني. 
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رار رسي رابطه فرهنگ و شفافیت سازماني با استقبر(. 1390) کیا، سعیدهمحمدی

نامه کارشناسي پايان .ار و رفاه اجتماعيک -سازماني در وزارت تعاونعدالت 
 ارشد، رشته مديريت دولتي، دانشگاه عالمه طباطبائي.

مورد بررسي تأثیر شفافیت سازماني بر عملکرد سازمان )(. 1390) مسعودی، زهرا
، ولتيد. پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته مديريت مطالعه: صنعت مواد غذايي(

 دانشگاه تربیت مدرس.
گری (. بررسي تأثیر شفافیت گزارش1395مشايخ، شهناز و نصیری، سپیده سادات )

 19، های تجربي حسابداریپژوهشمالي بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری. 
(5 ،)154-127. 

در  ایحرفه(. الگوی سیستمي اخالق 1392) زاده، عباسمصباحي، مريم و عباس
 .33-12(، 3) 10، فصنامه اخالق زيستي ق کیفي(.)تحقی آموزش عالي

(. 1392) پورکريمي، جواد و عبداللهي، بیژنمصدق، هادی؛ بیروني کاشاني، راضیه؛ 
ام ه امبررسي میزان رعايت اخالق تدريس در بین اساتید دانشگاه تهران و مؤسس

 .722-705، 9، فرهنگ در دانشگاه اسالمياز نگاه فراگیران.  )ره(خمیني
سي (. برر1395) دی جعفری، حسن و محمديان، محبوبهموسوی خامنه، مرضیه؛ عاب

و  رابطه سرمايه اجتماعي سازماني و سالمت سازماني )با تأکید بر شفافیت
 .176-145 (،2) 5، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانيپاسخگويي(. 

ن نقش جو تبیی تأثیر شفافیت سازماني بر اعتماد سازماني با(. 1392) موسوی، راضیه
شد، ي ارنامه کارشناسپايان سازماني: مطالعه موردی اداره ارشاد استان تهران.

 دانشگاه تربیت مدرس.
 . تهران: يسطرون.فلسفه مديريت(. 1392) میرکمالي، سید محمد

فافیت شني وفاداری سازماني: نقش یبارائه مدل علي پیش(. 1392) نژاد، نصرتنديم
. هدان(ي زاازماني )مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکسازماني و اعتماد س

 نامه کارشناسي ارشد، مديريت دولتي، دانشگاه تهران.پايان
ني و (. روابط کانون کنترل دروني و بیرو1393نوربخش، پريوش و راشدی، مهری )

 .7-1، (9) 1، فصلنامه اخالق در علوم و فناوریرفتار اخالقي با رضايت شغلي. 
 نوريان، محمد؛ آتشک، محمد؛ سالم، صديقه و جمشیدزاده کیاسرائي، معصومه

 ایحرفهپذيری رعايت اخالق شناختي بر امکان(. تأثیر متغیرهای جمعیت1395)
 .94-85(، 11) 1، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری. هادانشگاهتدريس در 
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. رابطه (1393) کهرودی، زهرافر، رضا و نیازآذری، کیومرث؛ عنايتي، ترانه؛ بهنام
انشگاه های پرستاری د. مرکز تحقیقات مراقبتو تعهد سازماني ایحرفهاخالق 

 .42-34(،87) 27، علوم پزشکي ايران
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