
 

 در نظام آموزش عالی یزیگرقانونفرهنگی  یشناسبیآس

 2رقیه حیدرزادهو  1*مریم بناهان

 چکیده
با آن مواجه هستند. نظم  یاگونهبهکشورهای جهان  یاست که همه یادهیپد یزیگرقانون

 یسختبهبه هم تنیده هستند که  ییهامقولهمداری اجتماعی، فرهنگ عمومی، آموزش و قانون
نظر داد اما باید پذیرفت که قانون و حاکمیت آن نقش  هاآنیکی از  تأخربر تقدم و  توانیم

 .به جامعه بزند یریناپذجبران یهابیآس تواندیممحوری در جامعه را دارد و تخطی از آن 
 ،دیآیمو رایج شدن آن در جامعه به وجود  یزیگرقانونفرهنگی که در اثر این  این،بر  افزون
. این پژوهش با هدف کندیمدرونی است که از خود تغذیه  یادهیپدبوده و  ترخطرناکبسیار 

در نظام آموزش عالی است و در پی پاسخ  یزیگرقانونناشی از  یزابیآسشناسایی الگوهای 
و واکنش در  شودیمدر دانشگاه به چه صورت انجام  یزیگرقانونبه این پرسش است که 

توصیفی و  یاین مقاله از نوع کیفی بوده و نوعی مطالعه ؟چیست یشکنقانونبرابر انواع 
 هادانشگاهقانون در که عدم تبعیت از  دهدیمشود. نتایج تحقیق نشان تحلیلی محسوب می

علمی،  یسندسازبه  توانیم هاآن نیترمهمدر موارد آموزشی و پژوهشی است که از  بیشتر
 سوءاستفاده ی واحرفه یهاگروهنویسی و پژوهش نویسی توسط  نامهانیپاایده و مقاله دزدی، 

از نوع نرم بوده و  عمدتاًدر دانشگاه  یزیگرقانوناز موقعیت توسط اساتید اشاره کرد. مصادیق 
 .درآمدهاستعرف رایج در محیط دانشگاهی  صورتبهقانونی را در پی ندارد و  العملعکس
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 مقدمه
روابط میان افراد جامعه است و یکی از ارکان اصلی  یکنندهمیتنظمحور  عنوانبه یزیگرقانون

(. 1394و دموکراتیک است )پیرایش و دیگران،  ساالرمردممدنی و تثبیت نظام  یاستقرار جامعه
و خروج  کندیمنظم در جامعه کمک  یبرقرارحاکمیت قانون در اجتماع انسانی به ثبات و 

ابعاد گوناگونی دارد و فساد که  یزیگرقانونافراد از این محور نظم جامعه را بر هم خواهد زد. 
، ادارات و هاسازمان ازجملهگوناگون جامعه  یهابخشدر  شودیمآن محسوب  یهاشهیراز 

ساترلند  ازنظر. ستین مستثنااز این امر  اداری و غیره وجود دارد که نظام آموزشی نیز یهابخش
از طریق کنش متقابل به دیگران آموخته  یرقانونیغبر اساس الگوی انتقال فرهنگی رفتارهای 

)کالنتری و  ردیگیممبتنی بر توجیه زرنگی شکل  یزیگرقانونو نوعی فرهنگ  شودیم
آن رفتارها از حالت  ،کنندیمافراد به رفتارهای خالف عادت  کهیوقتبنابراین ؛ (1384 دیگران،

 یهاارزشکه  شودیم. این امر سبب شودیمو در نظر مردم هنجار  دیآیمناهنجار بیرون 
قرار گیرد و انسجام اجتماعی را به خطر اندازد  دیموردترد ناخواهخواهمنتسب به آن هنجار نیز 

و فساد در نظام اداری،  یزیگرقانونبه  یتوجهیب(. 1388)علی بابایی و فیروزجانیان، 
در  هاسازمانو عامل شکست  کندیمتهدید  بلندمدترا در  هادولت یکارآمدمشروعیت و 

حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه خواهد کرد )ربیعی و نظریان،  یمحیط خواهد بود و ادامه
 جهتازآنور آن در نظام آموزشی کش یشناسبیآسو  یزیگرقانونرویکرد فرهنگی به  (.1393

انتقال میراث  یاهمیت دارد که نظام آموزشی در مرکز تعالی فرهنگی است چه به مفهوم وسیله
فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر و فرهنگ پذیری افراد جامعه، چه به مفهوم فراگرد رشد و 

و  تکامل انسان و تعالی جامعه همواره نظام آموزشی در قلب تعالی فرهنگی جامعه جای دارد
در نظام  یرقانونیغ یهاتیفعالوجود فساد و  .(1391جزء اساسی آن است )منافی و زمانی، 

تولید و انتقال فرهنگ را دارد سبب  یهانهیزمنظام آموزش عالی که خود  ازجملهآموزشی و 
، افراد ناالیقی را برای دینمایم، کیفیت آموزشی را بدتر از گذشته شودیممردم  یاعتمادیب

. از طرفی فساد با آموزدیمرا به دانشجویان  شدهفیتحر یهاارزشو  دهدیمآینده پرورش 
کارفرمایان و عموم به دانش و توان محصالن  یاعتمادیب، سبب ییگرانخبهتخریب روح 

ه علمی مشغول ب یهاطیمح(. دانشجویانی که در 23 ،1388)رسولی و شهائی،  گرددیم
این مراکز  میرمستقیغ یهاآموزشمستقیم در معرض  یهاآموزشتحصیل هستند عالوه بر 

و  هاسازماندور به  چنداننه یاندهیآدر  رندیگیفرامآموزشی  یهاطیمحدر  آنچههستند و 
. اندازدیمسایر مراکز منتقل خواهند کرد و این سالمت جامعه را در ابعاد گوناگون به خطر 

دود آن تنها به  دادیمهر عمل خالف قانونی در میان قشر فرهیخته رخ  معموالً درگذشته
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اما امروزه با پدیدار شدن نهادی به نام دانشگاه که مسئولیت تربیت  رفتیمچشم خود فرد 
اعمال به  گونهنیاو متخصص را به عهده دارد، دیگر ابعاد  کردهلیتحصعلمی و اخالقی نسل 
 یدر عرصه خصوصبه هاآناز  یپوشچشمهر نوع  درواقعو  ماندینمافراد خاصی محدود 

( لذا ضروری 1390نتایجی هولناک در پی داشته باشد )کیوان آرا و دیگران،  بساچهدانشگاهی 
در نظام آموزش عالی بررسی شود تا با شناسایی و  یزیگرقانون یتا پدیده رسدیمبه نظر 

مراکز بتوان در جهت پیشگیری و یا درمان آن، تشخیص موارد و مصادیق آن در این 
به اشکال  یزیگرقانونبا توجه به تحقیقات صورت گرفته  مناسبی را پیشنهاد کرد. یهاحلراه

است و عالوه بر اینکه  شدهمطرح هاسازماناخیر یکی از مشکالت اساسی  یهادههمختلف در 
، انتفاعی، یرانتفاعیغدولتی،  یهاسازمانتجاری را با مشکل مواجه نموده  یهاشرکت

 کهیدرحال .(1393نظریان،  و مذهبی را فرا گرفته است )ربیعی یهاسازمانو حتی  هادانشگاه
حکومت دینی و اسالمی  کی آنبعد از وقوع انقالب اسالمی که مبنای تشکیل  رفتیمانتظار 

بودن  االجراواجباست از شدت این مسئله تا حد زیادی کاسته شود و مردم گرایش به قانون و 
از قواعد  یامجموعهگفت  توانیمآن را امری ضروری برای خود بدانند. در تعریف قانون 

 هاشیگرابا  هاانسانوجود انبوه  رغمیعلاست که اگر افراد جامعه خود را با آن تطبیق دهند 
و اصطکاک  کندیممتفاوت و گاه متضاد، هر کس در محدوده حقوق خویش عمل  یهاقهیسلو 

عبارت است از زیر  یزیگرقانون( فلذا 3 ،1377)حق پناه،  دیآینمو رویارویی مستقیم به وجود 
 یبخشنظمبرای کنترل و  هاتیفعال حدومرز کنندهنییتعپا گذاشتن قواعد و دستوراتی که 

در مراکز آموزش عالی به چند دسته از  یزیگرقانون یدر بررسی پدیده جامعه انسانی است.
 یهاقسمتاست که  یزیگرقانوناول آن بخش از موارد  یدسته .میکنیمانواع تخلف برخورد 

دیگر مربوط به  یو دسته شودیمرا شامل  یسازماندرون یهابخشمدیریتی و اداری و 
دانشجویان و اساتید و متولیان آموزشی است و  یهاتیفعال یکه در حیطه شودیمتخلفاتی 

را مورد هدف خود قرار داده است و هدف پژوهش حاضر نیز  هاآنهنجارها و قوانین حاکم بر 
است که عالوه بر نامعتبر کردن مراکز آموزش عالی باعث  یرقانونیغ یهاتیفعالگروه دوم از 

نظام آموزش عالی در هر  انیمتصدزیرا  شودیمفکری و فرهنگی جامعه در نظام  ییهابیآس
موجب  تواندیم هاآنو رفتارهای  شدهشناختهگروه مرجع  عنوانبهاز شدت  یادرجهبا  یاجامعه

شدن آن در جامعه گردد )ربیعی و نظریان،  یراخالقیغو هنجاری شدن فساد و یا  یالگوبردار
 مدنظر یزیگرقانونآن مفهوم از  یزیگرقانونو با توجه به انواع  یطورکلبه(. 143 ،1393

 گرفتهانجام یشکنقانوندر برابر این  یالعملعکسو کمتر  شودیمنرم انجام  صورتبهاست که 
آن  تبعبهرفتار رایج و عرف در محیط آموزشی و  صورتبهو در برخی موارد به دلیل فراوانی 
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 یو علل بروز این پدیده در جامعه موضوع مطالعه یشکننقانو .درآمدهاستدر جامعه 
تنها به علل بروز آن در جامعه  هاپژوهشگوناگونی بوده است و بسیاری از این  یهاپژوهش
آن در مراکز آموزشی موضوعی است که  یشناسبیآسو  یزیگرقانونولی بررسی  اندپرداخته
سعی بر این بوده است تا عالوه بر شناسایی  لذا در این پژوهش شدهواقعمورد غفلت  تاکنون

به پیامدهای فرهنگی آن نیز بپردازد و  ،در مراکز آموزش عالی یزیگرقانونانواع و مصادیق 
در نظام آموزش عالی کدام است  یزیگرقانونبرآید که انواع  سؤالپاسخگویی به این  درصدد

 یزیگرقانونکنونی چگونه است. بدین منظور ابتدا بیان مفهوم قانون و  یو بازتاب آن در جامعه
 ازآنپس .قرار گرفته است یموردبررسفرهنگی  یشناسبیآسفرهنگ و  یپرداخته و سپس واژه
در نظام آموزش عالی پرداخته و راهکارهایی برای حل این  یزیگرقانونبه انواع و مصادیق 

 یاز پدیده ییهاگونهه به موضوع تحقیق که شناسایی توج با مسئله ارائه شده است.
، گذاردیم ریتأثاست که وجهه فرهنگی داشته و بر منش و کنش اجتماعی افراد  یزیگرقانون
 است افتهی سامانزیر  صورتبهپژوهش  یهاسؤال

آموزشی و پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور کدام  یزیگرقانونمصادیق  نیترمهم (1
 است؟

 در دانشگاه چیست؟ یزیگرقانونفرهنگی ناشی از  راتیتأث (2

 چیست؟ عالی آموزش نظام در یزیگرقانون اجتماعی و اخالقی پیامدهای نیترمهم (3

 چیست؟ عالی آموزش نظام در یزیگرقانون مهار و کنترل برای پیشنهادی راهکارهای (4

 شناسیروش
عالی از روش توصیفی و  موجود در نظام آموزش یهابیآسبه  دستیابی جهت پژوهش این در

کیفی انجام شده است. با توجه به اینکه موضوع  صورتبهنوع مطالعات  ازنظرتحلیلی و 
شناسایی  منظوربهلذا تالش شده است است در نظام آموزشی مبحثی نو و پیچیده  یزیگرقانون

 صورتبه هاداده یآورجمعی عال در نظام آموزش یزیگرقانونفرهنگی ناشی از  یهابیآس
انجام شده در این حوزه صورت پذیرد و  یهاپژوهشاز  یریگبهرهو با  یاکتابخانهاسنادی و 

از نگاه  یریگبهرهو  مختلف یهاروش یریکارگبهسپس با استفاده از رویکرد کیفی و با 
ن حاصل از متو مندنظامانتقادی برای رسیدن به فهم دقیق مطلب به تحلیل و بررسی 

 و اسناد پرداخته شود. هاادداشتی
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 نتایج

 مفهوم قانون
. قانون است کش یا قاعدهاست و کانون به معنای خط 1کانونی یونانی واژه قانون معرب واژه

. )دهخدا، شودیمو احکام جزئیات از آن شناخته  گرددیمامری است کلی که بر جزئیات منطبق 
(. 1377( و در فرهنگ لغت عمید به معنای اصل و مقیاس چیزی است )فرهنگ عمید، 38ج 

 یهاعرصهکه بر رفتارهای افراد در  ندیگویمکلی  یاضابطهدر اصطالح نیز قانون را به 
(. در علم حقوق و 3 ،1384، همکاران)کالنتری و  کندیممختلف زندگی اجتماعی حکومت 

و مقصود تمام مقرراتی است که از  رودیمآن، این منبع در برابر عرف به کار  در معنای عام
قانون شامل تمام  ،صالح دولت وضع شده است پس در این معنی یهاسازمانطرف یکی از 

( و 120 ،1376)کاتوزیان،  شودیماداری  یهانامهبخشو  هانامهبیتصومصوبات مجلس و 
خواه  دیآیمبه تصویب ملت رسیده است در شمار قانون  یپرسهمههمچنین قواعدی که از راه 

(. قانون اگرچه از 124 ،همان)مربوط به عموم مردم یا ناظر به شخص و موضوع معینی باشد 
آن همان  نیترمناسبمفهوم، معانی متفاوتی دارد که  ازلحاظلغات دخیله است ولی در عرف ما 

ن به معنی عالی و مرتفع است به این معنا که قانون اصل و ریشه است و بعضی از مشتقات آ
از شئون اجتماعی خود متکی به مبادی  یشأنباید اولین هدف دید ما باشد یعنی بشر باید در هر 

و چنین هم بوده و حتی اجتماعات کوچک و  شودیمو مقرراتی باشد که به آن قانون گفته 
بر اساس اصول  یاجامعهقانون هر . (66 ،1343)غضبان، بدوی هم بدون قانون نبوده است 

و تمامی قوای آن  شودیمدقت و توجه تدوین  تیدرنهاآن کشور و  یو مبانی شکل یافته
یک سند افتخار و میراث ملی  عنوانبه . از آنکوشنددر حفظ تمامیت و قداست آن میکشور 

نمایند و اگر تحوالت اجتناب می االمکانیحتکنند و از تغییر و تبدیل در آن حراست می
همان  اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از

. باید توجه داشت که اعتبار و کیفیت کنندمتناسب با نیازهای روز را اجتهاد می یهاحلراه ،مواد
دیگر حتی در جوامع چندگانه ممکن است  یو هنجارها از یک جامعه به جامعه هایمندقانون

هر  یهایقانونمندانسانی و باورهای سازمانی و اجتماعی با عنایت به  یهاارزشتفاوت کند و 

                                                           
 

 

1 Canon 
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از ادراک  درهرصورت و گرددیمجامعه در چارچوب فکری مکاتب مختلف، تعریف و تبیین 
گوناگونی از قانون وجود تعاریف . (35 ،1378)قراگوزلو،  دریگیم نشاءتفرهنگی آن جامعه 

به نظرات اندیشمندان مختلف اشاره کرد آبراهام مزلو معتقد است: قوانین  توانیمدارد که 
به این مفهوم،  شوندیممفهوم خود روابطی هستند که از فطرت چیزها ناشی  نیتریدرکل

ادی قوانین تمامی موجودات برای خود قوانینی دارند. خداوند قوانین خودش را دارد، عالم م
خودش را و انسان قوانین خودش را، بنابراین قانون عبارت است از روابطی که بین موجودات 

(. کوزر درباره قانون 54 ،1374مختلف و بین این موجودات با یکدیگر برقرار است )رفیع پور، 
 تیحباصال، دستور مقام گذارقانونقانون عبارت است از فرمان »کرده است:  اظهارنظرچنین 

)پیرایش و « تا فالن کار را انجام داده و از ارتکاب فالن عمل بپرهیزیم داردیمواکه ما را 
 تعامل در ادفرا که شودیم گفته ییهاعمل به رهنجاصدیقی  یبه گفته و (3 ،1394دیگران، 

 رهنجا که عملی گر، ابعد ینا در. رندیپذیم را آن نیز دممر کثرا و دهندیم منجاا یکدیگر با
 پذیرفتنی یهارهنجا بعضی. کنندیم ردبرخو آن با دممر د،نشو منجاا هیوگر یا دفر توسط ستا

 هارهنجا عنو ینا از تخلف وست ا رداربرخو حکومتی ییاجرا ضمانت و ضباطینا یپشتوانه از
)صدیقی  دهندیمدارد این هنجارها قانون را تشکیل پی  در خاطی دفر با را حکومتی ردبرخو

 ستا ممکن نقانو ینکها اول .ستا ریپذامکان نقانو از تعریف سه یطورکلبه. (1376اورعی، 
 عینی رعتباا و ارزش دارای سیاسی منظا هر در که باشد رفتار بر ناظر یعداقو سلسله یمعنا به
 به ستا ممکن نقانو دوم،. شودیم هیدد یناسکوآ ستوما یهینظر در نچهآ همانند ،ستا

 سیاسی منظا سیتأس از پیش ،کندیم عااد کال کهچنانآن و باشد دیفر قحقو سرجمع یمعنا
 ممکن نقانو ینکها مسو. اندنداشته هاآن ماهیت در یریتأث هانظام ینا رظهو و شتهدا دجوو
 و ونمد لصوا با هاآن تصویب به هاآن رعتباا که باشد لتدو موضوعه نیناقو یمعنا به ستا

 .(4 ،1394)پیرایش و دیگران، است طمنو ساسیا نقانو ونمد غیر

 نقش و اهمیت قانون
که گفته شد اعتبار و کیفیت قانون و هنجارهای اجتماعی ممکن است از یک جامعه  گونههمان

ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده است که به مواردی  درهرصورتبه جامعه دیگر تفاوت کند اما 
 شودیماشاره 

 در جامعه است. یروانهیمقانون عامل اعتدال و  -1

 .کندیمرا جلوگیری  یکشبهرهانحراف، طغیان، استکبار و  یهانهیزمالتزام به قانون  -2

 است. ومرجهرجفعالیت انسان و جلوگیری کننده از  یکنندهکنترلقانون  -3
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جاد انضباط حاکمیت قانون و وجود قانونمندی در مناسبات انسانی به استقرار نظم و ای -4
 .(34 ،1378)قراگوزلو،  انجامدیماجتماعی 

 .شودیمو ادارات  هاسازمانکار در  یقانون و التزام به آن باعث افزایش انگیزه -5

 .شودیمقانون موجب کاهش اتالف منابع  -6

 یزیگرقانون
به معنای هنجار و قانون توجه کرد. در تعریف هنجار  ستیبایم یزیگرقانونبرای درک مفهوم 

 شودیمباعث واکنش مردم  هاآنشدیم که رفتارهایی را هنجار گویند که رعایت نکردن  ادآوری
برخورد  هاآناجرایی برخوردار هستند که عدم تعهد به  یاز پشتوانه هنجارهاو بعضی از 

 با ،بگیرند هیددنا را جامعه سمیر یهارهنجا یاعده که یزمان ،درواقعحکومتی را در پی دارد. 
اجرای  جهیدرنتبرای ثبات و پایداری و  یاجامعههر  .خواهیم بود روروبه یزیگرقانون ضعیتو

نیاز به رعایت نظم و قانون و مقررات از سوی افراد آن  شدهیطراح یهااستیسو  هابرنامه
نظم  .شودیمبرای جامعه تلقی  یرعادیغیک حالت که گریز از قانون  یاگونهبهجامعه دارد 

آن قانع نبودن شخص به حقوق خود،  یهانشانهاست که  یزیگرقانونگریزی مترادف با 
تعرض به حقوق دیگران، خودداری از انجام وظایف، گریز از مسئولیت و وصول به مقصود به 

نسبت به هنجارهای قانونی  یریگجهتنوعی  یزیگرقانون درواقعهر طریق ممکن است. 
، بنابراین دهدیمترجیح  هاآناست که فرد پیروی نکردن از این هنجارها را بر پیروی از 

)پیرایش و  گذاردیم ریتأث میرمستقیغمستقیم و  طوربهبر همه ابعاد جامعه  یزیگرقانون
در زندگی اجتماعی ، قوانین اجتماعی مبنای رفتار افراد یاجامعه(. در هر 3 ،1394دیگران، 

درست و نادرست افراد در زندگی اجتماعی  یهامحدودهاست. در حقیقت این قوانین هستند که 
اگر از منظر علم  .سازندیمو از این طریق نظم اجتماعی را ممکن  کنندیمرا مشخص 

نگریسته شود مفاهیمی چون بزهکاری، جرم، انحراف و  یزیگرقانونبه مفهوم  یشناسجامعه
بروز خواهند کرد که هر یک مفهوم  رندیگیمبرای کسانی که قواعد اجتماعی را نادیده  یروجک

از هنجارها و قواعد اجتماعی  یامجموعهمبتنی بر  یاجامعهنظم در هر  یهرروبهمتفاوتی دارد. 
و برخی دیگر رسمی است و ضمانت اجرایی  یررسمیغاست برخی از این هنجارها عرفی و 

هنجاری در جامعه تخطی کنند کج رو یا منحرف  هرگونهافرادی که از  یدارد. به همه
اما به سن قانونی  کنندینم. در این میان به افرادی که از قوانین رسمی جامعه پیروی ندیگویم

به تکرار از قوانین رسمی جامعه  که شودیم. مجرم به فردی گفته ندیگویمبزهکار  انددهینرس
اما شدت انحراف او باالست و آسیب فردی و اجتماعی شدیدی برای جامعه به  کندیمتخطی 
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رفتاری است که از مخالفت با قوانین  یزیگرقانونهمراه خواهد داشت. با توجه به این مطالب 
آگاهانه و از  صورتهبکسی است که با رفتار خود  زیگرقانونو  شودیمرسمی جامعه حاصل 

 (.12 ،1388. )علی بابایی و همکاران، ردیگیمروی عمد قوانین رسمی جامعه را نادیده 
انجام شده مختلف است. علی بابایی بر اساس شدت  یزیگرقانونکه برای  ییهایبندمیتقس

. کندیمسخت و نرم تقسیم  یآن را به دو دسته یزیگرقانون یدر پدیده شدهاعمالخشونت 
 و کنندیم تخطی سمیر یقاعده چند از دخو ندگیز در جامعه ادفرا یهمه ینکها به توجه با

 که ستا رفتار از طیفی یزیگرقانون ،رندیگیم هیددنا را نیناقو همیشه که هستند هم کسانی
 غیر و یگه گاه یزیگرقانون تا قتل( و سرقت شدید )مثل و خشن و ئمیدا یزیگرقانون از

 ریفتار عنو هر به. ردیگیم بردر را (قرمزچراغ از رعبو و تمالیا ادنند ضعیف )مثل و خشن
 عمدتاً و یگه گاه ،میزآغیرخشونت یژگیو دارای و گرفته هیددنا را جامعه سمیر نیناقو که
 عنو یندر ا نتیجه در. شودیم گفته منر یزیگرقانون باشد ضعیف زاتمجا یا زاتمجا ونبد

 در مجر عنوانبه یزیگرقانون عنو ینا جامعه در. ندیبیم سیبآ جامعه عمدتاً ی،زیگرقانون
. شودیم هیدد زانیگرقانون عنو ینا برابر در منفی یالعملعکس کمتر و شودینم گرفته نظر

 جامعه در فعر صورتبه بیشتر آن منجاا در سهولت و نیاوافر لیلد به یشکنقانونع نو ینا
 عنو ینا از ییهانمونه زغیرمجا یکپیها از دهستفاا و ارضعو یا تمالیا ادنند. ستا همددرآ

 مرتکب جامعه هر در یکمتر ادفرا که ستا ینا ستا مسلم چهآنست. ا جامعه در یزیگرقانون
 یزیگرقانون مرتکب ینوعبهمعه جا ادفرا یهمه کهلیحا در شوندیم اول عنو از یزیگرقانون

به سه  یزیگرقانون یبه عبارتی مسئله .(6 ،1394)پیرایش و دیگران،  شوندیم دوم عنو از
 در کنشگراری،بزا یزیگرقانون. از منظر شودیمابزاری، اعتراضی و اخالقی تقسیم  یدسته

 هگاآ نکته ینا به و پردازدیم طاعتم اعد از ناشی نیاز د وسو یمحاسبه به کنش موقعیت
 ضیاعترا یزیگرقانون. بردارد در او ایبر یبیشتر دسو درمجموع یرقانونیغ کنش که ستا

 در دممر لف(ا که ستا نیناقو از دممر طاعتا ییاچر به کلی پاسخ درواقع دویی( ا)ناهمنو
 طاعتا نقانو از تتنبیها و هاپاداش ،گریدعبارتبه یا سمحسو و نیوبیر یهامحرک به پاسخ

 دینها عیتومشر یا شخصی قخالا که ستا ریهنجا اتتعهد بر مبتنی طاعتب( ا و کنندیم
 مانیز خالقیا یزیگرقانون نهایتاً .شودیم شامل را نیناقو دخو و نمجریا ن،حاکما ،گذارقانون

 نیاهمخو وی نیدرو و خالقیا یهاارزش با نچو نهدیم دنگر نیناقو به شخص آن که ستا
 یهاارزش با اشیوستگیپ غمرعلی که بزند عمالیا به ستد ستا ممکن شخص ماا. دارد
یک دیدگاه فرهنگی . (8و  7)همان: باشد  شتهاند نیاهمخو جمعی یهاارزش با وی نیدرو

، هاارزشاز آداب، رسوم،  یادهیچیپ ینیز در این زمینه وجود دارد که فرهنگ را مجموعه
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. در این دیدگاه فرهنگ به معنای پنداردیمو کلیه دستاوردهای مادی افراد جامعه  هاکیتکن
شده است. اگر  دیتأکاعم نگریسته شده و بر اولویت آن در فرایند قانون پذیری افراد جامعه 

احساس  هاآنکه  یاگونهبهشده باشد،  یدهسازمانجریان فرهنگی شدن افراد جامعه درست 
عدول از قوانین جامعه را آن داشته باشند، اجازه تخطی و  یهاارزشتعهد در مقابل جامعه و 

این رهیافت معتقدند که علل ضعف رعایت قانون در جامعه و  نظرانصاحب. دهندینمبه خود 
را باید در گسیختگی فرهنگ جامعه جستجو کرد. اگر میان اجزا و عناصر  هایناهنجارسایر 

هنگی شدن انسجام مطلوبی وجود داشته باشد و فرایند فر یرمادیغفرهنگی، چه مادی و چه 
اجتماعی و  یهاارزشباشد که تعهد الزم را نسبت به  یاگونهبهو اجتماعی شدن افراد 
در  هاارزشاین هنجارها و  اصطالحبهبه وجود آورده باشد و  هاآنهنجارهای فرهنگی در 

زیرا قانون نیز بخشی از  شودیموجود افراد درونی شده باشد میزان گرایش به قانون بیشتر 
 (.115 ،1386است )فخرائی،  درآمدهمدون  صورتبهرهای یک جامعه است که هنجا

 فرهنگی یشناسبیآس
به  یشناسستیزهستند که از علم  ییهاواژه 2یریناپذبیآسزدایی یا آسیب و 1یشناسبیآس

در یک سیستم سالم و آسیب  هایناهنجاریعنی شناسایی  یشناسبیآس. اندشدهگرفتهعاریت 
زدایی به معنای رفع ناهنجاری به وجود آمده و تضمین سالمت سیستم است 

مختلف تکمیل و یا  یهاحوزه(. هدف از مطالعه آسیب شناسانه در 137 ،1391)ابراهیمیان،
که برآیند این فرآیند  استشناسایی و تشخیص، پیشگیری و درمان  گانهسهتأمین فرآیندهای 

فرهنگی  یشناسبیآسو  هاستبیآسمناسب برای دفع یا رفع آفات و  یهاحلراههاد پیشن
 یدهندهشکلکه جنبه فرهنگی دارند و عناصر  پردازدیم ییهابیآسبه بررسی آفات و  طبعاً

 ریتأثرایج افراد یک جامعه را تحت یهاکنش، نمادها و عقاید و مجموعه هاارزشهنجارها، 
 ریپذبیآسفرهنگی  یهابیآسرا در برابر  هاآنو با رسوخ در هسته مقاومت افراد،  دهندیمقرار 

و به شکل آداب و  کنندیمپیدا  یاشدهنهینهاددر جامعه جنبه  کمکم هاکنش. این دینمایم
فرهنگی  یشناسبیآس(. با 74-75 ،1387)رضایی،  ندیآیدرمسنن حاکم جامعه 

را شناسایی و قبل از اینکه کل نظام  دیآیمکه در نظام سالم فرهنگی به وجود  ییهایناهنجار

                                                           
 

 

1 Pathology 
2 Immunology 
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(. 138 ،1391 )ابراهیمیان، میکنیم یزیربرنامهزدایی را مورد تهدید قرار دهد برای آسیب
اجزای آن در  یکه همه رندیگیمجامعه شناسان نظام فرهنگی را یک مفهوم کلی در نظر 

و روابط میان اجزاء باعث سازگاری و تعادل میان اجزاء  باشندیمکرد جهت بقای کل دارای کار
کارکرد نظام ایجاد  روند درکه  دانندیمرا هر نوع عاملی  هابیآس. بدین ترتیب شودیمو کل 

هدف از  (.77 ،1387اختالل کند و سازگاری و تعادل اجزاء و کل را به هم بریزد )رضایی، 
در این پژوهش شناسایی و بررسی آن دسته از آفات و  یزیرگقانونفرهنگی  یشناسبیآس
است که رنگ و لعاب فرهنگی دارند و بر روی اخالق، منش و رفتارهای افراد  ییهابیآس

 دانشگاهیان میان در یزیگرقانون شیوع پیامدهای عنوانبه تواندیم و گذارندیم ریتأثجامعه 
 یوانفعاالتفعلشود. برای این منظور شناخت وضعیت موجود دانشگاه و بررسی و تحلیل  لحاظ

که در محیط علمی دانشگاه و در روابط اجتماعی دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان و 
سالمت و پویایی دانشگاه به طریقی با  الزم و ضروری است. ردیگیمکادر اداری صورت 

بنابراین عدم ؛ کندیمتعهد داشتن نسبت به اجرای قوانین ارتباط پیدا مفهوم قانون پذیری و 
توجه به قانون برابر است با به مخاطره انداختن امنیت و نظم و همچنین آسیب رساندن به 

صرف توسعه و پیشرفت شود. آنچه پس از دانشگاه مشهود  دیبایمنیروی انسانی که  یسرمایه
محصول این نظام  عنوانبهکه جوانان  است هاآموختهقال است به کار بردن، تثبیت و انت

 یهانسل به حتی یا و اجتماع دیگر یهابخش به دانشگاهی فرهنگ دهندگانانتقالآموزشی 
بنابراین الزم است در این راستا عواملی که نقش ساختار شکنانه دارند و در ؛ شد خواهند بعدی

را شناسایی کرده و برای بهبود و یا پیشگیری  کنندیمعمل  شدهنییتعجهت عکس اهداف 
فرهنگ حاکم بر دانشگاه بر فعالیت و  دهدیمتحقیقات نشان  تدابیر الزم اندیشیده شود. هاآن

نیز ممکن است موجب بروز  یسازماندرونبسیار دارد حتی رقابت  ریتأثنگرش اعضای آن 
 یهاارزشعدم تناسب  یگاهدانشرفتارهای مثبت و منفی در محل کار بشود. در محیط 

شخصی با فرهنگ دانشگاهی ممکن است منجر به بروز انحرافات رفتاری و قانونی شود. )پور 
تخلفات نظام آموزش عالی را  شدهیآورجمع(. با توجه به اطالعات 5 ،1391 عزت و دیگران،

سیم کرد. از تق یسازماندرونپژوهشی، شخصی یا رفتاری و اداری یا  یبه سه دسته توانیم
به سرقت ادبی و علمی، جعل در اختراع، فروش  توانیمجمله مسائل پژوهشی و آموزشی 

نوع تخلفات قانونی در بین استانداردهای نظام  نیترعیشاامتحانی اشاره کرد که  سؤاالت
دوم که در حوزه مسائل شخصی است به روابط بین افراد و  یآموزش عالی است. دسته

نامشروع  یهادرخواستنمونه  طوربه شودیممربوط  یضد هنجارشخصی و  یهاسوءاستفاده
این موارد  یاز موقعیت در دانشگاه در جهت منافع خود از جمله سوءاستفادهدر قبال نمره، 
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، یرقانونیغ یقراردادهاسوم نیز مسائل اداری و وظایف شغلی مانند عقد  یدسته و هستند
به شرح زیر و  هایبندمیتقس .ردیگیبرمدر دادن امکانات به دانشجویان و ... را در  یبازیپارت

؛ 1393 بر اساس قشر عامل )اعم از اساتید و دانشجویان( صورت گرفته است: )به نقل از ربیعی،
 (1391پورعزت، 

 انحرافات آموزشی و پژوهشی

 چاپ مقاالت با اسم مشترک 

 علمی، مفهوم و مقاله دزدی و مقاله سازی یسندساز 

 یاحرفه یهاگروهنویسی و پژوهش نویسی توسط  نامهانیپا 

 یعلمئتیهدر دادن ارتقای علمی به اساتید و اعضای  یبازیپارت 

  درسی، مقاالت و غیره یهاجزوهاستفاده از منابع دیگران بدون ذکر نام در 

  ترمانیپاو  ترمانیمتقلب در برگزاری امتحانات 

 صوری کامالًها به شکل ارائه گرنت 

  ورودی یهاآزمونامتحانی در طول تحصیل یا  سؤاالتفروش 

 صدور مدرک جعلی 

 پرداخت رشوه برای گرفتن نمره 

 جعل در اختراع 

)به شکل نرم( در نظام آموزش عالی  یزیگرقانوننوع  نیترجیرااین نوع از تخلفات قانونی 
 .ردیگیبرمکه طیف وسیعی از دانشجویان و اساتید را در  است

 اداری و مالی یهابخشدر  یزیگرقانون

 و قراردادها دهایرخمالی در  یهاسوءاستفاده 

  نزدیک به مدیریت یهاحلقهبه  هاوامدادن 

  ادامه تحصیل در  منظوربهاختصاص امکانات و تسهیالت خاص برای مدیران کشوری
 مقاطع مختلف تحصیلی

 در دادن امکانات به دانشجویان یبازیپارت 

  هادانشگاهاخذ رشوه برای فراهم نمودن شرایط ورود به 

 مالی از دانشجویان و همکاران پژوهشی سوءاستفاده 
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  با بستگان و دوستان قراردادهاعقد 

  تحقیقاتی یهاپروژهو یا  هاپژوهشتوزیع منابع مالی میان افراد خودی برای 

  سفرهای خارج از قاعده و مکرر تحت عنوان بازدید علمی به خارج از کشور با استفاده از
 اعتبارات دولتی

  سیاسی و یا خویشاوندی یهاشیگرابورس کردن بر اساس 

  یعلمئتیهورودی یا جذب  یهامصاحبهدر  یبازیپارتتقلب و 

 اتیددر پذیرش و استخدام اس یبازیپارت 

 اداری برای اخذ مجوزهای مختلف یهاتیموقعاز  سوءاستفاده 

 رشته و گروه برای فرد خاص و صاحب نفوذ یاندازراهو  سیتأس 

 انحرافات قانونی در حوزه شخصی اساتید

 از موقعیت در دانشگاه در جهت منافع خود سوءاستفاده 

 چند شغله بودن اساتید 

 نامشروع در قبال دادن نمره یهادرخواست 

 شغلی دانشجویان توسط اساتید یهاتیموقعاز  سوءاستفاده 

  به علت شناخت و دوستی زیآمضیتبعبرخورد ناعادالنه و 

 سیاسی دانشجویان برای تثبیت موقعیت رؤسای دانشگاهی یهاتیموقعاز  سوءاستفاده 

 از مقام سیاسی برای دریافت مدرک سوءاستفاده 

 محیط علمی دانشگاهی یهاارزششتن زیر پا گذا 

 ملی و دانشگاهی یانجام پروژه برای کشورهای خارجی با بودجه 

 یدانشگاهدر محیط  یشکنقانونپیامدهای 

 هاآناستادان بر عملکرد شغلی  یردانشگاهیغمنفی رفتار  ریتأث 

 نگرشی ابزاری به دانشجویان یافزایش استثمار دانشجویان توسط استادان و توسعه 

 عدم حضور فیزیکی استادان در محیط دانشگاهی 

  علمی و دانشگاهی و ترویج علم و دانش یهاتیفعالکاهش انگیزه برای 

  بدون عمق و غنا ییهاپژوهشو  هاپروژهانجام 

 افزایش سرقت علمی هم در میان استادان و هم دانشجویان 
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  دانشجویانصدمه زدن به کیفیت یادگیری 

 سوء گذاشتن بر تجربیات تحصیلی دانشجویان و در معرض رفتارهای نامناسب قرار  ریتأث
 دادن آنان در محیط دانشگاه و محیط خارج از آن.

  و هم یاری در میان دانشگاهیان ییافزاهمکاهش 

  اقتصادی  یگذارهیسرمامالی و فکری دانشگاه به خارج از دانشگاه و  یهاهیسرماانتقال
 هاطیمحدر آن 

 عدم تعهد دانشگاهیان به خود و دیگران حتی به جامعه 

 منفی بر عملکرد و پیشرفت دانشجویان ریتأث 

  غلط دانشجویان از اساتید یالگوبردارتربیت نادرست دانشجویان و 

  صادقانه صورتبهعدم انگیزش دانشجویان به انجام کارهای علمی و پژوهشی 

 نظام را  توانندیمران علمی و به تبع آن کاهش تعداد افرادی که کاهش تدریجی هوادا
 بهبود دهند.

 نگرش نادرست و ابزاری دانشجویان به استادان و دانشگاه و تنزل شأن و منزلت استادان 

 یزیگرقانونفرهنگ  یترویج عدم پایبندی به قانون و اشاعه 

  در محیط دانشگاهی یاعتمادیبحاکم شدن فضای 

 اری در محیط دانشگاهیکاهش همک 

 عدم پاسخگویی مسئوالن در قبال عملکرد خویش 

 رکود علمی و کاهش کیفیت و اعتبار دانشگاه 

 غیر روشمند شدن دانشگاه 

  علمی در سطح دانشگاه و افزایش تولیدات علمی کم کیفیت بسازبفروشحاکم شدن نظام 

 کاهش مشروعیت و منزلت دانشگاه در سطح جامعه 

 عامه مردم ازنظرلت استادان و دانشجویان در اجتماع و کاهش شان و منز 

  عدم توانایی دانشگاه در اخالقیبکاهش نسبی اعتبار مدرک دانشگاهی ترویج جامعه ،
 بازخورد اصالحی در جامعه و ایفای نقش مصلح اجتماعی یایجاد حلقه
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 زابیآسعوامل 
 توانینمو  باشندیمپیچیده و گسترده  زابیآسصورت گرفته عوامل  یهایبررسبا توجه به 
به عوامل محیطی  توانیم حالنیبااعوامل حقیقی معرفی کرد اما  عنوانبه صرفاًعناصری را 

 اشاره کرد رگذاریتأثعوامل  عنوانبهو فرهنگی و شخصیتی زیر 

ساختارهای اجتماعی و  شودیمدر جوامعی که همنوایی ترغیب  تشویق به همرنگی:

تغییر در رفتار یا  جهیدرنت. نگرندیمیک فرهنگ غالب و مسلط  عنوانبههمنوایی را  فرهنگی،
عقاید شخص در نتیجه اعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فردی دیگر یا گروهی از مردم 

مربوط به  یهاارزشمربوط به فردیت و  یهاارزشانسان همواره در بین  .افتدیماتفاق 
 .بردیمهمرنگی با جماعت در حالتی پر از تنش به سر 

اطالع نداشتن از محتوای قوانین مانع از قانون مداری افراد در جامعه خواهد  عدم آگاهی:

مربوط  یهادستورالعملو  هانامهنییآآگاهی یافتن از  (.1388بود )علی بابایی و فیروز جانیان، 
مختلف آموزش، پژوهش، دانشجویی و  یهاحوزهدر  یط خاصمح یکبه زیست و فعالیت در 

 در چارچوب قوانین مصوبه خواهد شد. هاتیفعالباعث تنظیم و حرکت  فرهنگی

مردم باشد. وقتی مردم  یهاگروهموضوع قانون باید عدالت برای تمامی  موضوع قانون:

و دیگران از آن  شودیم قائلمشاهده کنند که قانون برای گروه خاصی امتیازات خاصی 
و مردم از  خوردینمبه درد مردم  زیآمضیتبع. قانون کنندینمپس اعتنایی به آن  اندبینصیب

 .گریزان هستندآن 

خود مجریان  ییاعتنایباست به  یزیگرقانونعلت  نیترمهماین عامل که  مجریان قانون:

 دهندهنشان یاجامعهدر هر  یزیگرقانون. تا آنجا که قانون پذیری و شودیمقانون مربوط 
دولتمردان و مجریان نسبت به قانون نیز هست. اگر عوامل اجرایی  ییاعتنایبمیزان پایبندی یا 

 و اداری دانشگاه و نخبگان به قانون اعتنایی نکنند، نباید انتظاری از دیگر افراد داشت.

، شودیم یزیگرونقاندالیلی که باعث گسترش  نیترمهمیکی از  نقض قانون از باال:

اعم  دانشگاهاز سوی هرم باالی جامعه است. هر مقدار خواص و نخبگان   یزیگرقانونتشدید 
مردم هم  یباشند به همان اندازه این موضوع در بین عامه ترشکنقانوناز اساتید یا دیگران 

 خواهد شد. ترگسترده
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دیدن الزامات قانونی بر عدم تبعیت از  هیسوکی :توجهی به فرآیند حق و تکلیفبی

دیگر آن  یرو درداند که ای را مکلف به تکلیفی میروانی عده ازنظراثر نبوده و قانون نیز بی

 .هیچ حقی نهفته نیست ولی باید توجه داشت که حق و تکلیف، الزم و ملزوم یکدیگرند

عال اخالقی دارند، آن را از افراد معموالً در برداشتی که از اف :تفکیک اخالق از قانون

دستورات و الزامات قانونی جدا دانسته و در صورت تعارض میان فعل اخالقی و دستور قانونی، 

 .داننداولویت را با فعل اخالقی می

همواره وجود داشته است که آیا  نظراختالفاین  :ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون

باشد؟ کسانی که  فرهنگباید مبتنی بر  که یا این قانون است استفرهنگ مبتنی بر قانون 
کنند. دانند از ابتناء فرهنگ بر قانون دفاع میوظیفه قانون را اصالح تدریجی فرهنگ می

دانند، معتقد به استوار شدن فرهنگ را معادل شکست قانون می گرفتن دهینادکسانی هم که 
ای هر جامعه ورسومآدابا در هر دو حالت از فرهنگ و ام؛ باشندفرهنگی می یهاهیبر پاقانون 

در تدوین قوانین نباید غفلت ورزید که در غیر این صورت چنین قانونی به دست فراموشی 

 .سپرده خواهد شد

های مختلفی از دیگر علل اهمال در موارد قانونی، قرائت :تحلیل شخصی در مورد قانون

گیرد. یک هنگی و یا انتفاعی افراد از قانون صورت میاست که با توجه به وضعیت فکری و فر
کند که از تحلیل شخصی قانون هنگامی استواری موردنیاز خویش را در نظر و عمل پیدا می

 .ای واحد در اذهان همه افراد باشد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرددور بوده و دارای ترجمه

ینی و یا الزامی عقلی در تبعیت از قوانین اگر تکلیفی د :تعارض قوانین با منافع فردی

تعارض میان منافع خویش و  یبرای افراد ایجاد نشده باشد، معموالً افراد در صورت مشاهده
نمایند. بسیاری می نظرصرفدستورات قانون، منافع خویش را اولویت داده و از منافع اجتماعی 

ا برطرف نماید و مشکلی بر مشکالت ها رخواهان قوانینی هستند که نیازهای اجتماعی آن

ساز یکی از موارد زمینه عنوانبهمانند عدم انطباق قانون با طبع مردم نیز  یلیدل .نیفزاید هاآن

 .شکنی در همین راستا قابل ارزیابی استقانون

 هایی تقویتگرایی، در کنار جمعیتپایین بودن فرهنگ قانون محیط:یافتن عرف  برتری

شود که جایگزینی هرچند سست و ضعیف را برای قانون سراغ داشته باشند. این عرف و می
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دهد که را شکل می ییهااستداللنیز تنوع بیشتری یافته و دانشگاهیان اعتقادات میان 
 .انداعتباری قانونیبی یکنندههیتوج

 گیرینتیجه
رایج در بین عوام و  صورتبهکه  شدهلیتبد یادهیپدبه  یزیگرقانوندر بسیاری از کشورها 

صورت گرفته ولی  یزیگرقانونخواص مطرح است در کشور ما تحقیقات زیادی در زمینه 
مرکز  عنوانبهبررسی آن در نظام آموزشی مورد غفلت بوده است لذا در این پژوهش دانشگاه 

در  یزیگرقانونشده است.  هدقرار دا یموردبررس یزیگرقانون اندازچشمعلمی و فرهنگی از 
نظام آموزش عالی از جهات گوناگون دارای اهمیت است اول اینکه نظام آموزشی در مرکز 

انتقال میراث فرهنگی و چه به مفهوم فراگرد رشد  یتعالی فرهنگی است چه به مفهوم وسیله
بنابراین وجود ؛ شودیمانسان و تعالی جامعه و همواره جزء اساسی جامعه محسوب  و تکامل
 یهانهیزمنظام آموزش عالی که خود  ازجملهدر نظام آموزشی و  یرقانونیغ یهاتیفعالفساد و 

از جهتی دانشگاه مرکز تحقیق  ؛ وشودیممردم  یاعتمادیبتولید و انتقال فرهنگ را دارد سبب 
نظری  یاپشتوانهاهگشایی در مورد مسائل عمومی است و پژوهش دانشگاهی و پژوهش و ر

. ناب بودن و اصالت پژوهش و تحقیق در شودیمبرای پویایی و تحرک یک جامعه محسوب 
موجب بهبود امور جامعه  تواندیمآموزش عالی وقتی ناشی از تفکر اساتید و دانشجویان است 

ایجاد محیط سالم توأم با محوریت قانون در محیط  بنابراین برای ،(1391شود )ربیعی، 
 شود.، موارد زیر پیشنهاد میدانشگاهی

  نزدیکان متخلف یهاسوءاستفادهو یا  یازخواهیامتتخلف و  هرگونهبرخورد قاطع با 

 ای که باشند و نبودن تبعیض و عمل به رعایت قانون از جانب همگان در هر مرتبه
 دانشگاه شدهنییتع یهاارزشمساوات در اجرای قوانین و 

 اداره امور شفاف  سازوکار کهیطوربهامور و مسائل مربوط به دانشگاه  یشفافیت در همه
 پرده در میان گذاشته شود.ظهور خالف و ستمی، مسائل آشکار و بی محضبهباشد و 

 پاسخگویی همه واحدهای سازمانی چه در سطح پایین و چه در سطح باال و  رعایت اصل
 مدیریت کل برای جلب اعتماد عمومی

  پیشگیری از کوتاهی در ادای وظایف و تجاوز به  منظوربهنظارت بر عملکرد کارگزاران
 حقوق مردم و نیز حفظ سالمت نظام اداری
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 یکردن روحیه نهینهادها و ایجاد فضای باز و ترویج فرهنگ نقد از مدیران و دستگاه 
مدح و تعریف  یجابهصراحت بیشتری دارند و  ییگوحق. جلب کسانی که در یرینقدپذ

 .است یریانتقادپذ یاز مصادیق روحیه کنندیماز کارها انتقاد سازنده 

  عدالت در برخورد با کارکنان و اساتید و دانشجویان در تقسیم مزایای گوناگون مادی و
 معنوی

 ر انتصابات و د یساالرستهیشاافراد متخصص و توانا در امور و رعایت  یریکارگبه
 مختلف یهانشیگز

  آنان و همچنین تنبیه ارزشیابی دقیق از عملکرد کارکنان و اساتید و قدردانی شایسته از
 افراد متخلف

 تکریم دانشجویان و ایجاد احساس رضایت از عملکرد کادر اداری و مدیران در آنان 

 از  هاسازمانمت رعایت آزادی مشروع برای دانشجویان و استادان به معنای تضمین سال
برای گسترش خواست عمومی برای مبارزه  موقعبهو آگاهی بخشی  یرساناطالعطریق 

 با انحرافات

 سالمت دانشگاه از طریق نظارت همگانی بر عملکرد مدیران و مسئوالن و یسازنهینهاد 
 مختلف یهابخش

 منشور اخالقی است،  عنوانبهامور، پایبندی همگان به قانون  یاصل در اداره نیترمهم
نبودن تبعیض و عمل به مساوات  که باشد و یامرتبهرعایت قانون از جانب همگان در هر 

 یو پشتوانه کندیمچیزی است که سالمت یک سازمان را حفظ  نیبهتردر اجرای قانون 
امور  یسرلوحه ییگراقانونلذا باید عمل به قانون و  دینمایمرا تضمین  هاآنمردمی 

همگان گردد و مدیران اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی قانون فدای مسائل سیاسی، 
 شود. …احساسی، مصلحتی و 
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