
 

 یشناخت داریپدپژوهشی  محوری در دانشگاه:های اخالقواکاوی نشانه

 1دفرمحمد خدایاری

 چکیده
این مطالعه با هدف  است.دانشگاه آفرین در علمی، محور تعامالت ارزش رعایت اخالق
از روش  منظور نیبددر فضای دانشگاهی انجام شده است. محوری های اخالقشناسایی نشانه
 55ساختارمند با مصاحبه نیمهها با استفاده از فن توصیفی استفاده شد. داده یپدیدارشناسانه
 یکه در چهار خوشه های شریف، عالمه طباطبایی و تهرانکنندگان دانشگاهنفر از شرکت

و مبتنی بر  شدهیگردآور، بندی شده بودکارکنان دسته ، دانشجو، مدیر ویعلمئتیهاعضای 
شامل ی محورهای اخالقترین نشانهها نشان داد مهمراهبرد کاُلیزی تحلیل شد. یافته

، یخودکنترلپرورش  ،وجود افراد اخالق محور در دانشگاه ،ایپایبندی به اصول اخالق حرفه
در روابط  ، وجود اخالقایحرفههای پرورش مهارت، احساس آرامش ،فرهنگ خودنقادی

نبود دانشجویان و اساتید و کارمندان،  تأمین رفاه، رعایت اخالق اداری، استادی -دانشجویی
توافق جمعی ، محوریت تربیت اخالقی، حفظ حریم متناسب با فضای دانشگاه، باند و باندبازی

 یتأملاست.  نداشتن منافع شخصیمحوریت و  بر مبانی و اصول اخالق )معیار، حوزه و زمینه(
محوری توجه به اخالق تنهانه کنندگانداد که از منظر شرکت، نشان شدهییشناساهای بر نشانه

دانشگاه و تعامالت بینابینی از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده بلکه ایشان بر در سطح 
بر  اند.داشته دیأکتمحوری ها به سمت اخالقدانشگاه مند و ساختاریضرورت حرکت نظام

 های تعامالتی توسعه اخالق در دانشگاه، تهیه و در حال اجرا است.ها، برنامهاساس این یافته
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 مقدمه
آن است که امروزه نوعی تحول به سمت اهدافی  یهدهندبررسی تاریخی ماهیت دانشگاه نشان

 -دولت منافع پیشبرد برای علمی تحقیقات پروراندن ایفای حرفه؛ برای دانش مانند انتقال
 از رشد اقتصادی شبردیپ و دولت صنعت و به جامعه، مختلف اجتماعی منافع یارائه ملت؛

 ای که درگونهبرای دانشگاه تصور کرد به فنّاورانه نوآوری و انسانی یسرمایه تشکیل طریق
 و بیشتر گسترش برای نهادی دیده شده است که عنوانبهدانشگاه  یکم، و بیست قرن

تغییر . این (2009، 2ویسما ؛2013 ،1همکاران و باربر)شدید قرار دارد  فشارتحتسازی تجاری
هایی برای چالش، موتور اقتصادی برای جوامعکارکرد در دانشگاهِ امروز و تبدیل آن به یک 

که  یاگونهبهرفتار اخالقی در ارکان آن )دانشجو، استاد، کارمند و مدیر( فراهم کرده است 
گیری و تصمیم قرارگرفتهویژه فشارهای مالی بسیار شدید به یفشارهاتحتاصول اخالقی 

های ما . در دانشگاه(2017، 3کلبرگرورزی را دشوار کرده است )سینگ و استااخالقی یا اخالق
های دانشگاه قرن برای انطباق رسالت دانشگاه با ویژگی تالش گسترش کمّی و موازاتبهنیز 
برخی مسائل مرتبط  ، دانشگاه نسل چهارم و مانند آن(،نظیر دانشگاه کارآفرین ی)شعارهای 21

توان می هاآن ی( که از جمله1396آشکار شده است )قاراخانی و میرزایی،  جیتدربهبا اخالق 
اعتنایی ، بیمورداستفادههای دیگران، عدم استناد به منابع برداری قسمتی از پژوهشبه کپی

های اشاره کرد. این موضوع برای دانشگاه احترامی دانشجو به اساتید و مانند آنبه مقررات، بی
ای آینده امری هم آماده ساختن دانشجویان برای زندگی حرفه چراکهاست  دشوارما امری 

اصول  کردن نهینهادو هم  )هدف دانشگاه امروزی است آنچهیعنی (ضروری است  تیغابه
 رونیازابخش مهمی از مسئولیت دانشگاه، دیده شده است.  عنوانبهاخالقی در بین دانشجویان 

صورت گرفته  ی بسیاریهاتالشاخالق در دانشگاه،  یهای گذشته، برای توسعهدر طی سال
مندترین آن را بتوان گنجاندن درس اخالق اسالمی یا اخالق ترین یا نظاماست که شاید مهم

ها تردید وجود دارد. در مورد کارآمدی این تالش حالنیباا .درسی دانست یهی در برناماحرفه
درصد از  70( نشان داده شد که حدود 1395قمشی ) یاللهفضل یبرای مثال در مطالعه

دانشجویان، همسویی اهداف درس اخالق اسالمی با نیازهای فردی و اجتماعی خود را متوسط 
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به اهداف درس اخالق اسالمی در و دستیابی دانشجویان  تر از متوسط ارزیابی کردهو پایین
رسد برای نیل به سطح شناختی، عاطفی و رفتاری، نامطلوب ارزیابی شده است. به نظر می

های دانشگاه اخالق در دانشگاه، فهم نشانه یاثربخش و کارآمد برای توسعه ییک برنامه
های سیاسی الشاخالق محور دارای اهمیت است. رقابت شغلی، نظام پاداش، رفتار مدیران، چ

(، اهداف و راهبردها، نحوه 1392های فردی مانند مکان کنترل )احمدی، و اقتصادی، ویژگی
شناختی مانند های روان(، ویژگی1388زاده و کریمان، مدیریت، فرایندهای کاری )قربانی

(، 1392زاده، و خودگشودگی )رونقی نوتاش و سلطان یتگریحما، همدلی، ییگرامثبت
های آموزشی کارآمد و مؤثر و وجود کدهای ای سازمانی مانند عدالت سازمانی، برنامهمتغیره

شناختی مانند احساس رضایت شغلی، برخورداری از قدرت نفس )فالح، اخالقی و عوامل روان
های جمعی، فضاهای آموزشی و عمل به تعالیم دینی )مهدوی و (، رسانه1393زارع و سامی، 

بر اخالق  مؤثر ،های گذشتهبرخی از متغیرهایی بودند که در پژوهش (1394اسمی جوشقانی، 
ای سازمانی، اخالق شهروندی و اخالق در فناوری اطالعات گزارش شدند که مالحظه حرفه

های اخالق محوری در سازمان مربوط تواند نشانهمی هاآنو رعایت الزامات اخالقی در مورد 
های انحصاری مانند آنکه ویژگی ویژهبهای در دانشگاه مشاهده نشد. اما چنین بررسی باشد

های دانشجویان، ارتقای مرتبه علمی، ایفای وظایف استاد و شاگرد، سنجش آموخته یرابطه
های دیگر کرده است و هم هم محیط دانشگاه را متمایز از سازمان ،پژوهشی و مانند آن

فهم عوامل مرتبط با اخالق در  رونیازاتواند محملی برای رفتارهای سوء اخالقی باشند. می
های دیگر امری ضروری است، یعنی آن چیزی اختصاصی و متمایز از سازمان رطوبهدانشگاه 

 که هدف پژوهش حاضر است.

 شناسیروش
ها دارای رویکرد کیفی است آوری دادههدف بنیادی و از لحاظ نحوه جمع لحاظ ازاین پژوهش 

نفر از  55کنندگان در پژوهش شامل که به روش پدیدارشناختی انجام شده است. مشارکت
خوشه شامل مدیران فرهنگی، روحانیون، دانشجویان و کارکنان بوده است که  4مطلعان در 

 یهها از فن مصاحبمنظور گردآوری دادهبه. ب شدندانتخا 1یهدفمند از نوع مالکبه روش 
رسمی دعوت به مصاحبه شدند و در  صورتبهکنندگان ساختارمند استفاده شد. شرکتنیمه
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 هاآنبودن نام و اطالعات هویتی پژوهش، محرمانه هدف باها در رابطه ابتدای امر با آن
در پژوهش با رضایت کامل به انجام همه افراد حاضر  تیدرنهاهای الزم داده شد و آگاهی

 ضبط صوتی، صورتبه هاشوندگان، مصاحبهمصاحبه پرداختند. ضمن هماهنگی با مصاحبه
سازی شده و مورد بازبینی قرار پیاده 1ورد افزارنرموگو در شدند. پس از هر مصاحبه، متن گفت

و  (2015ی کُالیزی )نیکالس، امرحلهراهبرد هفت با استفاده از  هاداده تحلیلگرفت. می
 انجام شد. MAXQDA افزارنرم

 نتایج
ها با اعضای گروه نمونه محور که از مصاحبههای دانشگاه اخالقها، نشانهبر اساس تحلیل داده

 آمده است. 1در جدول  اندشدهاستخراج
 های دانشگاه اخالق محورنشانه ( 1جدول 

 درصد متناظر با آن ی معناییهاگزارهتعداد  برای دانشگاه اخالق محور شدهییشناساهای نشانه

 73/12 49 ایو پایبندی به اصول اخالق حرفه شناخت

 35/9 36 وجود افراد اخالق محور در دانشگاه

 97/5 23 یخودکنترلپرورش 

 71/5 22 فرهنگ خودنقادی

 45/5 21 احساس آرامش

 94/4 19 ایهای حرفهپرورش مهارت

 42/4 17 و تعامالت بینابینی در روابط دانشجویی، استادی وجود اخالق

 16/4 16 رعایت اخالق اداری

 90/3 15 تأمین رفاه در تمام سطوح دانشجو، استاد و کارمند

 90/3 15 نبود باند و باندبازی

 90/3 15 حفظ حریم متناسب با فضای دانشگاه

 90/3 15 محوریت تربیت اخالقی

 60/2 10 توافق جمعی بر مبانی و اصول اخالق )معیار، حوزه و زمینه(

 60/2 10 محوریت نداشتن منافع شخصی

 34/2 9 دست و پاگیر یهانامهنیآئاصالح مستمر قوانین و 

 34/2 9 اخالقی شئونرعایت شدن 

 
 

 

1 Word 



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  – سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار      200

 08/2 8 و احساس آن برابری یا عدم تبعیض

 08/2 8 وجود نظم و انضباط آموزشی

 82/1 7 اسالمی در دانشگاه شئوناجرای 

 82/1 7 های جدید تدریسگیری از روشبهره

 56/1 6 وجود روحیه کمک و همیاری

 56/1 6 اخالق محور بلندمدتهای برنامهوجود 

 04/1 4 آزادی بیان در چهارچوب قوانین

 04/1 4 های اخالق محوربرخورداری از خروجی

 78/0 3 یراخالقیغبودن کار  بودن انجام کار اخالقی و پرهزینه نهیهزکم

 78/0 3 اولویت داشتن اخالق در فضای دانشگاهی

 78/0 3 های دانشگاهیآسایش در محیطو احساس وجود 

 78/0 3 امری فطری عنوانبهوجود معنویت در اساتید 

 78/0 3 )علمی و اخالقی( تواضعماساتید برخورداری از 

 52/0 2 دانشگاهی با ژنوم افراد یمتناسب بودن تغذیه

 52/0 2 خودباوریتقویت 

 26/0 1 یعلمئتیهتخلفات حداقلی دانشجویان و اعضای 

 26/0 1 خوب یممیزه ئتیهبرخورداری از 

 26/0 1 المللیوجود تحقیقات بین

 26/0 1 اخالق خط قرمز دانشگاه

 26/0 1 ایجاد نیاز به کشف حقیقت در دانشجو

 26/0 1 های اخالقیو کنش ییگراتیواقع

 26/0 1 صمیمی بودن محیط

 26/0 1 اخالقی در جامعه یسازفرهنگتوجه پیوسته به 

 26/0 1 پرور استچهره

 26/0 1 طیوتفرافراطپرهیز از 

 26/0 1 تجربه و تخصص پیشکسوتان بها دادن به

 26/0 1 توجه به درستی اجرای کارها

 26/0 1 خاطرتعلقحس تقویت 

 26/0 1 و نظافت محیطی آراستگی

 26/0 1 وجود اعتماد عمومی به دانشگاه

 00/100 385 کل
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 گیرینتیجه
 ،ترتیب( مانند وجود افراد اخالق محور در دانشگاه ش نشان داده است عواملی )فارغ ازاین پژوه

محوریت نداشتن منافع شخصی و فقدان  ،تأمین رفاهی اساتید، دانشجویان و کارمندان
عدم تبعیض یا  ،توافق جمعی در مورد مبانی و اصول اخالقی ،های باندی و باندبازیوابستگی

پرهیز از  ،چارچوب قوانینآزادی بیان در  ،آموزشی انضباطوجود نظم و  ،احساس آن
های ترین نشانهسازی اخالقی در جامعه، از مهمو توجه پیوسته به فرهنگ طیوتفرافراط

رسد دستیابی به وضعیت مطلوب اخالقی به نظر می درمجموع محوری در دانشگاه است.اخالق
م است که های آموزش اخالقی و اتخاذ نظامی منسجدر دانشگاه، مستلزم بازنگری در برنامه

های آموزش اخالق ویژه دانشگاه با درنظرگرفتن سازی برنامهسو شامل تدوین و عملیاتیاز یک
شناسی مثبت و منابع ویژه روانشناختی بههای علمی روانتوجه توأمان به منابع اسالمی، یافته

مرتبط ی اما از سوی دیگر انجام اقدامات فرع و های معتبر دنیا باشددر دانشگاه مورداستفاده
ای از ( نمونه1399فرد، زیستن )خدایاریهای نیکآموزش مهارت را نیز شامل شود. به هم
شناسی مثبت های آموزش اخالق ویژه دانشگاه است که با نگاه به منابع اسالمی، روانبرنامه

رای و منابع علمی معتبر تدوین شده و اثربخشی آن مورد تأیید قرار گرفته است. در کنار اج
کارهای مناسب برای ارتقای ارائۀ راه هایی، ضمن در نظر گرفتن این نکته کهچنین برنامه

کاوی در آراء و اخالق در دانشگاه به لحاظ ماهیت چندوجهی این پدیده نیازمند تعمق و ژرف
و با لحاظ معیارهای  حالنیباا .(1389نفعان این فرایند است )عزیزی، های تمامی ذیدیدگاه

 محوری در دانشگاه، اقدامات زیر پیشنهادارتقای اخالق منظوربهصاءشده در این مطالعه، اح
 شودمی

سیت .1 شیگاه و تدوین یک گذاری مبتنی بر یافتهسییا های علمی برای ارتقای اخالق در دان
 ای رفتار آکادمیک در دانشگاهچارچوب سازمانی مشخص برای استانداردهای حرفه

پذیرش اساتید، دانشجویان و کارمندان و اِعمال شرط رعایت  یهبازنگری در نحو .2
 هاآنمالحظات اخالقی توسط 

های اخالقی مداوم به کارکنان، دانشجویان و اساتید. در واقع آموزش و نظارت آموزش .3
بیاید. این موضوع از  حساببهای تواند دو مؤلفه مهم برای ارتقای اخالق حرفهمداوم می

یت است که در مورد آگاهی اساتید، دانشجویان و کارکنان نسبت به این نظر حائز اهم
استانداردهای اخالقی ابهام وجود دارد )برای مثال نگاه کنید به قادری، سلیمی و 

، در مورد آگاهی اساتید و دانشجویان از استانداردهای اخالق در 1394بلندهمتیان، 
 .پژوهش(
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های ها به افراد دارای ارزشمناصب و پستارزشیابی عملکرد اخالقی افراد و اعطای  .4
 اخالقی عمیق و نیرومند

علمی  یمعیارهای ارتقای مرتبه یهای در زمرگنجاندن رعایت مالحظات اخالقی حرفه .5
 یعلمئتیهو ترفیع اعضای 

 اخالق یهها و مطالعات کاربردی در زمینانجام پژوهش .6

 های ارتقای وجدان کاریتدوین برنامه .7

 همدلی و مشارکت یمشکالت جامعه و تقویت روحیه کمک به درک .8

انتخاب  ای و حزبی در فضای علمی دانشگاهی و دقت درپرهیز از دخالت نگاه سلیقه .9
 ی توانمندممیزه ئتیه
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