
 

 اخالق دانشگاه ۀمرامنام نیادیبن یهابر ارزش  یامقدمه

 1* فردی اریمحمد خدا

 چکیده
هایی را در زمینۀ چالش، تغییر کارکرد دانشگاه امروز و تبدیل آن به موتور اقتصادی جوامع

است. چنین وضعیتی، سبب شده است که نهادهای وجود آورده ها بهرفتار اخالقی در دانشگاه
ی اخالقی تهیه کنند تا از ِقبَل آن نوعی خودگروی هامرامنامه متولی توسعۀ اخالق در دانشگاه  

ومی و متغیرهای ی بنیادین بهاارزش اخالقی را در دانشگاه ترویج دهند. اتکای نظری به 
در جوامع فرهنگی مختلف شده   هامرامنامه فرهنگی در کشورهای مختلف، موجب تفاوت این 

ی هامرامنامه ی بنیادین که باید در تنظیم هاارزش است. حال پرسش اساسی این است که 
ی دهپاسخاند؟روش پژوهش حاضر سندکاوی است و برای داخلی  مورد توجه قرار گیرند کدام 

. تعریف 2. مشخص کردن مسئلۀ پژوهش،  1سش پژوهش پنج گام اساسی زیر طی شد:  به پر
. کدگذاری و 4ی و انتخاب واحدهای تحلیل و زمینه، ریگنمونه. 3و مشخص کردن متغیرها، 

در   توانیمی بنیادین استخراجی در پژوهش حاضر را  هاارزش . استنباط نتایج.  5بندی و  مقوله
ی، ریپذتیمسئولی کرد.  بنددسته، ارتباط با دیگران و ارتباط با خداوند  سه مقولۀ ارتباط با خود

آراستگی ظاهر و انتقادپذیری ذیل مقولۀ ارتباط با خود؛ اعتماد، احترام و توجه به حقوق دیگران 
ذیل مقولۀ ارتباط با دیگران؛ و عدالت، صداقت و توبه ذیل مقولۀ ارتباط با خداوند آمده است. 

ترین مراحل تدوین مرامنامۀ اخالق، ر واقع درآمدی بر تحقق یکی از مهم پژوهش حاضر د
و تدوین  ترقیعمی هایبررسی بنیادین مرامنامۀ دانشگاه بوده است. هاارزش یعنی شناسایی 

و معضالت اخالقی دانشگاه امروز در ایران، ضرورتی  هاچالشمتناسب با  ترعیوسالگویی 
 اساسی است که توسط گروهی از پژوهشگران در حال انجام است.  

 ی بنیادین، دانشگاه، مرامنامۀ اخالقهاارزش ها: کلید واژه
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 دمهمق

  برای   دانش  توان نوعی تحول از انتقالیمبررسی تاریخی ماهیت دانشگاه بیانگر این است که  
  منافع  ۀارائ ملت،-دولت منافع پیشبرد  برای علمی تحقیقات پروراندن اصلی، هایحرفه

  یۀ سرما تشکیل طریق از اقتصادیرشد  پیشبرد و دولت صنعت و به جامعه،  مختلف اجتماعی
 قرن ی که دراگونه بهتکنولوژیکی در اهداف تأسیس دانشگاه، تصور کرد،  نوآوری و انسانی
همچنین  و بیشتر گسترش  برای عنوان نهادی دیده شده است کهدانشگاه به  ویکم،بیست

تغییر . (2009، 2ویسما ؛2013 همکاران، و 1باربر)سازی تحت فشار شدید قرار دارد تجاری
هایی را برای رفتار چالش،  کارکرد در دانشگاه امروز و تبدیل آن به موتور اقتصادی برای جوامع

شدید ای که اصول اخالقی تحت فشارهای بسیار گونهوجود آورده، به ها بهاخالقی در دانشگاه 
گیری براساس این اصول بسیاری پیچیده است ویِژه فشارهای مالی قرار گرفته و تصمیمبه

. این پیچیدگی در کشور ما به دالیلی دوچندان است، چراکه (2017، 3)سینگ و استاکلبرگر
های دانشگاه عنوان ویژگیاگرچه حرکتی زیرین برای انطباق رسالت دانشگاه با آنچه از آن به 

، دانشگاه نسل چهارم و مانند ویکم گفته شد )شعارهایی مانند دانشگاه کارآفرینستقرن بی
سازی دانشگاه و یاسالمسال اخیر،  40آن( وجود دارد، اما وجه ایدئولوژیک نهاد دانشگاه در 

نقش تربیتی آن و تالقی عمیق دین و اخالق، پرداختن به اخالق و تربیت اخالقی را در 
کردن اصول اخالقی در بین   ینه نهادتر کرده است؛ ضمن آنکه چیده یپی ما هادانشگاه 

عنوان بخش مهمی از مسئولیت ی آینده، بهاحرفهدانشجویان و آماده ساختن آنها برای زندگی  
که همزمان با گسترش  دانشگاه، دیده شده است. در نتیجۀ همین پیچیدگی شاهد آن هستیم 

آشکار  جیتدربهبرخی مسائل مرتبط با اخالق نیز  ،اهکمی آموزش عالی و تغییر اهداف دانشگ
برداری قسمتی از یکپتوان به یم( که از جملۀ آنها 1396شده است )قاراخانی و میرزایی، 

احترامی یباعتنایی به مقررات، ی بی دیگران، عدم استناد به منابع مورد استفاده، هاپژوهش
دانشجو به استادان و مانند آن  اشاره کرد. چنین وضعیتی، سبب شده است که نهادهای متولی 

ی اخالقی کنند هامرامنامه توسعۀ اخالق در دانشگاه و برخی پژوهشگران دلسوز، اقدام به تهیۀ  
موعه تا از قِبَل آن نوعی خودگروی اخالقی را دانشگاه ترویج دهند. مرامنامۀ اخالقی، مج

های یتموقعیک حرفه یا فعالیت کاربردی با تحلیل    اندرکاراندستیی است که  هادستورالعمل
سازند. مجموعۀ این یمروشنی مشخص ها بهیتموقعمختلف، وظایف اخالقی را در این 

های مختلف یتموقعکنند که افراد وظایف اخالقی خود را در  یمدر واقع کمک    هادستورالعمل

 
1-Barber 

2-Wissema 
3- Singh & Stuckelberger 
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علت اخالقی بودن   ی اخالقی بههامرامنامهانند و به همین دلیل است که در تنظیم  وضوح بدبه
 تا(.  یباللهی، یتآشود )یمشده و فقط وظایف اخالقی مشخص نهر دستورالعمل پرداخته 

ی بسیاری برای تنظیم مرامنامۀ دانشگاه انجام پذیرفته است. از جمله هاتالش در کشور ما نیز  
توان به »مرامنامه و موازین اخالق پژوهش« اشاره کرد که توسط یم هاالش تین این ترمهم

( تدوین شده است. این 1390گذاری پژوهشی وزارت عتف )ریزی و سیاستمرکز برنامه 
مرامنامه در نه فصل شامل صالحیت تخصصی )داشتن دانش تخصصی روزامد با موضوع  

خاب موضوع پژوهش )اصالت و اعتبار پژوهش و آشنایی با روش متناسب با موضوع(، انت
داری(، تعهد طرفی و امانتهای فردی پژوهشگر )مواردی مانند صداقت، بیموضوع(، ویژگی

ها، رفتارهای سوء پژوهشی )مانند جعل و نفعان، حقوق آزمودنیو مسئولیت نسبت به ذی
ضوابط انتشار   گرفته وها(، استناد، مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجامتحریف داده 

 )مواردی مانند ارسال موازی و مجدد( بوده است. 
های منفرد دیگری نیز در تنظیم مرامنامۀ اخالقی دانشگاه صورت گرفته  بر آن تالش عالوه

تا(؛ اللهی، بیهای اخالقی برای فضای مجازی« )آیتاند از: »مرامنامهکه برخی از آنها عبارت
(؛ »چارچوبی برای 1396ی در ایران« )قاراخانی و میرزایی، نویس مرامنامۀ اخالق علم»پیش
(؛ 1387نفعان و مراحل پژوهش« )لشکربلوکی،  دهی موضوعات اخالق در دو محور ذیسامان

(؛ کدهای 1389فرد،  ابراهیم و مطلبیمرامنامۀ اخالق آموزشی اعضای هیأت علمی )آراسته، نوه 
ای آموزشی های اخالق حرفه( و مؤلفه1390، روان مفرداخالقی ویژۀ آموزش آنالین )نیک

 (. 1392جام، اعضای هیأت علمی )فرمیهنی فراهانی، رهنما و بهنام
و مراکز آموزشی خارجی و داخلی اگرچه  هادانشگاه ی اخالق منتشرشده در هامرامنامه مرور  

در جوامع حاکی از اشتراک در برخی مواد بوده است، با این حال، معضالت اخالقی متفاوت 
ی فرهنگی گوناگون منجر شده است. برای مثال ابراز  هابافتمختلف به تنظیم مرامنامۀ ویژۀ 

ها یا عدم تبعیض میان پیروان ادیان و فرق مذهبی مختلف ویژۀ برخی مراکز  آزادانه دیدگاه
آموزشی خارجی و احترام به موازین شرعی نظیر رعایت حجاب ویژۀ مراکز آموزشی داخلی 

ی بومی هاارزش یی را بتوان در  اتکای نظری به هاتفاوتاست.  شاید دلیل اصلی چنین  بوده
دانست. حال سؤال اساسی آن است که   هامرامنامه و متغیرهای فرهنگی کشور مبدأ در این 

 ی داخلی باید مورد توجه قرار گیرند کدام است؟هامرامنامه ی بنیادین که در تنظیم هاارزش 

 یشناسروش
، کلیۀ دهی به پرسخش پژوهش از روش سخندکاوی اسختفاده شخده اسخت. در این روش برای پاسخخ

های در دسخخترس پژوهشخخگران که به ها و پژوهشها، مقالهها، مدارک، اسخخناد، پایگاهکتاب
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بررسخی مفاهیم مرتبط با الگوی اخالق از منظر اسخالمی پرداخته باشخند، با اسختفاده از روش  
 های زیر طی شده است: شوند. به این منظور گامه میتحلیل محتوا مطالع

. مشخخص کردن مسخئلۀ پژوهش: در این گام مسخئلۀ پژوهش به این صخورت تحدید شخد که 1
بر مبانی اسخخالمی کدام یا اصخخول اخالق بنیادین برای تدوین مرامنامۀ مبتنی هاارزش 
 است؟ 

اسختفاده در پیشخینۀ نظری مانند   . تعریف و مشخخص کردن متغیرها: در این گام مفاهیم مورد2
ی اخالقی، و مانند آن هاارزش اخالق، اخالق اسخخالمی، اخالق علمی، اصخخول اخالقی، 

 دنبال بررسی آنها در متن باشد، انتخاب شد. عنوان مفاهیمی که پژوهشگر باید بهبه
هخدفمنخد   گیریی و انتخخاب واحخدهخای تحلیخل و زمینخه: در این گخام بخه روش نمونخهریگنمونخه. 3

عنوان متونی که قصخخد بررسخخی آنها و تفاسخخیر مرتبط با آنها به البالغهنهجقرآن کریم، 
ی اخالق اسخخالمی یا اخالق از منظر اسخخالم  هامؤلفهوجود دارد، انتخاب شخخد. ابعاد و 

 عنوان واحد تحلیل انتخاب شدند. به
صخورت اسختقرایی صخورت گرفت، یعنی  بندی: در این مرحله، کدگذاری به. کدگذاری و مقوله4

بدون سخخوگیری و توجه به نظریۀ خاصخخی، با لحاف هدف و سخخؤال پژوهش که الگوی  
شخخده مطالعه و تحلیل شخخد. ابتدا متون اخالق از منظر اسخخالمی اسخخت، متون انتخاب

صخورت کلمه درک کلی از آن، متن دوباره به  صخورت مکرر مطالعه شخد و پس از یافتنبه
ها یا به کلمه مطالعه شخخد تا کدها اسخختخراد شخخود. پس از آن کدها براسخخاس تفاوت

 بندی شدند. هایشان به داخل طبقات دستهشباهت
ها . اسخختنباط نتایج: در این گام ضخخمن رعایت تعادل بین توصخخیف و تفسخخیر، نتایج و داللت5

 استنباط شد. 
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 ها افتهی

منزلخۀ ی بنیخادین اخالق بخههخاارزش ی روش سخخخنخدکخاوی، الگوی زیر مربوط بخه هخاگخامبخا طی 
 استخراد شد.    البالغهنهجتر از قرآن کریم و ی کوتاه از الگوی وسیعانمونه

 
    

البالغه و همچنین مادۀ مرتبط با آنها که در تهیۀ مرامنامه  مستند مرتبط با قرآن کریم و نهج 
 استفاده است، شامل موارد زیر است:  قابل

رود تمامی اعضای دانشگاه در انجام وظایف خود متعهد و انتظار می : یریپذت یمسئول -

 پذیر باشند.مسئولیت

وَالْیوْمِ الْآخِرِ کنََّ اْلبِرََّ مَنْ آمَنَ بِالَلَّهِ  ٰ  لَیسَ الْبِرََّ أَنْ تُوَلَُّوا وُجُوهَکمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَ»
وَالْمََساکینَ  ٰ  وَالْیتَاَمی ٰ  حُبَِّهِ ذَوِی الْقُرْبَی ٰ  وَالْمَلَائِکۀِ وَالْکتَابِ وَالنََّبِیینَ وَآتَی الَْمالَ عَلَی

إِذَا عَاهَدُوا  وَابْنَ السََّبِیلِ وَالسََّائِلِینَ وَفِی الرَِّقَابِ َوَأقَامَ الصَََّلاۀَ وَآتَی الَزَّکاۀَ وَاْلمُوفُونَ بِعَْهدِهِمْ
ئِک ٰ  وَأُولَ  ٰ  ئِک الََّذِینَ صَدَقُوا ٰ  أُولَ  ٰ  وَالصََّابِرِینَ فِی الْبَأْسَاءِ وَالضََّرََّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ  ٰ  

 «هُمُ الْمُتََّقُونَ
نیکى آن نیست که رویتان را به سوى مشرق و مغرب آورید، بلکه نیکى آن است که  »

گان و کتابهاى آسمانى و پیامبران ایمان داشته باشد  کسى به خداوند و روز بازپسین و فرشت 
و مال را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و 
خواهندگان و بردگان ببخشد و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد، و وفاکنندگان به پیمانشان 

نگام تنگدستى و ناخوشى و هنگامه کارزار، اینان چون پیمان بندند و خوشا شکیبایان به ه
 ، ترجمه خرمشاهی(. 177« )قرآن کریم، سوره بقره، آیه صادقان و هم اینان پرهیزگارانند

 (. 155البالغه، حکمت نهجی زندگی من است« )هاارزش پایبندی به عهد و پیمان جزو »
 ترکوچکی هاتیمسئولمن هرگز انجام کارهای فراوان و مهم را  عذری برای ترک »
 (. 53البالغه، نامۀ نهج« )دانمینم

 (. 193، خطبۀ البالغهنهجهستم« ) گراعمل و وظایفم  هاوعده»من در 
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رود تمامی اعضا با رعایت شئون و ضوابط دانشگاه، آراسته  انتظار می: آراستگی ظاهر  -

 شوند. ظاهر 

 «إِنََّهُ لَا یحِبَُّ الْمُسْرِفِینَ  ٰ  یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکمْ عِنْدَ کلَِّ مَْسجِدٍ وَکلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  »
روى  اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و]لى[ زیاده

، ترجمه  31)قرآن کریم، سوره اعراف، آیه   داردمکنید که او اسرافکاران را دوست نمى 
 خرمشاهی(.

 رود تمامی اعضای دانشگاه انتقادپذیر باشند. انتظار می: انتقادپذیری -

ئِک هُمْ ٰ  وَأُولَ ٰ  ئِک الََّذِینَ هَدَاهُمُ اللََّهُ ٰ  أُولَ ٰ  الََّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتََّبِعُونَ أَحْسَنَهُ »
 « الْأَلْبَابأُولُو 

دهند و بهترین آن را پیروى مى کنند اینانند که خدایشان راه نموده   به سخن گوش فرامى 
 ، ترجمه خرمشاهی(. 18)قرآن کریم، سوره زمر، آیه  و اینانند همان خردمندان

 (.31( )پندپذیری، نامۀ  31، نامۀ البالغهنهج« )برمی م»من از اندرز دیگران بهره 

رود روحیۀ اعتماد در تمامی اعضای دانشگاه نسبت به یکدیگر وجود  انتظار می : اعتماد -

 داشته باشد. 

وََلا تَجَسََّسُوا وَلَا یغْتَبْ  ٰ  یا أَیَها الََّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کثِیرًا ِمَن الظََّنَِّ إِنََّ بَعْضَ الظََّنَِّ إِثْمٌ »
إِنََّ اللََّهَ   ٰ  وَاتََّقُوا اللََّهَ  ٰ  أَیحِبَُّ أَحَدُکمْ أَنْ یأْکلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیتًا فَکرِهْتُمُوهُ  ٰ  بَعْضُکمْ بَعْضًا 

 (. 12« )حجرات: بٌ رَحِیمٌتَوََّا
اى مؤمنان از بسیارى از گمانها پرهیز کنید، چرا که بعضى از گمانها گناه است، و ]در کار  

[ تجسس مکنید، و بعضى از شما از بعضى دیگر غیبت نکند، آیا هیچ کدام از شما دیگران 
داوند پروا کنید  اش را بخورد، که از آن تنفر دارید، و از خ خوش دارد که گوشت برادر مرده 

، ترجمه  12)قرآن کریم، سوره حجرات، آیه  پذیر مهربان است گمان خداوند توبه که بى 
 خرمشاهی(. 

رود تمامی اعضای دانشگاه به یکدیگر احترام بگذارند و از خشونت،  انتظار می : احترام -

چینی سخنجویی از یکدیگر، غیبت کردن و تهمت زدن، تمسخر، دادن القاب زشت، عیب 
 بپرهیزند. 

إِنََّ الشََّیطَانَ کانَ لِلْإِنْسَانِ   ٰ  إِنََّ الشََّیطَانَ ینْزَغُ بَینَهُمْ    ٰ  وَقُلْ لِعِبَادِی یقُولُوا الََّتِی هِی أَحْسَنُ  »
 «  عَدُوًَّا مُبِینًا

زند،  بگو به بندگانم سخنى را که بهتر است بگویند، چرا که شیطان میان آنان را به هم مى 
، ترجمه  53قرآن کریم، سوره اسراء، آیه  شیطان دشمن آشکار انسان است گمان بى 

 خرمشاهی(. 
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 (.  192، خطبۀ البالغهنهج»من به داشتن اتحاد و همدلی با دیگران پایبند هستم« )
 (. 53، نامۀ البالغهنهج»من نسبت به دیگران حسن ظن دارم« )

اعضای دانشگاه به حقوق خود و  رود تمامی انتظار می: توجه به حقوق دیگران -

 دیگران آگاه باشند و آنها را به رسمیت بشمرند و نسبت به رعایت آنها ملزم باشند. 

ئِک َلهُمْ ٰ  أُولَ ٰ  إِنََّمَا السََّبِیلُ عَلَی الََّذِینَ یظِْلمُونَ النََّاسَ وَیبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقَِّ »
 «عَذَابٌ أَلِیمٌ

کنند و در روى زمین به ناحق سرکشى ایراد تنها بر کسانى است که به مردم ستم مى
، ترجمه  42نمایند، اینانند که عذابى دردناک در پیش دارند )قرآن کریم، سوره شورا، آیه  مى

 خرمشاهی( 
 (. 166، حکمت البالغهنهج»من با احترام به حقوق دیگران پایبند هستم« )

ود تمامی اعضای دانشگاه در سخن گفتن، ستایش کردن، انتقاد رانتظار می :   عدالت -

 کردن، انجام وظایف و سایر امور عدالت را رعایت کنند. 

 «و کذلِکَ جَعلناکُمْ اُمَّۀً وَسَطاً؛ و این گونه شما را امت میانه قرار دادیم»
ایم، و چون با پیشوایان خویش تنها شوند،  رو شوند، گویند ایمان آوردهو چون با مؤمنان روبه 

، ترجمه  14)قرآن کریم، سوره بقره، آیه  گویند ما با شما هستیم، ما فقط ریشخند 
 خرمشاهی(. 

، نامۀ  البالغهنهج« )کنمی معدالت را رعایت  »من حتی در نگاه، سالم و اشاره کردن نیز
46 .) 

که زورمندان در ستم من طمع کنند و ناتوانان از عدالت من   کنمینم»من طوری رفتار 
 (.  46، نامۀ البالغهنهجناامید گردند )

 (. 220، حکمت البالغهنهج« )کنمیم»من با عدالت با دیگران رفتار 

 . ت و اصالت داشته باشندرود تمامی اعضای دانشگاه از هر نظر صداقانتظار می: صداقت -

 (.9« )بقره: یخَادِعُونَ اللََّهَ وَالََّذِینَ آمَنُوا وَمَا یخْدَعُونَ إِلََّا أَنْفُسَُهمْ وَمَا یشْعُرُونَ»
خواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند و حال آنکه فریب ندهند مگر خود را، و این را  می

 ترجمه خرمشاهی(.، 9)قرآن کریم، سوره بقره، آیه  دانندنمی

 « یا أَیَها الََّذِینَ آمَنُوا اتََّقُوا اللََّهَ وَکونُوا مَعَ الصََّادِقِینَ»
،  119)قرآن کریم، سوره توبه، آیه  اى مؤمنان از خداوند پروا کنید و در زمره راستان باشید 

 ترجمه خرمشاهی(.
 (.86، خطبۀ البالغهنهج»من اهل دروغ نیستم« )

 (. 86و32های  ، خطبه البالغهنهجریاکاری و تظاهر نیستم« )»من اهل 
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 گیری نتیجه

های متعددی شده است که هر یک  با تخصصی شدن علوم، دانش بشری متشکل از شاخه
های علمی از یک توان برای تمامی رشتهاقتضائات خاص خود را دارند؛ به همین دلیل نمی

اللهی و برخی پژوهشگران )برای مثال آیت مرامنامۀ خاص استفاده کرد. با این حال
توان مرامنامۀ  اند که با استفاده از آنها می ( الگوهایی را پیشنهاد کرده 1396زردخانه، اکبری

خاص هر رشتۀ علمی را تنظیم کرد. در چنین الگویی پس از یافتن مواردی که به تصمیم 
های بنیادین  زمینۀ علمی، تعیین ارزش های اخالقی در آن  اخالقی نیاز دارند و بازشناسی چالش

ترین مراحل است. پژوهش حاضر در واقع یا اصول اخالقی زیربنایی برای مواد مرامنامه از مهم
های ترین مراحل تدوین مرامنامۀ اخالق، یعنی شناسایی ارزش درآمدی بر تحقق یکی از مهم

، احترام و مسئولیت در برخی بنیادین مرامنامۀ دانشگاه بوده است. صداقت، اعتماد، انصاف
اند های خارجی ذکر شدههای بنیادین مرامنامۀ اخالق در دانشگاه ترین ارزش منزلۀ مهممتون به 

توان مدعی بود مرامنامۀ  (. بر این اساس می2013، 1المللی صداقت دانشگاهی)مرکز بین 
دهد و پوشش میهای بنیادین بیشتری را های اسالمی، ارزش اخالقی مبتنی بر اندیشه

 تواند مشمول شود.  تری از زیست دانشگاهی را میهای وسیعجنبه
 های این مطالعه باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:  در تفسیر یافته 

ی احصاشده و مواد مرتبط با آنها تنها  هاارزش مطالعۀ حاضر بررسی مقدماتی بوده و  -
 ی از تالش پژوهشی در حال انجام است؛ انمونه

در مرامنامۀ   توانیمی بسیاری را هاتمیآی بنیادین احصاشده هاارزش بر هر  یک از مبتنی -
عنوان نمونه ذکر شده و تمام مواد ممکن اخالق دانشگاه گنجاند. آنچه در اینجا آمده، به

به رعایت حقوق    توانیمبر ارزش رعایت حقوق دیگران  ذکر نشده است. برای مثال مبتنی
ی آزمون، هابرگهدانشجویان در اختصاص زمان مناسب برای تدریس، تصحیح دقیق 

 اختصاص زمان مناسب برای اعتراض به نمرۀ آزمون و مانند آن اشاره کرد.  
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Fundamental Values of Ethical Codes for University 

Mohammad Khodayarifard1 

Abstract 

Changing the function of modern universities and turning them into 

an economic engine for societies has provided challenges for ethical 

behavior in universities. This situation has led institutions 

responsible for developing an ethical culture in universities to 

develop codes of conduct to promote a kind of ethical egoism in 

universities. Theoretical reliance on indigenous fundamental values 

and cultural variables in different countries has led to different codes 

of conduct in different cultural societies. The key question is: "what 

are the fundamental values that should be taken into account in the 

development of codes of conduct? A citation analysis method was 

used in this study and the following five basic steps were taken in 

order to answer the research question: 1) Identifying the research 

problem, 2) Defining and specifying the variables, 3) Sampling and 

selecting units of analysis and background, 4) Coding and 

categorization, and 5) Conclusion. The extracted fundamental 

values in the present study can be categorized into self-

communication, communication with others, and communication 

with God. Self-communication has sub-categories including 

acceptance of responsibility, superficial beauty, and acceptance of 

criticism; communication with others has sub-categories including 

trust, respect and consideration for the rights of others; and 

communication with God has sub-categories including justice, 

honesty and repentance. The present study was an attempt toward 

the realization of one of the most important steps in the development 

of a code of ethics, namely identifying the fundamental values of a 

code of ethics for universities. More in-depth studies and 

development of a broader model to address the ethical challenges of 

the modern Iranian universities are a fundamental necessity 

attracting some researchers. 

Keywords: Code of conduct, University, Fundamental Values 
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