
 
  دومين همایش ملی دانشگاه اخالق مداردر  شدهرفتهیپذتحليل محتواي مقاالت 

 1هادي رزقي شيرسوار

 چكيده

دومين همايش ملي دانشگاه در  شدهرفتهيپذتحليل محتواي مقاالت "هدف اصلي اين پژوهش 
. روش تحقيق كيفي با رويكرد تحليل مضمون است 1398ر دانشگاه تهران در سال اخالق مدا

ي جامعه .است مضمونبر رويكرد تحليل  ديتأكبا  كيفي مطالعه يک مطالعه به روش نيا .است
 صورتبهمقاله  15)شامل 1398در همايش سال  شدهرفتهيپذي مقاله 45شامل  موردپژوهش
گيري صورت پوستر( بود. با توجه به تعداد مقاالت، نمونه صورتبهمقاله  30سخنراني و 

ي مقاالت موجود شده بود. روش تمام شماري اقدام به بررسي متون كليه صورتبهنپذيرفته و 
كتابخانه و مبتني بر متون مقاالت موجود بوده و ابزار بكار رفته  صورتبهگردآوري اطالعات 

افزار با نرم مضامينتحليل متون مقاالت و محتواي ي از محتواي بردارشيفدر اين پژوهش 
MAXQDA12 .193 درمجموعنتايج حاصل از تحليل مضامين مقاالت نشان داد  انجام شد 

كد،  47ي اصلي شامل اخالق اجتماعي با هامؤلفهي اصلي شناسايي شد. مؤلفهكد و سه 
. در ضمن بيشترين تكرار مربوط به استتكرار  76كد و اخالق فردي با  73اخالق سازماني با 

ي مضامين . در ضمن نتايج مدل نهايي تحقيق در قالب شبكهاستي اخالق فردي مؤلفه
بار تكرار در جايگاه  21ي مشاركت و همكاري با ي روحيهمؤلفهزير  درمجموعنشان داد 

بار  19اواني ي صادق بودن با فرمؤلفهي دوم زير نخست شبكه مضامين قرار دارد و در رتبه
بار تكرار در جايگاه سوم قرار  16ي بخشش با فراواني مؤلفهزير  تيدرنهادوم و  گاهيجادر 

 دارد.

 ون، اخالق، دانشگاه تهران، همايشتحليل مضمها: واژهكليد
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 مقدمه

 شكل ما يهاارزش و عقايد با مطابق كه است عادات و يوخوخلق معني به لغت در اخالق
 عملي، يرونيازا است؛ خداوند به رسيدن در انسان كمال ديني، ينيبجهان طبق. رديگيم

 اصطالحي معناي نيترجي. رانمايد ياري هدف اين به رسيدن در را انسان كه بود خواهد اخالقي
 كه نفس در پايدار يهايژگيو و صفات :از است عبارت اسالمي انديشمندان ميان در اخالق
تأمل  و تفكر به نياز بدون و خودجوشطور به صفات، آن با متناسب كارهايي شونديم موجب

 و انديشه به بشر نياز به توجه با. (1398سلطنت،  و يآبادجالل لطفيشود ) صادر انسان از
 و هاسازمان اغلب اولويت رأس در مدار اخالق متخصص نيروي تربيت اخالقي، رفتارهاي
 و دانشگاه به جامعه اطمينان افزايش دانشگاه، در يمداراخالق. است گرفته قرار مؤسسات

 مختلف يهامؤلفه بايد اساتيد و كارمندان دانشجويان، دانشگاه در. دارد پي در را دانشگاهيان
 در اخالق حاضر مطالعه در. بنمايند آن رعايت به مقيد را خود و شناخته كامالً را اخالقي
 شده بنديتقسيم اسالمي و پژوهشي آموزشي، اجتماعي، فردي، اخالق بخش پنج به دانشگاه

 سمت به دانشگاهيان جامعه و دانشگاه هدايت منظوربه دانشگاه در اخالق يهامؤلفه و
 براي ايحرفه اخالق از مختلفي ابعاد همچنين. است شده واقع يموردبررس يمداراخالق
 يكديگر، حقوق به احترام ي،دارامانت صداقت،. شد بيان دانشجويان و كارمندان اساتيد،

 موظف ذكرشده گروه سه هر كه است ابعادي ازجمله عدالت و انصاف رعايت و پذيريمسئوليت
 بايد دانشگاهي يجامعه در ذكرشده هايگروه. باشندمي جامعه و دانشگاه در هاآن رعايت به

 از عضوي عنوانبه يک هر تا كنند رعايت را ذكرشده بخش پنج در را اخالقي يهامؤلفه تمام
 منظوربه نيز آخر در. كنند ايفا را يمؤثر نقش مدارياخالق و اخالق فرهنگ ترويج در جامعه
 گيرانهسخت قوانين وضع با كه گرديد توصيه جامعه و دانشگاه در مدارياخالق فرهنگ ايجاد

 حوزه در پژوهشي آثار تعميق و گسترش با كه است آن انتظار. شود مقابله اخالقيبي هرگونه با
 هايارزش راستاي در دانشگاه روزافزون تعالي شاهد عملي، اخالق ترويج همچنين و اخالق
 نيترمهممشكل اخالقي، از  شکيب .(1398جعفري،  و سلطاني چشمه سلكي) ميباش انساني

 و اصالح ودروني انسان  يسازندگ (.ره مشكالت بشر در طول تاريخ بوده است )امام خميني
او نقش بسزايي دارد. نيروي  ياخرو ودنيوي  ،ياجتماع وتهذيب نفس او در سعادت فردي 

قوتي باشد. در اهميت  ينقطه ،به سعادت دنيرس ودر تعديل نفس  توانديمايمان به خدا 
مكارم اخالق را از اهداف  ليتكم( ص) اسالماسالم همين بس كه پيامبر  ازنظرتربيت اخالقي 
و اصول اخالقي انساني در خانواده، مذهب، مليت، فلسفه،  هاارزش .شمارديمبعثت خويش 

 يهاانجمنو  هادانشگاهبايد در خانواده، مدرسه،  هاارزش نيا .سنت و فرهنگ بومي ريشه دارد
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اخالق  يهاانجمنسطوح براي آموزش آن اهتمام شود. اصول  و در تمام ياحرفهاخالق 
و مهندسي را  ياحرفهي قادر هستند تا حدودي رعايت اخالق قضاي و قوانين نظام ياحرفه

انساني و مبناي اخالقي، تعهد عمل به اين اصول  يهاارزشفرد به  ضمانت كنند، ولي پايبندي
تبديل به  توانديممهندسي،  ينهيزماخالقي در  يارهايمع. اين كنديمو قوانين را مستحكم 

 رونيازامثبت انساني و محيطي شود.  يهاارزش به ايجاد عمل داراي علم شود كه منجر
 م؛يدانيم هاانسانمحصوالت و خدمات مفيد براي راحتي  را تبديل علم به دانشگاهي يهارشته

اجتماعي،  پيشرفت چراكه، ميدانيمبشري  يسرمايه نيتريعال و نيبهتربنابراين اخالق را 
انساني  يهاارزش وبرخورداري وافر مردم از اخالق  داروامكشور  ياسيس و يفرهنگ، ياقتصاد

يكي از ي احرفهاخالق  از منظور (.1398ي و نصيري، آبادعيشفهاشمي، شعباني ) ميدانيم
مناسب درصدد است به يي بسترها يسازفراهمو ابعاد جديد علم اخالق است كه با  هاشاخه

شامل  ياحرفهاخالق . بدهد گوناگون پاسخ مناسب و دقيق يهاحرفهمسائل اخالقي 
صاحب يک حرفه يا پست سازماني، در برابر رفتار  يمثابهبهفرد  يک به يريپذتيمسئول
اول از  يوهلهآيين اخالقي كه در  يو عبارت است از مجموعه استخود  و شغلي ياحرفه

 را بهبود هاارتباط، دهديمرا افزايش  يوربهرهكه  است آمدهدستبهحرفه يا شغل  ماهيت
دولتي هستند  يهاسازمان ازجمله هادانشگاه .دهديمريسک را كاهش  يدرجهو  بخشديم

ترويج و  هاآنرسالت  نيترمهمو  كننديمفعاليت  يک محيط علمي و فرهنگي عنوانبهكه 
آموزش  يعرصه .به عهده گرفتن مشاغل در جامعه است دانش و آموزش افراد براي يتوسعه

 در آموزش هاآن نيترگستردهو  نيترمهممختلفي دارد كه  يكاركردهادانشگاهي  عالي و
 .(1398همكاران،  كوهشاهي و ميرزاده) استمختلف  يهارشتهعلمي و عملي دانشجويان در 

 فراتر واحد دانش از حوزه، اين در مطالعات كنندهرهيخ يتوسعه سبب به اخالق دانش امروزه
 .است كه شامل موارد زير است شده مبدل اخالق گوناگون يهادانش به و رفته

 ياست. گستره مرتبط اما متمايز قلمروي دو كه داراي اخالق يفلسفه يا :فلسفی اخالق. 1

 اخالقي هنجارهاي يا دهاينبا و دهايبا يا رذايل و فضايل موجه و سامان به تبيين نخست،
 مبادي تحليل دوم، قلمرو. گويند هنجاري )نظري( اخالق را قلمرو اين. است عام طوربه

. دارد نام اخالق فرا قلمرو كه اين هنجاري اخالق علم مباني يطوركلبه و تصديقي و تصوري
 نحو به را اخالق و دارد منطقي و انتقادي تحليلي، معناي به فلسفي رويكرد فلسفي اخالق

 از سبب همين به. كنديم بحث انساني زيست از معيني قلمروي به آن تخصص بدون و كلي
 فيلسوفان امروزه البته. ندارد راه آن در كردن شاخهشاخه و تخصيص و نيست مضاف يهادانش
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 كنند بررسي عيني يهانمونه ميدان در را خود فلسفي يهادگاهيد اعتبار كه اندشده قانع اخالق
 .است آورده ميان به را كاربردي اخالق و فلسفي اخالق بين وثيق ارتباط امر اين و

 زيست از معين موقعيت در هنجاري اخالق تحليلي و انتقادي كاربست :كاربردی اخالق. 2

 اخالق و اخالق فرا) يفلسف اخالق از طرفي از را آن تحليلي و انتقادي كاربست. است انساني
 ،ميبريم كار به اينجا در كه خاصي اصطالح در عملياتي، اخالق از ديگر طرف از و( هنجاري

 كاربست اين. نيست ارتباط نفي معناي به فلسفي، اخالق از كاربردي اخالق جدايي. كنديم جدا
 كنديم مرتبط تباري چند مسائل با بلكه فلسفي مسائل با تنهانه را كاربردي اخالق طرفي از

 داراي معين موقعيت ديگر سوي از. است يارشته بينا رويكرد اخذ مستلزم هاآن به پاسخ كه
 اين. است هاآن مانند و شهروندي زندگي شغلي، زندگي شخصي، زندگي مانند است گوناگوني

 بسيار يهاشاخه داراي و مضاف فلسفي اخالق برخالف كاربردي اخالق شوديم سبب تنوع
 ياحرفه اخالق تا دانشگاهي اخالق از و شهروندي اخالق تا خانواده اخالق از كه باشد متنوع
 كاربست برابر در معين موقعيت در فلسفي اخالق تحليلي و انتقادي كاربست. رديگيبرمرا در 

 به ازين و بودن موجه روشمندي، در انتقادي كاربست و خام كاربست مرز و دارد قرار خام
 كاربردي اخالق كه دهديم نشان تحليلي و انتقادي كاربست. است معرفتي و نظري چارچوب
 يمثابهبه بلكه نيست جمعي خرد و معرفت از يازينيب معناي به عملياتي يحوزه به محدود
 امر اين و باشد علمي ابزارهاي و الگوها مباني، روش، نظري، چهارچوب داراي بايد دانش
 د.كنيم جدا عملياتي اخالق از را كاربردي اخالق

 اخالقي هنجارهاي تبيين و توصيف به كه است معرفتي يگستره :توصيفی اخالق. 3

 اين در. پردازديم انسان اجتماعي يا فردي زيست در واقعيتي يمثابهبه و هستند كه گونهآن
 يا دو همبستگي مطالعات آن از ترژرف يا و است ميان در كاوي زمينه مطالعات يا هاگستره

 يهاگستره بلكه هاشاخه كاربردي اخالق مانند توصيفي اخالق. است ميان در متغيره چند
 اخالق، يدارشناسيپد اخالق، يشناسجامعه اخالق، روانشناسي اخالق، بيولوژي مانند گوناگون
 رويكرد با تجربي هاگستره اين در كاررفتهبهروش . دارد...  و اخالق تاريخي مطالعات

 اين موضوع هاآن به پرداختن كه دارد نيز ديگري هايگستره اخالق دانش. است يارشتهانيم
 نحو به همآن در كه است جديدي يگستره امروزه اخالق يشناسروش و منطق. نيست مقاله

 تطبيقي و انتقادي تحليل نحو به هم و روديم سخن اخالقي جمالت بايايي منطق از هنجاري
 درمجموع .(1398قراملكي، فرامرز ) شوديم بحث اخالق دانش در رايج يهايشناسروش از

 تنظيم براي بسياري يهاتالش كشور ، درهادانشگاهي اخالق در با توجه به اهميت ويژه
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 و مرامنامه به توانيم هاتالش اين نيترمهم ازجمله. است پذيرفته انجام دانشگاه يهمرامنام
 وزارت پژوهشي يگذاراستيس و ريزيبرنامه توسط مركز كه كرد اشاره پژوهش اخالق موازين

 داشتن) تخصصي صالحيت شامل فصل نه در اين مرامنامه. است شده ( تدوين1390) عتف
 انتخاب( موضوع با متناسب روش با آشنايي و موضوع پژوهش با روزآمد تخصصي دانش

 صداقت، مانند مواردي) پژوهشگر فردي يهايژگيو( اعتبار موضوع و اصالت) پژوهش موضوع
 سوء رفتارهاي ،هايآزمودن حقوق ذينفعان، به نسبت مسئوليت تعهد و( يدارامانت و يطرفيب

 گرفتهانجام پژوهش مسئوليت و معنوي مالكيت استناد،( هاداده و تحريف جعل مانند) پژوهشي
 .(1398فرد،  خداياري) است بوده( مجدد و موازي ارسال مانند مواردي)انتشار  ضوابط و

 یشناسروش

با  مقالهدر  .استبر رويكرد تحليل مضمون  ديتأكبا  كيفي اين مطالعه يک مطالعه به روش 
 يهامؤلفه در دومين همايش ملي دانشگاه اخالق مدار شدهارائهي مقاالت مطالعهاستفاده از 

 شدهرفتهيپذمقاله  45شامل  موردپژوهشي جامعهاوليه از روش تحليل مضمون شناسايي شد. 
باشند. با توجه پوستر( مي صورتبهمقاله  30سخنراني و  صورتبهمقاله  15شامل همايش )در 

تمام شماري اقدام به بررسي متون  صورتبهي صورت نپذيرفته و ريگنمونهبه تعداد مقاالت، 
كه به روش تحقيق اشاره شده، روش گردآوري  گونههمان ي مقاالت موجود شده است.كليه

. ابزار بكار رفته در اين استقاالت موجود كتابخانه و مبتني بر متون م صورتبهاطالعات 
افزار با نرم مضامينتحليل ي از محتواي متون مقاالت بوده و محتواي بردارشيفپژوهش 

MAXQDA12 .وضعيت آماري مقاالت ارسالي شامل موارد زير است. انجام شد 

 توصيفی ( آمارالف
صاحب اثر  78مقاله و  45 مدار اخالق دانشگاه ملي همايش در دومين شدهرفتهيپذ يهامقاله

 شود.را شامل مي

 مداردر دومين همايش ملي دانشگاه اخالق شدهرفتهيپذ( آمار مقاالت 1جدول 

 

 هامقالهتعداد  پذيرش نوع

 مقاله 15 شفاهي يارائه براي شدهرفتهيپذ

 مقاله 30 پوستر براي شدهرفتهيپذ
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 نوع پذيرش برحسبشده هاي پذيرفته( مقاله1شكل 

 

 

 1نوع دانشگاه برحسب شدهارائهي هامقاله ( فراواني2جدول 

 تعداد نوع دانشگاه رديف

 34 دولتي 1

 3 آزاد 2

 1 پيام نور 3

 7 علمي كاربردي و ساير 4

 

                                                           
 .است مسئول نويسنده مالك ۱

پذیرفته شده 

برای ارائه 

شفاهی

33%

پذیرفته شده 

برای پوستر

67%

نمودار مقاله های پذيرفته شده بر حسب نوع پذيرش 
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 نوع دانشگاه برحسبها ( فراواني مقاله2شكل 

 1مرتبه دانشگاهي برحسب شدهارائهي هامقاله( فراواني 3جدول 

 

                                                           
 .است مسئول نويسنده مالك ۱

دولتي

76%

آزاد

7%

پيام نور

2%

علمي كاربردي و 

ساير

15%

نمودار فراوانی مقاله ها بر حسب نوع دانشگاه

 تعداد مرتبه علمی رديف

 2 استاد 1

 2 دانشيار 2

 27 استاديار 3

 12 دانشجو 4

 2 ساير 5
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 ب( تحليل مضمون
ي كدگذار ،در اين تحقيق طي سه مرحله كدگذاري باز شدهيگردآورهاي حاصل از متون داده

هاي حاصل از متون مقاالت ي تحليل دادهبرا محوري و كدگذاري گزينشي تحليل گرديدند.
گذاري باز متون كليه مقاالت با نام استفاده گرديد. در كد MAXQDA يفيكتحليل  افزارنرماز 

افزار وارد نرم RFT( پياده شده در قالب 3مطابق شكل شماره مقاله )ي اول نويسنده
MAXQDA .شده است 

 
 نويسندگان اول( فهرست مقاالت بر حسب نام 3شكل 
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 كدگذاری توصيفی
پرداخت. در اين مرحله ابتدا  شدهيگردآوري اول محقق به كدگذاري توصيفي متون در مرحله

گرديد. پس از  افزارنرماز سوي پايگاه اينترنتي همايش وارد  شدهارائهمتون مقاالت به ترتيب 
 درواقعو مورد تحليل قرار گرفت.  واردشده MAXQDAافزار نرمسازي متن، هر مقاله در پياده

ي مضامين توصيفي توسط محقق به هر قطعه ي دقيق و خط به خط جمالت، پيشينهمطالعه با
از جمالت نسبت داده شد و البته گاهي جمالت از منظر مختلف كدهاي مختلف را به خود 

ها است. به آنارجاع از متون  196پذيرفت. حاصل اين مرحله، توليد سه كد توصيفي اصلي و 
جدول كدهاي توصيفي بسيار زياد شده است لذا تنها به ذكر يک  ازآنجاكهشايان ذكر است 
 (.4شكل شماره است )نمونه اكتفا شده 

 

 ( كدگذاري توصيفي4شكل 
 

 ی محوریكدگذار
ي مستمر و ي دوم از فرايند تحليل مضمون پياده شده در اين تحقيق، با مقايسهدر مرحله

ي قبل، كدهاي محوري ايجاد گشتند. براي توليد شده در مرحله ديبازتولي كدهاي بارهنيچند
كدهاي محوري چندين كد توصيفي در ذيل چتر يک كد محوري جمع شده و آن را تشكيل 

الزم  البته شده است. ارائه( زير فراواني كدهاي محوري 5شكل شماره زير )اند. در شكل داده
موازي  صورتبهشوند بلكه نمي ديبازتولي محوري بعد از تمامي كدهاي به ذكر است كه كدها

 گردند.ي مستمر، توليد و بازتوليد ميو در يک فرايند متداخل مقايسه
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 ( كدگذاري محوري5شكل 

 

 سازی و تعريف مضامين فراگيری گزينشی و يكپارچهكدگذار
شوند كه مفاهيم كليدي ي سوم كدگذاري، تعدادي مضامين فراگير شناسايي ميدر مرحله

ي مضامين محوري بنا شوند ولي در سطح كنند. اين مضامين بايد بر پايهتحقيق را بيان مي
ي تئوريكي مستقيم از هر ايده طوربهتوان قرار دارند. در اين مرحله مي هاآنتجريد باالتري از 

ي تئوريک دهد استفاده نمود، البته تا آنجايي كه اين ايدهبناي تحقيق را تشكيل ميكه زير
شود. با توجه به اينكه مقاالت موجود در همايش يک بانک هاي ما حمايت ميتوسط تحليل

علمي مرتبط با موضوع تخصصي دانشگاه اخالق مدار است و محوريت موضوعات مقاالت 
نوعي بررسي  كدگذاري انتخابي را توانيم، از منظر تئوريک اشندبيمبسيار نزديک به يكديگر 

 اي در نظر گرفت.مقايسه
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 ( كدگذاري گزينشي6شكل 

 نتايج
ي اصلي مؤلفهكد و سه  193 درمجموعنتايج حاصل از تحليل مضامين مقاالت نشان داد 

كد و  73كد، اخالق سازماني با  47ي اصلي شامل اخالق اجتماعي با هامؤلفهشناسايي شد. 
 .استي اخالق فردي مؤلفه. در ضمن بيشترين تكرار مربوط به استتكرار  76اخالق فردي با 

 
 ( تحليل مضامين مقاالت7شكل 
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 ی اخالق فردیهامؤلفهزير 
ي مؤلفهاز  آمده به دستكد  76از مجموع  دهديممكس كودا نشان  افزارنرمنتايج خروجي 

صادق بودن  مؤلفهآمد كه باالترين فراواني مربوط به  به دست مؤلفهاخالق فردي هشت زير 
بار تكرار در جايگاه  11بار تكرار و بردباري با  16بار تكرار و در جايگاه دوم بخشش با  19با 

 سوم قرار دارد.

 
 هاي اخالق فردي( زيرمولفه8شكل 

 اخالق سازمانیی هامؤلفهزير 
ي مؤلفهاز  آمده به دستكد  73از مجموع  دهديممكس كودا نشان  افزارنرمنتايج خروجي 

ي روحيه مؤلفهآمد كه باالترين فراواني مربوط به  به دست مؤلفهاخالق سازماني هشت زير 
رار در بار تك 15ي با دارامانتي نخست، بار در رتبه 21مشاركت و همكاري با فراواني تكرار 

 ي سوم قرار دارد.بار تكرار در رتبه 10ي دوم و الگو بودن با رتبه

 

 هاي اخالق سازماني( زيرمولفه9شكل 
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 ی اخالق اجتماعیهامؤلفهزير 
ي مؤلفهاز  آمده به دستكد  47از مجموع  دهديممكس كودا نشان  افزارنرمنتايج خروجي 

ي مؤلفهآمد كه باالترين فراواني مربوط به زير  به دست مؤلفهاخالق اجتماعي هفت زير 
ي سوم، زير بار تكرار و در رتبه 10ي دوم احترام به ديگران با تكرار، در رتبه 15پاسخگويي با 

 بار تكرار قرار دارد. 7ي با ريپذتيمسئولي مؤلفه

 

 
 هاي اخالق اجتماعي( زيرمولفه10شكل 

 مدل نهايی تحليل مضمون
مكس كودا و روابط بين مضامين اصلي و فرعي به  افزارنرممدل نهايي احصاء شده از طريق 

 .استشرح نمودار و جدول زير 

 ( مدل نهايي تحليل مضمون11شكل 
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 ي مدلهامؤلفه( فراواني زير 4جدول 

ی هامؤلفه

 فردی

ی هامؤلفه فراوانی

 سازمانی

ی هامؤلفه فراوانی

 اجتماعی

 فراوانی

 به احترام 15 يدارامانت 8 رازداري
 ستيزطيمح

2 

 و نظم رعايت
 انضباط

 در يطرفيب 5
 ارزشيابي

 4 جامعه يسازآگاه 4

 5 يدوستنوع 5 مندىقانون 19 بودن صادق

 روشنگري
 فردي

 15 پاسخگويي 10 بودن الگو 5

 4 عدالت 7 تعهد 7 ييگراعمل

 7 يريپذتيمسئول 6 هاارزش رعايت 11 بردباري

 مشاركت يروحيه 16 بخشش
همكاري و  

 10 ديگران به احترام 21

 با همدردي
 ديگران

   5 يساالرستهيشا 5

 

، زير درمجموع دهديمي مضامين نشان نتايج جدول و مدل نهايي تحقيق در قالب شبكه
بار تكرار در جايگاه نخست شبكه مضامين قرار  21ي مشاركت و همكاري با ي روحيهمؤلفه

زير  تيدرنهابار در جايگاه دوم و  19ي صادق بودن با فراواني مؤلفهي دوم، زير دارد و در رتبه
بار تكرار در جايگاه سوم قرار دارد. اهميت و جايگاه ويژه اخالق  16ي بخشش با فراواني مؤلفه
است. شايد در چند دهه قبل اخالق  انكاررقابليغازمان و زندگي فردي در هزاره شوم در س

تمركز بر مفاهيمي  اساساًو  رفتهيميكي از متغيرهاي كمتر مهم در مباحث مديريت به شمار 
ي بود. حتي اينكه سازماني سود ده باشد بدون در نظر وربهرههمچون كارايي، اثربخشي و 

ي ي پيشين بوده است اما با ورود به هزارههاسازماني هايژگيوكي از عمده گرفتن اخالقيات ي
اين مفهوم نه از سوي  بار نياگرديد كه البته  وكاركسبسوم مفاهيم اخالقي وارد فضاي 
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ي مطرح و عرضه شد دارهيسرمابلكه از سوي سكوالرهاي مدعي اصول  مدارنيدانديشمندان 
و  هاسازمان، هاشركتمحصول نهايي  كنندگانمصرفشي از بخ عنوانبهاين افراد  چراكه

و گسترش  2000شود. پس از سال  هاآنانتظار داشتند توجه بيشتري بر سالمت  مؤسسات
 حائزتنوع كمي و كيفي محصوالت و توليدات صنعتي، خدماتي و كشاورزي اين مهم بيشتر 

 هاسازماني وربهرهي در راستاي اعتالي احرفه، اخالق در قالب اخالق تيدرنهااهميت شد و 
مطرح و به اركان مختلف فرد،  تيريو مدمطرح شد. در ادامه مفاهيم اخالق فراتر از سازمان 

دانشگاه ايران و  نيترمهم عنوانبهسازمان و جامعه گسترش پيدا كرد. دانشگاه تهران 
ي در آموزعلمي دانش و پيشگامان توسعه نيترمهمدر سطح جهان و يكي از  شدهشناخته

، اقدام به شدهيزيرطرحي گذاراستيس. اين دانشگاه در راستاي اهداف و استخاورميانه 
برگزاري همايش دانشگاه اخالق مدار در سه سال اخير نموده است. اينكه چرا در دانشگاه 

گذشته  ترايتأثي نتيجه توانيمتهران برگزاري چنيني همايشي در اولويت قرار گرفته است 
برگزاري  درمجموعو حال و آينده اخالق بر عملكرد دانشگاه و دانشگاه بر اخالق جستجو كرد. 

ي فرهنگ اخالق پذيري و گسترش توسعه سازنهيزم توانديمچنين رويدادي در سطح كشور 
 ي ادبيات مرتبط با اخالق و اخالقيات خواهد بود. با توجهي نفوذ اين دانشگاه در عرصهدامنه
پيشنهادهايي چند در جهت اعتال  1398ي حاصل از تحليل مضمون همايش سال هاافتهبه ي

اهداف برگزاري  نيترمهمبا توجه به اينكه يكي از . 1. است شدهارائهو ارتقاء همايش مذكور 
 پژوهاندانشي و روشن نمودن چراغ تحقيق و پژوهيدن در ميان رساناطالعهر همايشي، 

ي كل كشور و هادانشگاهحاضر در سطح  تيساوبي رساناطالعدر  گردديم پيشنهاد ،است
ي آمار توصيفي نشان حتي وزارت علوم و وزارت بهداشت اقداماتي چند صورت پذيرد. نتيجه

ي دولتي بوده و حضور كمرنگ هادانشگاهاز سوي محققين  شدهارائهداد بيشترين تعداد مقاالت 
 رنگكمي يا رساناطالع( نشان از ضعف ...ام نور، دانشگاه آزاد و از جمله پيها )دانشگاهساير 
ي همين موضوع در ادامه ي الزم براي حضور سايرين در اين همايش بوده است.هامشوقبودن 

ي تا اندازراهي پيشين هاشيهمالينک دسترسي به مقاالت و رويدادهاي  گردديمپيشنهاد 
سطح علمي حاضرين . 2 ت سومين همايش فراهم شود.ي مقاالت در سايامكان دسترسي كليه

در همايش نشان از ميانگين بسيار بااليي دارد. حضور چندين استادتمام، دانشيار و استاديار در 
براي حضور نخبگان دانشگاهي است. لذا در  قبولقابلي كيفيت دهندهنشانيک همايش 

هاي ي الزم از اساتيد بنام در پنلهايزنيرااز طريق  گردديمي بهبود اين مهم پيشنهاد راستا
ي رساناطالعي سال گذشته نشان داد پس از اتمام همايش، تجربه. 3. شد مندبهرههمايش 

كه چند ماه پس از اتمام همايش در عناوين مناسبي از اتمام آن صورت نپذيرفته است تا جايي
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 نيترمهميكي از . 4 ."برگزار خواهد شد ...همايش در مورخ  "بود پايگاه اينترنتي قيد شده 
در همايش، توجه به ويراستاري شكلي و اغالط  شدهارائهمباحث مربوط به كيفيت مقاالت 

نسبت به بهبود آن تالش شود )براي  99كه اميد است در همايش سال  استتايپي و غيره 
در چكيده و در اصل مقاله مربوط به نويسندگان  شدهارائهاطالعات  10شماره  يدر مقالهمثال 

ي الزم هامشوقدر راستاي اعتالي كيفيت مقاالت همايش، ضروري است . 5 متفاوت است(.
ي المللنيبي مهم هاشيهمابراي اهل تحقيق و قلم فراهم شود. از جمله اينكه همانند ساير 

 صورتبههمايش  عنوانبهي برگزيده در يكي از مجالت مرتبط يا نزديک حداقل چند مقاله
مزين به چاپ گردد. اين نكته هم به اعتبار همايش خواهد افزود هم اينكه ميزان  نامهژهيو

ي دانشجويان دكتري يا هارسالهارجاعات به مقاالت همايش افزايش خواهد يافت. زيرا در 
اين . 6 ارشد كمتر امكان ارجاع به همايش وجود دارد.ي دانشجويان كارشناسيهانامهانيپا

 صورتبهايش با محوريت دانشگاه تهران و با همكاري چند دانشگاه بزرگ در سطح كشور هم
باشيم ي برگزاري همايش مشترك چند دانشگاهي مشترك برگزار گردد تا شاهد تجربه

مشاركت واقعي و نه تصوير آرم يک دانشگاه بر روي سايت همايش قرار گيرد(. در اين راستا )
طلب را انتخاب و يكي از محورهاي همايش به آن دانشگاه )با پنل چند دانشگاه داو توانيم

اين همايش نه در  تيدرنهاواگذار و  (مستقل صورتبهاساتيد آن دانشگاه، داوري و ساير امور 
ي برگزار گردد. اين مهم اهفتهکي مثالًي يک روز كه براي هر دانشگاه در يک روز و با فاصله

سطح نفوذ همايش را توسعه دهد، مشاركت اساتيد خبره را افزايش دهد، ميزان  توانديم
اثرگذاري همايش در سطح كشور را ارتقاء دهد و در نهايت اين اتفاق مهم نه در يک روز آغاز 

ي شود. پيشنهاد زيربرنامهيک رويداد علمي در چند هفته تكرار و  مانندبهو پايان يابد بلكه 
ريزي براي اجراي اين همايش با يک دانشگاه علوم راي سال آتي، برنامهحداقل ب گردديم

 پزشكي انجام شود تا همايش در سطح دانشگاه تهران و يک دانشگاه علوم پزشكي اجرا گردد.

 منابع
 همايش دانشگاه. دومين اخالق مرامنامۀ بنيادين هايارزش بر اي(. مقدمه1398خداياري فرد، محمد ) .1

 .تهران مدار، دانشگاه اخالق دانشگاه ملي

 دانشگاه. در اخالق يهامؤلفه بر اي. مطالعه(1398)جعفري، علي  و فاطمه سلطاني، چشمه سلكي .2
 .تهران ، دانشگاهمداراخالق دانشگاه ملي همايش دومين

 اخالقي رشد عملياتي راهبردهاي: كاربردي اخالق تا فلسفي اخالق . از(1398) قراملكي، احد فرامرز .3
 .تهران مدار، دانشگاهاخالق دانشگاه ملي همايش دومين دانشگاه.
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 اخالق دانشگاه تحقق الگوي طراحي و تبيين .(1398)سلطنت، روايي  و مصطفي ي،آبادجالل لطفي .4
 .تهران مدار، دانشگاهاخالق دانشگاه ملي همايش دومين مدار.

 .(1398)ثاني، فاطمه؛ شاهمرادي، زهرا و تيزهوش جاللي، فاطمه ؛ نارنجيكوهشاهي، محمود ميرزاده .5
 همايش دومين ايران. اسالمي جمهوري يهادانشگاه در ياحرفه اخالق يهاپژوهش بر فراتحليلي

 .تهران مدار، دانشگاه اخالق دانشگاه ملي

 پيامدهاي و ارتباط (.1398) نيمحمدامي، مهدي و نصيري، آبادعيشفشعباني  ؛هاشمي، سيد يوسف .6
 دانشگاه. دومين همايش ملي دانشگاه اخالق مدار، دانشگاه تهران. در اخالقي يهاارزش


