تحليل محتواي مقاالت پذیرفتهشده در دومين همایش ملی دانشگاه اخالق مدار
هادي رزقي شيرسوار1

چكيده
هدف اصلي اين پژوهش "تحليل محتواي مقاالت پذيرفتهشده در دومين همايش ملي دانشگاه
اخالق مدار دانشگاه تهران در سال  1398است .روش تحقيق كيفي با رويكرد تحليل مضمون
است .اين مطالعه يک مطالعه به روش كيفي با تأكيد بر رويكرد تحليل مضمون است .جامعهي
موردپژوهش شامل  45مقالهي پذيرفتهشده در همايش سال (1398شامل  15مقاله بهصورت
سخنراني و  30مقاله بهصورت پوستر) بود .با توجه به تعداد مقاالت ،نمونهگيري صورت
نپذيرفته و بهصورت تمام شماري اقدام به بررسي متون كليهي مقاالت موجود شده بود .روش
گردآوري اطالعات بهصورت كتابخانه و مبتني بر متون مقاالت موجود بوده و ابزار بكار رفته
در اين پژوهش فيشبرداري از محتواي متون مقاالت و محتواي تحليل مضامين با نرمافزار
 MAXQDA12انجام شد .نتايج حاصل از تحليل مضامين مقاالت نشان داد درمجموع 193
كد و سه مؤلفهي اصلي شناسايي شد .مؤلفههاي اصلي شامل اخالق اجتماعي با  47كد،
اخالق سازماني با  73كد و اخالق فردي با  76تكرار است .در ضمن بيشترين تكرار مربوط به
مؤلفهي اخالق فردي است .در ضمن نتايج مدل نهايي تحقيق در قالب شبكهي مضامين
نشان داد درمجموع زير مؤلفهي روحيهي مشاركت و همكاري با  21بار تكرار در جايگاه
نخست شبكه مضامين قرار دارد و در رتبهي دوم زير مؤلفهي صادق بودن با فراواني  19بار
در جايگاه دوم و درنهايت زير مؤلفهي بخشش با فراواني  16بار تكرار در جايگاه سوم قرار
دارد.
كليدواژهها :تحليل مضمون ،اخالق ،دانشگاه تهران ،همايش

 1نويسنده مسئول :استاديار گروه مديريت ،دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد گرمسار ،سمنان .رايانامه:
rezghih@yahoo.com

24

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

مقدمه
اخالق در لغت به معني خلقوخوي و عادات است كه مطابق با عقايد و ارزشهاي ما شكل
ميگيرد .طبق جهانبيني ديني ،كمال انسان در رسيدن به خداوند است؛ ازاينروي عملي،
اخالقي خواهد بود كه انسان را در رسيدن به اين هدف ياري نمايد .رايجترين معناي اصطالحي
اخالق در ميان انديشمندان اسالمي عبارت است از :صفات و ويژگيهاي پايدار در نفس كه
موجب ميشوند كارهايي متناسب با آن صفات ،بهطور خودجوش و بدون نياز به تفكر و تأمل
از انسان صادر شود (لطفي جاللآبادي و سلطنت .)1398 ،با توجه به نياز بشر به انديشه و
رفتارهاي اخالقي ،تربيت نيروي متخصص اخالق مدار در رأس اولويت اغلب سازمانها و
مؤسسات قرار گرفته است .اخالقمداري در دانشگاه ،افزايش اطمينان جامعه به دانشگاه و
دانشگاهيان را در پي دارد .در دانشگاه دانشجويان ،كارمندان و اساتيد بايد مؤلفههاي مختلف
اخالقي را كامالً شناخته و خود را مقيد به رعايت آن بنمايند .در مطالعه حاضر اخالق در
دانشگاه به پنج بخش اخالق فردي ،اجتماعي ،آموزشي ،پژوهشي و اسالمي تقسيمبندي شده
و مؤلفههاي اخالق در دانشگاه بهمنظور هدايت دانشگاه و جامعه دانشگاهيان به سمت
اخالقمداري موردبررسي واقع شده است .همچنين ابعاد مختلفي از اخالق حرفهاي براي
اساتيد ،كارمندان و دانشجويان بيان شد .صداقت ،امانتداري ،احترام به حقوق يكديگر،
مسئوليتپذيري و رعايت انصاف و عدالت ازجمله ابعادي است كه هر سه گروه ذكرشده موظف
به رعايت آنها در دانشگاه و جامعه ميباشند .گروههاي ذكرشده در جامعهي دانشگاهي بايد
تمام مؤلفههاي اخالقي را در پنج بخش ذكرشده را رعايت كنند تا هر يک بهعنوان عضوي از
جامعه در ترويج فرهنگ اخالق و اخالقمداري نقش مؤثري را ايفا كنند .در آخر نيز بهمنظور
ايجاد فرهنگ اخالقمداري در دانشگاه و جامعه توصيه گرديد كه با وضع قوانين سختگيرانه
با هرگونه بياخالقي مقابله شود .انتظار آن است كه با گسترش و تعميق آثار پژوهشي در حوزه
اخالق و همچنين ترويج اخالق عملي ،شاهد تعالي روزافزون دانشگاه در راستاي ارزشهاي
انساني باشيم (سلكي چشمه سلطاني و جعفري .)1398 ،بيشک مشكل اخالقي ،از مهمترين
مشكالت بشر در طول تاريخ بوده است (امام خميني ره) .سازندگي دروني انسان و اصالح و
تهذيب نفس او در سعادت فردي و اجتماعي ،دنيوي و اخروي او نقش بسزايي دارد .نيروي
ايمان به خدا ميتواند در تعديل نفس و رسيدن به سعادت ،نقطهي قوتي باشد .در اهميت
تربيت اخالقي ازنظر اسالم همين بس كه پيامبر اسالم (ص) تكميل مكارم اخالق را از اهداف
بعثت خويش ميشمارد .ارزشها و اصول اخالقي انساني در خانواده ،مذهب ،مليت ،فلسفه،
سنت و فرهنگ بومي ريشه دارد .اين ارزشها بايد در خانواده ،مدرسه ،دانشگاهها و انجمنهاي
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اخالق حرفهاي و در تمام سطوح براي آموزش آن اهتمام شود .اصول انجمنهاي اخالق
حرفهاي و قوانين نظام قضايي قادر هستند تا حدودي رعايت اخالق حرفهاي و مهندسي را
ضمانت كنند ،ولي پايبندي فرد به ارزشهاي انساني و مبناي اخالقي ،تعهد عمل به اين اصول
و قوانين را مستحكم ميكند .اين معيارهاي اخالقي در زمينهي مهندسي ،ميتواند تبديل به
علم شود كه منجر به ايجاد عمل داراي ارزشهاي مثبت انساني و محيطي شود .ازاينرو
رشتههاي دانشگاهي را تبديل علم به محصوالت و خدمات مفيد براي راحتي انسانها ميدانيم؛
بنابراين اخالق را بهترين و عاليترين سرمايهي بشري ميدانيم ،چراكه پيشرفت اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي و سياسي كشور وامدار برخورداري وافر مردم از اخالق و ارزشهاي انساني
ميدانيم (هاشمي ،شعباني شفيعآبادي و نصيري .)1398 ،منظور از اخالق حرفهاي يكي از
شاخهها و ابعاد جديد علم اخالق است كه با فراهمسازي بسترهايي مناسب درصدد است به
مسائل اخالقي حرفههاي گوناگون پاسخ مناسب و دقيق بدهد .اخالق حرفهاي شامل
مسئوليتپذيري يک به فرد بهمثابهي صاحب يک حرفه يا پست سازماني ،در برابر رفتار
حرفهاي و شغلي خود است و عبارت است از مجموعهي آيين اخالقي كه در وهلهي اول از
ماهيت حرفه يا شغل بهدستآمده است كه بهرهوري را افزايش ميدهد ،ارتباطها را بهبود
ميبخشد و درجهي ريسک را كاهش ميدهد .دانشگاهها ازجمله سازمانهاي دولتي هستند
كه بهعنوان يک محيط علمي و فرهنگي فعاليت ميكنند و مهمترين رسالت آنها ترويج و
توسعهي دانش و آموزش افراد براي به عهده گرفتن مشاغل در جامعه است .عرصهي آموزش
عالي و دانشگاهي كاركردهاي مختلفي دارد كه مهمترين و گستردهترين آنها در آموزش
علمي و عملي دانشجويان در رشتههاي مختلف است (ميرزاده كوهشاهي و همكاران.)1398 ،
امروزه دانش اخالق به سبب توسعهي خيرهكننده مطالعات در اين حوزه ،از دانش واحد فراتر
رفته و به دانشهاي گوناگون اخالق مبدل شده است كه شامل موارد زير است.
 .1اخالق فلسفی :يا فلسفهي اخالق كه داراي دو قلمروي متمايز اما مرتبط است .گسترهي
نخست ،تبيين به سامان و موجه فضايل و رذايل يا بايدها و نبايدها يا هنجارهاي اخالقي
بهطور عام است .اين قلمرو را اخالق هنجاري (نظري) گويند .قلمرو دوم ،تحليل مبادي
تصوري و تصديقي و بهطوركلي مباني علم اخالق هنجاري كه اين قلمرو فرا اخالق نام دارد.
اخالق فلسفي رويكرد فلسفي به معناي تحليلي ،انتقادي و منطقي دارد و اخالق را به نحو
كلي و بدون تخصص آن به قلمروي معيني از زيست انساني بحث ميكند .به همين سبب از
دانشهاي مضاف نيست و تخصيص و شاخهشاخه كردن در آن راه ندارد .البته امروزه فيلسوفان
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اخالق قانع شدهاند كه اعتبار ديدگاههاي فلسفي خود را در ميدان نمونههاي عيني بررسي كنند
و اين امر ارتباط وثيق بين اخالق فلسفي و اخالق كاربردي را به ميان آورده است.
 .2اخالق كاربردی :كاربست انتقادي و تحليلي اخالق هنجاري در موقعيت معين از زيست
انساني است .كاربست انتقادي و تحليلي آن را از طرفي از اخالق فلسفي (فرا اخالق و اخالق
هنجاري) و از طرف ديگر از اخالق عملياتي ،در اصطالح خاصي كه در اينجا به كار ميبريم،
جدا ميكند .جدايي اخالق كاربردي از اخالق فلسفي ،به معناي نفي ارتباط نيست .اين كاربست
از طرفي اخالق كاربردي را نهتنها با مسائل فلسفي بلكه با مسائل چند تباري مرتبط ميكند
كه پاسخ به آنها مستلزم اخذ رويكرد بينا رشتهاي است .از سوي ديگر موقعيت معين داراي
گوناگوني است مانند زندگي شخصي ،زندگي شغلي ،زندگي شهروندي و مانند آنها است .اين
تنوع سبب ميشود اخالق كاربردي برخالف اخالق فلسفي مضاف و داراي شاخههاي بسيار
متنوع باشد كه از اخالق خانواده تا اخالق شهروندي و از اخالق دانشگاهي تا اخالق حرفهاي
را در برميگيرد .كاربست انتقادي و تحليلي اخالق فلسفي در موقعيت معين در برابر كاربست
خام قرار دارد و مرز كاربست خام و كاربست انتقادي در روشمندي ،موجه بودن و نياز به
چارچوب نظري و معرفتي است .كاربست انتقادي و تحليلي نشان ميدهد كه اخالق كاربردي
محدود به حوزهي عملياتي به معناي بينيازي از معرفت و خرد جمعي نيست بلكه بهمثابهي
دانش بايد داراي چهارچوب نظري ،روش ،مباني ،الگوها و ابزارهاي علمي باشد و اين امر
اخالق كاربردي را از اخالق عملياتي جدا ميكند.
 .3اخالق توصيفی :گسترهي معرفتي است كه به توصيف و تبيين هنجارهاي اخالقي
آنگونه كه هستند و بهمثابهي واقعيتي در زيست فردي يا اجتماعي انسان ميپردازد .در اين
گسترهها يا مطالعات زمينه كاوي در ميان است و يا ژرفتر از آن مطالعات همبستگي دو يا
چند متغيره در ميان است .اخالق توصيفي مانند اخالق كاربردي شاخهها بلكه گسترههاي
گوناگون مانند بيولوژي اخالق ،روانشناسي اخالق ،جامعهشناسي اخالق ،پديدارشناسي اخالق،
مطالعات تاريخي اخالق و  ...دارد .روش بهكاررفته در اين گسترهها تجربي با رويكرد
ميانرشتهاي است .دانش اخالق گسترههاي ديگري نيز دارد كه پرداختن به آنها موضوع اين
مقاله نيست .منطق و روششناسي اخالق امروزه گسترهي جديدي است كه در آنهم به نحو
هنجاري از منطق بايايي جمالت اخالقي سخن ميرود و هم به نحو تحليل انتقادي و تطبيقي
از روششناسيهاي رايج در دانش اخالق بحث ميشود (فرامرز قراملكي .)1398 ،درمجموع
با توجه به اهميت ويژهي اخالق در دانشگاهها ،در كشور تالشهاي بسياري براي تنظيم
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مرامنامهي دانشگاه انجام پذيرفته است .ازجمله مهمترين اين تالشها ميتوان به مرامنامه و
موازين اخالق پژوهش اشاره كرد كه توسط مركز برنامهريزي و سياستگذاري پژوهشي وزارت
عتف ( )1390تدوين شده است .اين مرامنامه در نه فصل شامل صالحيت تخصصي (داشتن
دانش تخصصي روزآمد با موضوع پژوهش و آشنايي با روش متناسب با موضوع) انتخاب
موضوع پژوهش (اصالت و اعتبار موضوع) ويژگيهاي فردي پژوهشگر (مواردي مانند صداقت،
بيطرفي و امانتداري) تعهد و مسئوليت نسبت به ذينفعان ،حقوق آزمودنيها ،رفتارهاي سوء
پژوهشي (مانند جعل و تحريف دادهها) استناد ،مالكيت معنوي و مسئوليت پژوهش انجامگرفته
و ضوابط انتشار (مواردي مانند ارسال موازي و مجدد) بوده است (خداياري فرد.)1398 ،
روششناسی
اين مطالعه يک مطالعه به روش كيفي با تأكيد بر رويكرد تحليل مضمون است .در مقاله با
استفاده از مطالعهي مقاالت ارائهشده در دومين همايش ملي دانشگاه اخالق مدار مؤلفههاي
اوليه از روش تحليل مضمون شناسايي شد .جامعهي موردپژوهش شامل  45مقاله پذيرفتهشده
در همايش (شامل  15مقاله بهصورت سخنراني و  30مقاله بهصورت پوستر) ميباشند .با توجه
به تعداد مقاالت ،نمونهگيري صورت نپذيرفته و بهصورت تمام شماري اقدام به بررسي متون
كليهي مقاالت موجود شده است .همانگونه كه به روش تحقيق اشاره شده ،روش گردآوري
اطالعات بهصورت كتابخانه و مبتني بر متون مقاالت موجود است .ابزار بكار رفته در اين
پژوهش فيشبرداري از محتواي متون مقاالت بوده و محتواي تحليل مضامين با نرمافزار
 MAXQDA12انجام شد .وضعيت آماري مقاالت ارسالي شامل موارد زير است.
الف) آمار توصيفی
مقالههاي پذيرفتهشده در دومين همايش ملي دانشگاه اخالق مدار  45مقاله و  78صاحب اثر
را شامل ميشود.
جدول  )1آمار مقاالت پذيرفتهشده در دومين همايش ملي دانشگاه اخالقمدار
نوع پذيرش

تعداد مقالهها

پذيرفتهشده براي ارائهي شفاهي

 15مقاله

پذيرفتهشده براي پوستر

 30مقاله
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نمودار مقاله های پذيرفته شده بر حسب نوع پذيرش
پذیرفته شده
برای ارائه
شفاهی
%33

پذیرفته شده
برای پوستر
%67

شكل  )1مقالههاي پذيرفتهشده برحسب نوع پذيرش

جدول  )2فراواني مقالههاي ارائهشده برحسب نوع دانشگاه

1

رديف

نوع دانشگاه

تعداد

1

دولتي

34

2

آزاد

3

3

پيام نور

1

4

علمي كاربردي و ساير

7

 ۱مالك نويسنده مسئول است.
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نمودار فراوانی مقاله ها بر حسب نوع دانشگاه

علمي كاربردي و
ساير
%15

پيام نور
%2

آزاد
%7

دولتي
%76

شكل  )2فراواني مقالهها برحسب نوع دانشگاه
جدول  )3فراواني مقالههاي ارائهشده برحسب مرتبه

دانشگاهي1

رديف

مرتبه علمی

تعداد

1

استاد

2

2

دانشيار

2

3

استاديار

27

4

دانشجو

12

5

ساير

2

 ۱مالك نويسنده مسئول است.
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ب) تحليل مضمون
دادههاي حاصل از متون گردآوريشده در اين تحقيق طي سه مرحله كدگذاري باز ،كدگذاري
محوري و كدگذاري گزينشي تحليل گرديدند .براي تحليل دادههاي حاصل از متون مقاالت
از نرمافزار تحليل كيفي  MAXQDAاستفاده گرديد .در كدگذاري باز متون كليه مقاالت با نام
نويسندهي اول مقاله (مطابق شكل شماره  )3پياده شده در قالب  RFTوارد نرمافزار
 MAXQDAشده است.

شكل  )3فهرست مقاالت بر حسب نام نويسندگان اول
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كدگذاری توصيفی
در مرحلهي اول محقق به كدگذاري توصيفي متون گردآوريشده پرداخت .در اين مرحله ابتدا
متون مقاالت به ترتيب ارائهشده از سوي پايگاه اينترنتي همايش وارد نرمافزار گرديد .پس از
پيادهسازي متن ،هر مقاله در نرمافزار  MAXQDAواردشده و مورد تحليل قرار گرفت .درواقع
با مطالعهي دقيق و خط به خط جمالت ،پيشينهي مضامين توصيفي توسط محقق به هر قطعه
از جمالت نسبت داده شد و البته گاهي جمالت از منظر مختلف كدهاي مختلف را به خود
پذيرفت .حاصل اين مرحله ،توليد سه كد توصيفي اصلي و  196ارجاع از متون به آنها است.
شايان ذكر است ازآنجاكه جدول كدهاي توصيفي بسيار زياد شده است لذا تنها به ذكر يک
نمونه اكتفا شده است (شكل شماره .)4

شكل  )4كدگذاري توصيفي

كدگذاری محوری
در مرحلهي دوم از فرايند تحليل مضمون پياده شده در اين تحقيق ،با مقايسهي مستمر و
چندينبارهي كدهاي بازتوليد شده در مرحلهي قبل ،كدهاي محوري ايجاد گشتند .براي توليد
كدهاي محوري چندين كد توصيفي در ذيل چتر يک كد محوري جمع شده و آن را تشكيل
دادهاند .در شكل زير (شكل شماره  )5زير فراواني كدهاي محوري ارائه شده است .البته الزم
به ذكر است كه كدهاي محوري بعد از تمامي كدهاي بازتوليد نميشوند بلكه بهصورت موازي
و در يک فرايند متداخل مقايسهي مستمر ،توليد و بازتوليد ميگردند.
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شكل  )5كدگذاري محوري

كدگذاری گزينشی و يكپارچهسازی و تعريف مضامين فراگير
در مرحلهي سوم كدگذاري ،تعدادي مضامين فراگير شناسايي ميشوند كه مفاهيم كليدي
تحقيق را بيان ميكنند .اين مضامين بايد بر پايهي مضامين محوري بنا شوند ولي در سطح
تجريد باالتري از آنها قرار دارند .در اين مرحله ميتوان بهطور مستقيم از هر ايدهي تئوريكي
كه زيربناي تحقيق را تشكيل ميدهد استفاده نمود ،البته تا آنجايي كه اين ايدهي تئوريک
توسط تحليلهاي ما حمايت مي شود .با توجه به اينكه مقاالت موجود در همايش يک بانک
علمي مرتبط با موضوع تخصصي دانشگاه اخالق مدار است و محوريت موضوعات مقاالت
بسيار نزديک به يكديگر ميباشند ،از منظر تئوريک ميتوان كدگذاري انتخابي را نوعي بررسي
مقايسهاي در نظر گرفت.
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شكل  )6كدگذاري گزينشي

نتايج
نتايج حاصل از تحليل مضامين مقاالت نشان داد درمجموع  193كد و سه مؤلفهي اصلي
شناسايي شد .مؤلفههاي اصلي شامل اخالق اجتماعي با  47كد ،اخالق سازماني با  73كد و
اخالق فردي با  76تكرار است .در ضمن بيشترين تكرار مربوط به مؤلفهي اخالق فردي است.

شكل  )7تحليل مضامين مقاالت
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زير مؤلفههای اخالق فردی
نتايج خروجي نرمافزار مكس كودا نشان ميدهد از مجموع  76كد به دست آمده از مؤلفهي
اخالق فردي هشت زير مؤلفه به دست آمد كه باالترين فراواني مربوط به مؤلفه صادق بودن
با  19بار تكرار و در جايگاه دوم بخشش با  16بار تكرار و بردباري با  11بار تكرار در جايگاه
سوم قرار دارد.

شكل  )8زيرمولفههاي اخالق فردي

زير مؤلفههای اخالق سازمانی
نتايج خروجي نرمافزار مكس كودا نشان ميدهد از مجموع  73كد به دست آمده از مؤلفهي
اخالق سازماني هشت زير مؤلفه به دست آمد كه باالترين فراواني مربوط به مؤلفهي روحيه
مشاركت و همكاري با فراواني تكرار  21بار در رتبهي نخست ،امانتداري با  15بار تكرار در
رتبهي دوم و الگو بودن با  10بار تكرار در رتبهي سوم قرار دارد.

شكل  )9زيرمولفههاي اخالق سازماني
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زير مؤلفههای اخالق اجتماعی
نتايج خروجي نرمافزار مكس كودا نشان ميدهد از مجموع  47كد به دست آمده از مؤلفهي
اخالق اجتماعي هفت زير مؤلفه به دست آمد كه باالترين فراواني مربوط به زير مؤلفهي
پاسخگويي با  15تكرار ،در رتبهي دوم احترام به ديگران با  10بار تكرار و در رتبهي سوم ،زير
مؤلفهي مسئوليتپذيري با  7بار تكرار قرار دارد.

شكل  )10زيرمولفههاي اخالق اجتماعي

مدل نهايی تحليل مضمون
مدل نهايي احصاء شده از طريق نرمافزار مكس كودا و روابط بين مضامين اصلي و فرعي به
شرح نمودار و جدول زير است.

شكل  )11مدل نهايي تحليل مضمون
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جدول  )4فراواني زير مؤلفههاي مدل

مؤلفههای

فراوانی

فردی

مؤلفههای

فراوانی

سازمانی

مؤلفههای

فراوانی

اجتماعی

رازداري

8

امانتداري

15

احترام به
محيطزيست

2

رعايت نظم و
انضباط

5

بيطرفي در
ارزشيابي

4

آگاهسازي جامعه

4

صادق بودن

19

قانونمندى

5

نوعدوستي

5

روشنگري
فردي

5

الگو بودن

10

پاسخگويي

15

عملگرايي

7

تعهد

7

عدالت

4

بردباري

11

رعايت ارزشها

6

مسئوليتپذيري

7

بخشش

16

روحيهي مشاركت
و همكاري

21

احترام به ديگران

10

همدردي با
ديگران

5

شايستهساالري

5

نتايج جدول و مدل نهايي تحقيق در قالب شبكهي مضامين نشان ميدهد درمجموع ،زير
مؤلفهي روحيهي مشاركت و همكاري با  21بار تكرار در جايگاه نخست شبكه مضامين قرار
دارد و در رتبهي دوم ،زير مؤلفهي صادق بودن با فراواني  19بار در جايگاه دوم و درنهايت زير
مؤلفهي بخشش با فراواني  16بار تكرار در جايگاه سوم قرار دارد .اهميت و جايگاه ويژه اخالق
در سازمان و زندگي فردي در هزاره شوم غيرقابلانكار است .شايد در چند دهه قبل اخالق
يكي از متغيرهاي كمتر مهم در مباحث مديريت به شمار ميرفته و اساساً تمركز بر مفاهيمي
همچون كارايي ،اثربخشي و بهرهوري بود .حتي اينكه سازماني سود ده باشد بدون در نظر
گرفتن اخالقيات يكي از عمده ويژگيهاي سازمانهاي پيشين بوده است اما با ورود به هزارهي
سوم مفاهيم اخالقي وارد فضاي كسبوكار گرديد كه البته اين بار اين مفهوم نه از سوي
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انديشمندان دينمدار بلكه از سوي سكوالرهاي مدعي اصول سرمايهداري مطرح و عرضه شد
چراكه اين افراد بهعنوان بخشي از مصرفكنندگان محصول نهايي شركتها ،سازمانها و
مؤسسات انتظار داشتند توجه بيشتري بر سالمت آنها شود .پس از سال  2000و گسترش
تنوع كمي و كيفي محصوالت و توليدات صنعتي ،خدماتي و كشاورزي اين مهم بيشتر حائز
اهميت شد و درنهايت ،اخالق در قالب اخالق حرفهاي در راستاي اعتالي بهرهوري سازمانها
مطرح شد .در ادامه مفاهيم اخالق فراتر از سازمان و مديريت مطرح و به اركان مختلف فرد،
سازمان و جامعه گسترش پيدا كرد .دانشگاه تهران بهعنوان مهمترين دانشگاه ايران و
شناختهشده در سطح جهان و يكي از مهمترين پيشگامان توسعهي دانش و علمآموزي در
خاورميانه است .اين دانشگاه در راستاي اهداف و سياستگذاري طرحريزيشده ،اقدام به
برگزاري همايش دانشگاه اخالق مدار در سه سال اخير نموده است .اينكه چرا در دانشگاه
تهران برگزاري چنيني همايشي در اولويت قرار گرفته است ميتوان نتيجهي تأثيرات گذشته
و حال و آينده اخالق بر عملكرد دانشگاه و دانشگاه بر اخالق جستجو كرد .درمجموع برگزاري
چنين رويدادي در سطح كشور ميتواند زمينهساز توسعهي فرهنگ اخالق پذيري و گسترش
دامنهي نفوذ اين دانشگاه در عرصهي ادبيات مرتبط با اخالق و اخالقيات خواهد بود .با توجه
به يافتههاي حاصل از تحليل مضمون همايش سال  1398پيشنهادهايي چند در جهت اعتال
و ارتقاء همايش مذكور ارائهشده است .1 .با توجه به اينكه يكي از مهمترين اهداف برگزاري
هر همايشي ،اطالعرساني و روشن نمودن چراغ تحقيق و پژوهيدن در ميان دانشپژوهان
است ،پيشنهاد ميگردد در اطالعرساني وبسايت حاضر در سطح دانشگاههاي كل كشور و
حتي وزارت علوم و وزارت بهداشت اقداماتي چند صورت پذيرد .نتيجهي آمار توصيفي نشان
داد بيشترين تعداد مقاالت ارائهشده از سوي محققين دانشگاههاي دولتي بوده و حضور كمرنگ
ساير دانشگاهها (از جمله پيام نور ،دانشگاه آزاد و  )...نشان از ضعف اطالعرساني يا كمرنگ
بودن مشوقهاي الزم براي حضور سايرين در اين همايش بوده است .در ادامهي همين موضوع
پيشنهاد ميگردد لينک دسترسي به مقاالت و رويدادهاي همايشهاي پيشين راهاندازي تا
امكان دسترسي كليهي مقاالت در سايت سومين همايش فراهم شود .2 .سطح علمي حاضرين
در همايش نشان از ميانگين بسيار بااليي دارد .حضور چندين استادتمام ،دانشيار و استاديار در
يک همايش نشاندهندهي كيفيت قابلقبول براي حضور نخبگان دانشگاهي است .لذا در
راستاي بهبود اين مهم پيشنهاد ميگردد از طريق رايزنيهاي الزم از اساتيد بنام در پنلهاي
همايش بهرهمند شد .3 .تجربهي سال گذشته نشان داد پس از اتمام همايش ،اطالعرساني
مناسبي از اتمام آن صورت نپذيرفته است تا جاييكه چند ماه پس از اتمام همايش در عناوين
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پايگاه اينترنتي قيد شده بود " همايش در مورخ  ...برگزار خواهد شد" .4 .يكي از مهمترين
مباحث مربوط به كيفيت مقاالت ارائهشده در همايش ،توجه به ويراستاري شكلي و اغالط
تايپي و غيره است كه اميد است در همايش سال  99نسبت به بهبود آن تالش شود (براي
مثال در مقالهي شماره  10اطالعات ارائهشده مربوط به نويسندگان در چكيده و در اصل مقاله
متفاوت است) .5 .در راستاي اعتالي كيفيت مقاالت همايش ،ضروري است مشوقهاي الزم
براي اهل تحقيق و قلم فراهم شود .از جمله اينكه همانند ساير همايشهاي مهم بينالمللي
حداقل چند مقاله ي برگزيده در يكي از مجالت مرتبط يا نزديک بهعنوان همايش بهصورت
ويژهنامه مزين به چاپ گردد .اين نكته هم به اعتبار همايش خواهد افزود هم اينكه ميزان
ارجاعات به مقاالت همايش افزايش خواهد يافت .زيرا در رسالههاي دانشجويان دكتري يا
پاياننامههاي دانشجويان كارشناسيارشد كمتر امكان ارجاع به همايش وجود دارد .6 .اين
همايش با محوريت دانشگاه تهران و با همكاري چند دانشگاه بزرگ در سطح كشور بهصورت
مشترك برگزار گردد تا شاهد تجربهي برگزاري همايش مشترك چند دانشگاهي باشيم
( مشاركت واقعي و نه تصوير آرم يک دانشگاه بر روي سايت همايش قرار گيرد) .در اين راستا
ميتوان چند دانشگاه داوطلب را انتخاب و يكي از محورهاي همايش به آن دانشگاه (با پنل
اساتيد آن دانشگاه ،داوري و ساير امور بهصورت مستقل) واگذار و درنهايت اين همايش نه در
يک روز كه براي هر دانشگاه در يک روز و با فاصلهي مثالً يکهفتهاي برگزار گردد .اين مهم
ميتواند سطح نفوذ همايش را توسعه دهد ،مشاركت اساتيد خبره را افزايش دهد ،ميزان
اثرگذاري همايش در سطح كشور را ارتقاء دهد و در نهايت اين اتفاق مهم نه در يک روز آغاز
و پايان يابد بلكه بهمانند يک رويداد علمي در چند هفته تكرار و برنامهريزي شود .پيشنهاد
ميگردد حداقل براي سال آتي ،برنامهريزي براي اجراي اين همايش با يک دانشگاه علوم
پزشكي انجام شود تا همايش در سطح دانشگاه تهران و يک دانشگاه علوم پزشكي اجرا گردد.
منابع
 .1خداياري فرد ،محمد ( .)1398مقدمهاي بر ارزشهاي بنيادين مرامنامۀ اخالق دانشگاه .دومين همايش
ملي دانشگاه اخالق مدار ،دانشگاه تهران.
 .2سلكي چشمه سلطاني ،فاطمه و جعفري ،علي ( .)1398مطالعهاي بر مؤلفههاي اخالق در دانشگاه.
دومين همايش ملي دانشگاه اخالقمدار ،دانشگاه تهران.
 .3فرامرز قراملكي ،احد ( .)1398از اخالق فلسفي تا اخالق كاربردي :راهبردهاي عملياتي رشد اخالقي
دانشگاه .دومين همايش ملي دانشگاه اخالقمدار ،دانشگاه تهران.
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 .4لطفي جاللآبادي ،مصطفي و سلطنت ،روايي ( .)1398تبيين و طراحي الگوي تحقق دانشگاه اخالق
مدار .دومين همايش ملي دانشگاه اخالقمدار ،دانشگاه تهران.
 .5ميرزاده كوهشاهي ،محمود؛ نارنجيثاني ،فاطمه؛ شاهمرادي ،زهرا و تيزهوش جاللي ،فاطمه (.)1398
فراتحليلي بر پژوهشهاي اخالق حرفهاي در دانشگاههاي جمهوري اسالمي ايران .دومين همايش
ملي دانشگاه اخالق مدار ،دانشگاه تهران.
 .6هاشمي ،سيد يوسف؛ شعباني شفيعآبادي ،مهدي و نصيري ،محمدامين ( .)1398ارتباط و پيامدهاي
ارزشهاي اخالقي در دانشگاه .دومين همايش ملي دانشگاه اخالق مدار ،دانشگاه تهران.

