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 چکیده
این پژوهش با هدف بررسی معنای دانشگاه اخالقی و شناسایی رویکردهای اخالقی حاکم در 

نظام آموزش عالی کشور، انجام شده است. در این پژوهش، سعی بر آن بوده است ها و دانشگاه
استنتاجی و با مرور و بررسی منابع مرتبط با پژوهش حاضر، -گیری از رویکرد تحلیلیکه با بهره

های به معناکاوی دانشگاه اخالقی پرداخته شود. بدین منظور با جستجو در منابع و پژوهش
به کشف و بیان  ازآنپسو  شدهییشناساریات اخالقی مرتبط با دانشگاه ترین نظمرتبط، مهم

های این ها پرداخته شده است. یافتههای رویکردهای اخالقی ممکن در دانشگاهمصداق
ها، منوط به شناسایی فرهنگ پژوهش نشان داد که کشف رویکرد اخالقی مسلط بر دانشگاه

ی دانشگاهی های خاص اعضای هر جامعهو نگرش ها، باورهاحاکم بر آن دانشگاه و ارزش
گرا گرا، وظیفههای این پژوهش، سه نوع دانشگاه اخالقی غایت، بر اساس یافتهتیدرنهااست. 

تواند منجر به نتایج متفاوتی در ابعاد توان تعریف نمود که اتخاذ هر نوع، میگرا را میو فضیلت
 .و کارکردهای دانشگاهی شود
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 مقدمه
دارای وجهه اجتماعی هستند. هر فعالیت فرهنگی برای به ثمر  ضرورتاًهای فرهنگی پدیده

ی روابط کنندهنشستن باید در بستر ارتباطات اجتماعی قرار گیرد. قانون و اخالق دو تنظیم
اراده است اما امور اخالقی،  االجراالزمی مسائل ی قانون، حوزهباشند. حوزهاجتماعی می

ای، سالم و بهبودیافته است که در آن، ی محیطی حرفه. درواقع، وجود این امور الزمهمحورند
های بسیار متناسب پیش خواهند رفت. از طرفی آموزش و روابط به شکلی صحیح و در قالب

ها کامالً موضوعیت دارد. های فرهنگی هستند و لذا امور اخالقی در آنلی، پدیدهآموزش عا
 فضائل رعایت و گرفته قرارموردتوجه  علمی زندگی اخالقی اصول علمی، هایمحیط در

گیرد )سالجقه و صفری، می قرار دیتأک مورد شیازپشیب علمی کنش معیارعنوان به اخالقی
ی کنندهمشخصاخالق در آموزش عالی،  کهنیاگفت عالوه بر  توانیم رونیازا (.103، 1394

ی عامل مهمی در تربیت نوعبهی سالمت آموزش عالی است، کنندهنیتضمحدود رفتار افراد و 
 برای مناسبی شرایط آموزش عالی وجودنیباا(. 1394)رهنما و همکاران،  استاجتماعی نیز 

دارد  کاربرد یآموزش عال هایفعالیت و هازمینه همه اخالق در و دارد اخالقی مشکالت بروز
 یمنزلهدانشگاه به(. 18، 1395پور و محرابی، ؛ به نقل از آرین1387)محمدی و همکاران، 

یک سازمان از شخصیت حقوقی و هویت بسیار پیچیده برخوردار است. بدون نگرش کامل و 
تصور روشن از ابعاد و ارکان گوناگون و به هم تنیده این سازمان، سخن از اخالق دانشگاه 

اخالق در  اساساً(. حال مسئله اینجاست: 1388)فرامرزقراملکی،  گفتن، فاقد اثربخشی است
 قرار داد؟ موردتوجه توانیمهی دارد؟ و دانشگاه را از چه منظرهایی اخالقی دانشگاه چه جایگا

با توجه به مباحث فوق، پژوهشگران در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر 
 باشندیم

 ها چیست؟های کلیدی هر یک از آناخالقی کدام هستند؟ ویژگی ینظریات عمده .1

تواند وجود داشته القی، چند نوع دانشگاه اخالقی میبا توجه به تفاوت در نظریات اخ .2
 باشد؟

 اخالق بر چه وجوه و ابعادی از دانشگاه اثرگذار است؟ .3

توان در نظر گرفت، های انواع دانشگاه اخالقی، با توجه به نظریه اخالقی که میویژگی .4
 چیست؟

 های دانشگاهی تناسب بیشتری دارد؟از نظریات اخالقی با چه نسل هرکدام .5
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 چیستی دانشگاه اخالقی
ای، برخی اخالق بر مبنای دیدگاه خود، اخالق را در معنای اخالق حرفه نظرانصاحببرخی از 

بنابراین در اند؛ کاربردهبهرا معنای فضیلت و فضائل اخالقی و برخی نیز آن را در معنای عام 
معنای  2حداقل  وجودنیبااها و نظرات وجود دارد. تعریف معنای دانشگاه اخالقی، تنوع دیدگاه

 توان از دانشگاه اخالقی در نظر گرفت.کلی می

 دانشگاهی که موجب توسعه اخالقیات و فضایل در جامعه شود. .1

 ها در آن جریان داشته باشند.دانشگاهی که امور اخالقی و فضیلت .2

محققان نبوده و منظور از دانشگاه اخالقی در آثار محققان  موردتوجهمعنای نخست چندان 
هایی عموماً در تطابق با معنای دوم است. در این معنای کلی، بسیاری از محققان به بیان ویژگی

های های یک دانشگاه اخالقی برشمرد. یکی از نگاهها را شاخصتوان آناند که میپرداخته
هاست. در این نگاه، آموزش عالی ای برای دانشگاهق حرفهریزی اخالحاکم در این زمینه، پی

توان برای آن اخالق خاصی را تعریف شود که میی افراد در نظر گرفته میی حرفهمثابهبه
های اخالقی و ارزش اصولنیز های اخالقی و ای به مسائل و پرسشاخالق حرفه ،درواقعنمود. 

. پردازدمیی وکالت یا غیره ی مهندسی، حرفهحرفه ی پزشکی،مانند حرفه اینظام حرفه کی
عامالنی  یانسان ای از رفتارهایای است و مجموعهآموزش عالی نیز نظامی حرفهدر این میان، 
 دارد( بیان می2007) سیبه نقل از لو 1رگاساورن اِ(. 15، 1385)فراستخواه،  دهدرا پوشش می

سازندگان و مخازن  ینهیدرزم هااند. آنفراموش کردهها نقش آموزشی بزرگی را دانشگاه که
کمک به دانشجویان  ،کار اساسی آموزشکه اند اند اما فراموش کردهموفق عمل کرده ،دانش

بنابراین اعضای است تا رشد کنند و یاد بگیرند چه کسانی هستند، هدفشان در زندگی چیست و 
را ترک کنند تا یک  تی محیط دانشگاهح ،زندگی اهداف بزرگ درجستجوی آن باید برای 

(، اثر 1990(. همین نگاه در کتاب افول اخالقی دانشگاه )2017)ارگاس،  مانندبانسان بهتر 
 اشخاص با دانشگاه که خواهممی"کند: بروس ویشلر نیز وجود دارد. جایی که ویشلر اظهار می

 هایشانحرفه هاینقش اًصرف از فراتر بسیار که کند رفتار موجوداتی همچون خود درون
در تمام  شدهمطرحکند که فضائل (، اظهار می1397. در این میان، جان نیکسون )"هستند

، 1397اعمال دانشگاهی اعم از تدریس، پژوهش و دانشگری به هم وابسته هستند )نیکسون، 
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انسان دانشگاهی در پی نهادینه  برهیتککه با  است یمفهومبنابراین دانشگاه اخالقی، ؛ (96
ی ابعاد وجودی و در ارتباط انسان با خود کردن حقیقت، احترام، اصالت و فضیلت، در کلیه

)ابعاد روحانی و جسمانی( و دیگران )خانواده، همکاران، مدیران، یا به عبارتی عناصر درون 
اعی سازمان خود و جامعه پیشبرد اهداف فردی و اجتم منظوربهدانشگاهی و بیرون دانشگاهی( 

توان گفت که . از طرفی در معنای دانشگاه اخالقی و با فضیلت میاستمحلی، ملی و جهانی 
های معنوی و اخالقی یک دانشگاه اخالقی و با فضیلت، دانشگاهی است که در آن به ارزش

ادی ی، وفاداری و تعهد به سیستم توجه زیدوستنوعی، احرفههمچون خیرخواهی، اخالق 
گیرد که تمامی ی فضیلت در یک دانشگاه زمانی صورت میریگشکل، درواقعخواهد شد. 

ی این فضیلت در نوعبهعناصر و عوامل سیستم دانشگاهی برای رسیدن به آن تالش کنند و 
ی، دانشجویان، کارکنان و محیط درونی دانشگاه علمئتیهتمامی اجزاء همچون اعضای 

ادعا کرد که در یک دانشگاه اخالقی عقیده  گونهنیاتوان می درواقع ی درونی شده باشد.خوببه
ها به هم گره خورده است و موضوع عدالت اجتماعی و ی انسانبر آن است که سرنوشت همه

شود و هدف اصلی بیرونی آن امری با اهمیت محسوب می یدانشگاهی و جامعه یرفاه جامعه
با فضیلت  تیدرنهاو  گراتیمعنوتمدن ساز و با اخالق،  اعضای این دانشگاه، ساختن دانشگاهی

 است.

 ی دانشگاهی اخالقیریگشکلضرورت 
ی پیامبر گرامی اسالم بهترین مدعا است که در رابطه با ضرورت وجودی اخالق، فرموده

چه در آن )ها و عناصر نمود این گفته در دانشگاه«. اخالق مکارم التمم بعثت انی»فرمودند 
های شود. وجود این مهم و مصداقیک نهاد و چه فردی( در عصر کنونی، کمتر دیده می جایگاه

ها، اخالق در انتشار، اخالق علمی، اخالق تدریس، پژوهش، روابط بین فردی، مشارکتآن )
گرایی نتیجه آن است. دانشگاه است که فضیلت تاروپودای و سازمانی و...( در اخالق حرفه

بازتاب تنهایی و غربت فرهنگی عمومی است. از  شدتبهفضای دانشگاهی  امروزه وجودنیباا
ی حس و حال فضای علمی که اساتید و دانشجویان در آن لهیوسبهاین گذشته، این تنهایی 

، موردتوافقهای ای از ارزشی زندگی مشترک مطابق مجموعهواسطهبهدرگیرند و همچنین 
دانشگاهی  یهاارزش هها امروزدانشگاه کهیطوربه(؛ 1396یابد )مک نی، تقلیل می

 دارد را توانایی دانشگاه این حالنیباا(. 5، 1395)اوانز،  دنگذاررا به نمایش میی اشدهفیتحر
 با را هاآن میان شکاف و کرده عملفنّاورانه  فرهنگ و مدارانسان فرهنگ میان پلی مانند تا

(. با 275، 1388دهد )خرمشاد و آدمی،  کاهش فناوری و دانش و علم کردن مدارتر انسان
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های اخالقی مشکالت و ضعف ها بااز یکسو و مواجه بودن دانشگاه ذکرشدهتوجه به مطالب 
از سوی دیگر، در این پژوهش سعی بر آن است که یک دانشگاه اخالقی و رویکردهای ممکن 

 اخالقی آن مورد معناکاوی قرار بگیرد.

 گرابه دانشگاه اخالقرویکردهای ممکن 

مبنا در نظر گرفته شود، معانی مختلفی برای  عنوانبهی اخالقی با توجه به اینکه چه نظریه
گرا ها را یک رویکرد به دانشگاه اخالقتوان هر یک از آنآید که میگرا پدید میدانشگاه اخالق
 آید.ان مىمعموالً از سه نظریه سخن به میی نظریات اخالقی نامید. در حوزه

 غایت انگار ینظریه .1

 گراوظیفه ینظریه .2

 محورفضیلت نظریه .3
 .دانندگونه نظریاتى است که ارزش عمل را، مبتنى بر نتیجه آن مىاول، آن یمقصود از دسته

گرایان غایت .است 1ها به معناى سودگروىآن یالبته این خود نیز انواع گوناگونى دارد امّا همه
. معموالً در تعاریف رایج، گرا هستندکمالنیز ها اى از آنهستند، گرچه عدهگرا غالباً لذت

ها در شود که توجه به غایت و نتایج عمل برای آنگرا به نظریاتی گفته مینظریات غایت
ایشان، عمل درست، عملی است که موجب  ازنظراولویت قرار دارد و حتی تنها اولویت است. 

اما در اخالق ؛ (28، 1389به اعمال جایگزین دیگر باشد )اترک، بیشترین نتایج خوب نسبت 
ی حاصل از آن نمود گرا برای تشخیص عمل صحیح و اخالقی، نباید توجهی به نتیجهوظیفه

ی اخالقی هست را بررسی کرد که آیا انجام این عمل مطابق وظیفه مسئلهبلکه صرفاً باید این 
گرایانه به فاعل اخالقی را بدون نیاز به توجیهی سعادتتوان مطابق این دیدگاه، مییا خیر. 

که از مدافعان این نظریه  2مایکل اسلت ای و مبنایی مورد ارزیابی اخالقی قرار داد.نحوی پایه

هاى ها و یا ویژگى)انگیزه از اخالقى بودن یک رفتار ناشى از ارزیابی ارزیابی"گوید: است می

(. نهایتاً اخالق 1389؛ به نقل از اترک، 1376فرانکنا ویلیام کی، ) "منش( فاعل آن خواهد بود.
کند و فعل اخالقی را حاصل کنش فاعلی ی توجه به فعل، به فاعل توجه میجابهگرا فضیلت

 داده تغییر را نگرش رایج فضیلت گرا، های اخالقی در او وجود دارند. اخالقداند که فضیلتمی
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 احکامی فضیلتی احکام. است داده قرار بودن چگونه و خوب زندگی را اخالق اصلی پرسش و
 امور وضعیت از بریده و منفک عمل یک از احکامی که نه هستند انسانی کامل زندگی یک از
سوم نیز معتقدند که  یصاحبان نظریات دسته (.7، 1389باشد )دبیری،  اخالقی عامل از و

)صادقی،  انگیزه نیز در انجام آن الزم استتوجه به تنها انجام کار درست اهمیت دارد، بلکه نه
 :گرا داشتتوان سه رویکرد زیر را به دانشگاه اخالقمی شدهگفته(. بنابر مطالب 2، 1380

 گرادانشگاه غایت .1

 گرادانشگاه وظیفه .2

 گرادانشگاه فضیلت .3

از  اینجاست: نهاد دانشگاه سؤالپیرامون سه دیدگاه مذکور،  شدهانیبحال با توجه به نکات 
 به نظر دهد؟ رویکرد غالب کدام است؟را ترجیح می کیکدامبرد؟ کدام رویکرد بهره می

 طوربهخاص و سیستم آموزش عالی  طوربهرسد تشخیص هر یک از رویکردها در دانشگاه می
اینکه اخالق  باشد اما با مالک و معیار قرار دادن هویت دانشگاهی و نیآفرمشکلاعم، قدری 
روشن شدن بحث در خصوص  منظوربهگذارد. در اینجا ای از هویت دانشگاه اثر میبر چه جنبه

رسد تبلور هر یک از رویکردهای ممکن می به نظرفرهنگ دانشگاهی و هویت دانشگاهی که 
 ها نمود پیدا خواهد کرد.در آن

 شناسیروش
و با مرور منابع استنتاجی  -گیری از رویکرد تحلیلیپژوهش حاضر، با بهره سؤاالتدر پاسخ به 

پردازد. به این منظور نخست با جستجو در مقاالت و مرتبط به معناکاوی دانشگاه اخالقی می
ی ی اخالق وجود دارند یافته شد. مرحلهترین نظریات اخالقی که در فلسفهکتب مرتبط، مهم

قی مختلف به دانشگاه پرداخته شد. روش های رویکردهای اخالبه کشف و بیان مصداقبعد 
تحلیل نه در معنای ویتکنشتاینی، بلکه آنچه در معنای جزء جزء ) یلیتحل رونیازاپژوهش 

سنتز مطرح است( است که ابتدا سه رویکرد اخالقی مبنا  برخالفکردن است به عبارتی آنچه 
ر دانشگاه کشف و بیان گردید ها دهایی از آنو در زیر پرچم این رویکردها مصداق قرارگرفته

گیری از استدالل و گفتمان، این رویکردها را در دانشگاه و آموزش عالی و پژوهشگر با بهره
که در بین  است ییهاها، باورها و ارزشای از نگرشفرهنگ دانشگاهی مجموعهآورده است. 
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 2ری تونی بچربه تعبیر استعا درواقع(. 1966، 1ماسنگروه خاص دانشگاهی مشترک است )
( فرهنگ دانشگاهی قلمروها و مرزهای اجتماع علمی را مانند یک قبیله مشخص 1987)

 هویت دانشگاهی که ی دانشگاهی استهافرهنگخرده تقاطع (. در92، 1387کند )فاضلی، می

ی که فرهنگ دانشگاهی ضعیف و اگونهبه(؛ 560، 1393 گیرد )همتی و همکاران،می شکل
، 1388کند )بقایی سرابی و اسماعیلی، انسان و هویت دانشگاهی ضعیف و ناکارا تولید میناکارا، 

 منحصر تاریخی که دارد متمایزی فرد به اشاره دانشگاهی هویت( 1987) بچر نظر به (.176
یا  نهادها درون در را او که است گرفته قرار مفهومی و اخالقی چارچوب درون و دارد خود به

 نیز (. بوردیو566، 1393)همتی و همکاران،  دهدیم قرار یاشدهفیتعر و معین اجتماعات
 یا یدانشگاه انسان .داندیم آکادمیک هویت به بخشیدن شکل را دانشگاه کارکرد نیترمهم
و...  سلیقه ذوق، ذهنی، ساختمان و منش عادات، که است کسی دانشگاهی، اجتماع عضو

 و هستند معینی اجتماعی ساختار محصول اجتماعی عادات دیگر مانند عادات این. داراست
 (.96، 1387دارد )فاضلی،  وجود مختلف دانشگاهی عادات مختلف، جوامع در رونیازا

 نتایج
ای بین فرهنگ دانشگاهی و هویت دانشگاهی با که مالزمه دیآیبرم گونهنیااز تعاریف 

ی تر، فرهنگ دانشگاهی که دایرهسادههای اخالقی دانشگاه وجود دارد. به عبارت رویکرد
ها، عناصر، ساختار، عملکردها را شمول آن از هر عنصر در دانشگاه بیشتر است و تمام پدیده

توان با برخورد از فرهنگ متمایز دانشگاه، اخالق و رویکردهای بنابراین می؛ ردیگیبرمدر 
 تشخیص و پی بردن به رویکردای را مالحظه کرد؛ اما سؤال، چگونگی اخالقی خاص و ویژه

 .اخالقی هر دانشگاه است

های جریان ارتباطنیدرا( و با محیط خود ارتباط دارد. 1دانشگاه یک سیستم باز است )شکل 
 تبدیلی وجود دارند.

 ی سیستممثابهبهدانشگاه )1شکل 

                                                           
 

 

1 Maassen 
2 Tony Becher 
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اطالعات، تغییر  ،آموختگاندانشخواهند بود و  هایورود، منابع، اطالعات و...، شدگانرفتهیپذ
ها آن را تشکیل خواهد داد. فرایند سیستم دانشگاه ها، فناوری و خدمات و...، خروجیدر نگرش

ی با کمیت هایخروجی با کمیت و کیفیت خاص را به هایورودعمل تبدیلی است که یعنی 
برخی از ورودی و  حالنیباا(. 1391دوزی سرخابی، )یمنی کندیمو کیفیت خاص تبدیل 

و برخی نا آشکار است مانند تغییر  ها و...ها آشکار است مانند اطالعات، منابع، فناوریخروجی
 خوراندپسی سیستمی، نقش سازوکار حال بر طبق نظریه ها، باورها و غیره.ها، ارزشنگرش

ها مطرح ایندآن بر فر تبعبهها و های یک سیستم بر ورودیدر خصوص چگونگی تأثیر خروجی
ای پذیرش خواهد کرد، ها، خلقیات، افکار و... ویژهشود. دانشگاه، دانشجو را با نگرش، ارزشمی

و رسالت و خلقیات متفاوت،  فردمنحصربهاو را در فضای جدید، متنوع و با فرهنگ 
ت و و متفاو شدهدگرگونها و باورهایی خواهد داد و در پایان او را با نگرش وپرورشآموزش

دانشگاه بنابر فرهنگ و هویت متمایز خود به  کهییازآنجاکند. هویتی ویژه وارد جامعه می
دانشجو هویتی متفاوت خواهند داد، طبیعتاً دانشجو اخالقیات و رویکرد دانشگاه را در جامعه 

پذیرش دانشجویان جدید( نیز دانشگاه )منعکس خواهند کرد. همین انعکاس مجدداً در ورودی 
 شود.( مشاهده می2تکرار خواهد شد. این تأثیر و تأثر را در )شکل  ،ر خواهد بود و این چرخهمؤث

 بازخورد در سیستم دانشگاه سمیمکان (2شکل 
های آن مؤثر است، ها و ورودیها و خروجیی عمل دانشگاه بر فرایندبا توجه به اینکه حوزه

 :دانشگاهی متمایز استنظر،  3توان گفت که دانشگاه اخالقی از لذا می

 با رویکردها و مبانی اخالقی، دانشگاه را انتخاب خواهد  های دانشگاه نیز متناسبورودی
 کرد.

 های اخالقی بر تعامالت میان اساتید، فضای دانشگاه، فضای اخالقی است؛ یعنی ارزش
حاکم دانشجویان، کارمندان و حتی در تعامل افراد با محیط طبیعی و فیزیکی دانشگاه 

 باشند. )فرایند دانشگاه(می
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 های اخالقی هستند. آموختگان دانشگاه، افرادی متعهد و عامل به اصول و ارزشدانش
 )خروجی دانشگاه(

کند، ای از ارتباطات زیست میاز سوی دیگر، یک سیستم دانشگاهی در درون محیط و با شبکه
مداوم در حال تغییر و شدن  طوربهگذارد. محیطی که پذیرد و بر آن نیز تأثیر میمی ریتأثاز آن 

ی دیدگاه و پارادایم جدیدی طورکلبهها و ها، باورها، نگرشاست و در هر تغییر و تحولی ارزش
 گریدیعبارتبهدهد. ی زیست جامعه را تحت تأثیر خود قرار میوهیششود و این امر حاکم می

ها نیز دگرگون هنگی جامعه معاصر، فرهنگ دانشگاهدگرگونی در ساختار فنی و فر موازاتبه
الذکر، توان با استفاده از دو وجه فوق(. حال می35، 1392)قانعی راد، ملکی و محمدی،  شودیم

گانه در یک دانشگاه اخالقی پرداخت. های هر یک از رویکردهای اخالقی سهبه بیان ویژگی
 .اندشدهانیبک به تفکی 3و  2، 1این موارد در جداول شماره 

 گراهای دانشگاه غایت( ویژگی1جدول 

 ورودی فرایند خروجی نسل دانشگاهی مرتبط

این دانشگاه با دانشگاه نسل 
سوم، همخوانی زیادی دارد. این 

ها دیگر صرفاً مکانی دانشگاه
-برای یادگیری یک سری آموزه

های صرف و یا انجام صرف 
های تحقیقاتی در راستای پروژه

اهداف اقتصادی صنایع نیست، 
تمام اهداف  کهبر آنبلکه عالوه 

برد، فوق را همچنان پیش می
التحصیالنی را به جامعه فارغ

دهد که دانش را در کنار ارائه می
های کاربردی به خدمت پژوهش

آفرینند گرفته و با نوآوری کار می
(. این دانشگاه 1395)احمدیان، 

ی دانشگاه نسل اول افتهیاملتک
 نسل دومو  محور()آموزش
محور( بوده و از نقش )پژوهش

ی تعاملی خود در الگوی سه گانه
جامعه  –دولت  –بین صنعت 
نماید و مأموریت و استقبال می

مسئولیت خود را در جهت 

  افزایش دانش آموختگان ممتاز
)از آن جا که در دانشگاه غایت 

-گرا، انجام عملی توصیه می

ود که منجر به بهترین ش
نتیجه فردی یا جمعی شود، 

دانش آموختگان این دانشگاه 
بیشتر از نوع دانشجویان 
استعداد درخشان، نخبه و 
المپیادی و با معدل باالی 

 باشند(تحصیلی می

  فارغ التحصیالن حرفه گرا و
مند به ورود به بازار کار عالقه

 های شغلیو محیط

 و  یدانش آموختگان از نظر فن
قرار  یدر سطح خوب یمهارت

 دارند

 بازار  یها دگاهینگرش ها و د
محور نسبت به دانشگاه رواج 

 .ابدی یم

 باالتر،  یکردن مدارج علم یط
 شود. یم دهیکمتر د

 های کاربردی افزایش تمایل به علوم و پژوهش
 های بنیادی و علوم لیبرالنسبت به پژوهش

  شکل گیری تفکر منفعت گرایانه در میان جامعه
 دانشگاهی

  دریافت حقوق و افزایش توقع کارکنان برای
 دستمزد باالتر

  اهمیت کمتر چگونگی یادگیری مطالب نسبت به
 یادگرفته شده است در فرایند تدریس اساتید آنچه

 های پایانی نسبت به اولویت یافتن ارزیابی
 های مستمر و تکوینیارزیابی

 نسبت  شدهکسبهای درسی اهمیت بیشتر برنامه
 شدهتجربههای درسی قصد شده و به برنامه

 ی بهینه از منابع و امکانات برای تحقق استفاده
 اهداف

  ساخت بیشتر فضاهای کارگاهی جهت تولید دانش
 و پژوهش کاربردی

 های تحصیلی دانشجویان با هدف کسب فعالیت
 گیرد.نمره شکل می

 .عوامل انگیزشی یادگیری عموماً بیرونی هستند 

 ینسبت به برنامه شدهکسبی درسی برنامه 
 اولویت دارد. شدهتجربهدرسی قصد شده و 

  ی با علمئتیهاعضای
 ی علمی باالتر ودرجه

دانشجویان با نمرات 
تحصیلی بهتر و مقاالت، 

های پژوهشی کتب و یافته
رزومه بهتر( به )بیشتر 

 یابند.دانشگاه ورود می

 کامالً  یاهداف درس
 مشخص هستند.

 و  یدر برنامه درس یبازنگر
 یهاشدن برنامهمطرح
در  دتریو جد تریکاربرد
 قرار دارد. تیاولو
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ای انجام ی ملی و منطقهتوسعه
دهد )آقاجانی و کیوانفر، می

(، 2006سیجه )(. از نظر 1392
کارآفرینی دانشگاهی به معنی 
ایجاد محیطی برای کاربرد 

دانش و تحریک رفتار 
کارآفرینانه در میان تمام اعضا و 

های علمی ساختارهای مجموعه
و دانشگاهی است. )مهدی، 

1394 ،5.) 

 جهیاز آنجا که افراد دنبال نت 
در  یتیچنانچه موفق ،هستند

 ،ابندیخارج از دانشگاه ن
 سرخورده خواهند شد.

 یشده به خود دیدانش تول 
 ستیارزش ن یخود دارا

 چنانچه نتواند سود آور باشد.

 کمتر  یفرهنگ راثیانتقال م
 .ردیگ یصورت م

  نخبه پروری(نخبگان )مدیریت استعدادها و حفظ 
 ی بهتر اهمیت بسزایی دارد.جهینتبرای کسب 

 های ذهنی اولویت ها عینی نسبت به آزمونآزمون
 دارند.

  ؛ شودیمپیشرفت فرد نسبت به دیگران سنجیده
افزایش رقابت و در صورت شکست، سرخوردگی و 

 فت به دنبال خواهد داشت.ا

  رفتارهایی که ظاهر اخالقی و باطن غیراخالقی
یابند. از سوی دیگر راهکارهای دارند افزایش می

 شوند.می روزبهها نیز متقابالً مقابله با آن

 های استاد خوب، استادی است که دارای خروجی
 بیشتر و بهتری باشد.

 

 گراوظیفههای دانشگاه ( ویژگی2جدول 

 ورودی فرایند خروجی نسل دانشگاهی مرتبط

آید که دانشگاه وظیفه به نظر می
دانشگاهی ارتباط  گرا با نسل اول

در این  چراکهبسیار نزدیکی دارد. 
 کردیرونسل دانشگاهی و در 

ناپلئونی، دانشگاه نهادی  دانشگاه
وابسته به دولت، متمرکز، 

محور، مبتنی بر تربیت آموزش
انسانی متخصص برای  نیروی

های اهداف و برنامه
ی دولتی است ساالروانید

(. در 120، 1394)ذاکرصالحی، 
این نوع دانشگاه، نقش و 

ی اصلی دانشگاه ارائه وظیفه
آموزش و صدور مدرک تحصیلی 
است و آموزش نیروی انسانی 
جهت افزایش سطح آگاهی 
جامعه و تربیت نیروی انسانی 

ی و برای انجام امور صنعت
شود. مدیریتی کشور انجام می

که اسکات  طورهمانهمچنین 
کند، در چنین مطرح می

 التحصیالن متخصص و فارغ
 کاردان

 التحصیالن برای مشاغل فارغ
 مرسوم مناسب هستند.

 یافرادالتحصیالن فارغ 
، مستقل و مسئول سازمیتصم

 .هستند

 ایجاد نظم سیستمی در دانشگاه 

 ی فضای مسئولیت محوری و ریگشکل
 گراییتخصص

 یمدارارزشمداری نسبت به حاکمیت بیشتر قانون 

  ی کارها توسط جامعه موقعبهانجام دقیق و
 دانشگاهی

 های مستمر جهت بررسی کیفیت انجام ارزیابی
 هافعالیت

  اولویت داشتن قوانین و مقررات نسبت به اختیار و
 های فردی در انجام وظایفسلیقه

 های بهنجار در یادگیرندگان آموزش به دنبال عادت
 است.

 مالک عمل  هانامهبخشها و ، فرمهانامهنییآ
 هستند.

 .انضباط آشکار و رسمی بر نظم درونی اولویت است 

 به سیستم ماشینی نزدیک شدن سیستم دانشگاه 

 های فردی استاد در فرایند تدریس به تفاوت
 دانشجویان توجهی ندارد.

 بخش در اولویت قرار ندارند.علوم هنری و الهام 

  احترام ناشی از اجبار بین معلم و یادگیرندگان وجود
 دارد.

  ،ورود و جذب دانشجویان
ی و علمئتیهاعضای 

کارکنان در این دانشگاه بر 
اساس قوانین و مقررات 

-اداری و رسمی صورت می

 گیرد.

 تیاولو یدرس هایبرنامه 
 دارند.
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پردازی محض دانشگاهی، نظریه
 موردتوجهو دانش برای دانش 

گیرد )ذاکر صالحی و قرار می
 (.69، 1383همکاران، 

 رسدیمممکن  ها به کمترین مقدارغیبت. 

  ادها تعارضات و تض رونیازاوظایف کامالً مشخص
 .شودیمکمتر نمایان 

 های سازمانی مالک عمل روابط رسمی و چارت
 هستند.

 ی علمی )آموزشی، پژوهشی و هایساختارشکن
 .شودیمکمتر دیده  سازمانی و ...(

 مورد انتظار است  یصورت انباشتعلوم به یتوسعه
 کمتر محتمل است. یو نوآور یپردازهیاما نظر

 و  شناسفهیمنظم، وظ یاستاد خوب استاد
منظم و  یانیاست که دانشجو آدابیمباد

 کوش را آماده کند.سخت

 

 گراهای دانشگاه فضیلت( ویژگی3جدول 

 ورودی فرایند خروجی دانشگاهی مرتبطنسل 

این دانشگاه با  دیآیمبه نظر 
دانشگاه نسل چهارم شباهت 

های نسل دارد. دانشگاه
جدا از وظایف  چهارم،

های سه نسل گذشته، دانشگاه
دهی دارند تا در شکل تیمأمور

خود نقش  محلی آینده جامعه
ایفاء نمایند. در این وضعیت 

گستر یا ها نقشی پیشدانشگاه
کنشگرایانه دارد یعنی دانشگاه 
نسل چهارم باید ضمن بررسی 
روندهای جاری و آتی جهانی 
و تشخیص نقاط قوت و ضعف 

های جامعه، مسیر سیاست
 و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی

ی زیستی و جامعه ،اجتماعی
را به سمت  خود موردنظربومی 

آن که  کنندو سویی رهنمون 
بتواند جایگاه مناسب  جامعه

 التحصیالن فرهیخته و فارغ
 دارای اخالق معنوی

  آموختگاندانشافزایش 
به ادامه تحصیل  مندعالقه

 در مقاطع علمی باالتر

 یفرهنگ راثیها و مسنت 
 رانیدر درون فراگ یخوببه

 .شده است یدرون

 یتعمق و فهم کهییازآنجا 
 ،یشناختانسان

 یو هست یشناختمعرفت
شناسانه بر دانش حاکم 

 دیسرعت تول نیاست بنابرا
 دانش کمتر است.

 انهیجو قتیحق ینگرش کی 
 نهینهاد رانیدر درون فراگ

 یادهی. به هر پدشودیم
 دارند. قیعم ینگاه

 گراییتوجه بیشتر به افراد در مقابل سازمان 

 فراگیران، ) یدانشگاهی عناصر جامعه همه
استادان، کارکنان و...( از احترام و ارزش باالیی 

 برخوردارند.

  توجه بیشتر به مسائل فرهنگی همچون تربیت
 افراداخالقی و عاطفی 

 های تکوینی و مستمر جهت انجام ارزیابی
 هابررسی کیفیت فعالیت

 های فردی نسبت اولویت داشتن اختیار و اراده
 به قوانین و مقررات سازمان در انجام وظایف

 برنامهفوقهای اهمیت بیشتر فعالیت 

 ی در میان اعضاءرخواهیخی افزایش روحیه 

 .عمل فراگیر و معلم ارزش ذاتی دارند 

 هستند. یدرون شتریب هازهینگا 

 است. شتریتعهد و تعلق به دانشگاه ب 

 یجامعه دانشگاه نیب یشتریب یررسمیروابط غ 
 وجود دارد.

 و...  الگوها قهرمانان، ها،اسطوره ها،سنت
 دارند. ییارزش واال یدانشگاه

  ،ورود و جذب دانشجویان
ی و علمئتیهاعضای 

ر کارکنان در این دانشگاه ب
اهداف متعالی و  اساس

های فرهنگی و ویژگی
 گیرد.داوطلبان صورت می

 یدرس یهااهداف و برنامه 
 ییبسزا تیپنهان اهم

 دارند.

 یدر برنامه بیشتری تنوع 
 .شودیم دهید یدرس
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خود را در منطقه و نظام 
 دبه دست آور المللنیب

(. 1394)غفرانی، 
ترین ، مهمگریدعبارتبه

های آینده ویژگی در دانشگاه
های نسل یعنی دانشگاه

محلی  ریتأثچهارم، افزایش 
ها )در پرتو پذیرش دانشگاه

تکثر، تنوع و پیچیدگی بسیار 
ی هباالی اطالعات در هر زمین

خاص( خواهد بود. امری که با 
عنوان نقش فعال دانشگاه در 

اقتصادی  -ی اجتماعیتوسعه
شود. لذا، محلی از آن یاد می

در این الگوی دانشگاهی  آنچه
یک اصل مهم مورد  عنوانبه

گیرد، نقش می تأکید قرار
رانی و فعاالنه دانشگاه در پیش

تحوالت جامعه و محیط 
هی نیا محلی خود است )نصرالل

و رشید حاجی خواجه لو، 
1395.) 

 نقاد  یافرادالتحصیالن فارغ
و به دنبال اصالح جامعه 

 ؛و توسعه شرفتیهستند تا پ
مصلح  شتریب رگیدعبارتبه

 گزار.هستند تا خدمت

 ریتا مد شوندیرهبر م شتریب. 

 قتیکشف حق یپژوهش برا 

 یابیدر ارز ینیبر ع یذهن یهاآزمون تیاولو 

  شودیمرقابت کمتر دیده. 

  یجهیاست، نه نت مطلوبحل مسئله خود 
 حاصل از آن.

 خود  ران،یفراگ شرفتیپ زانیمالک سنجش م
فرد با  سهی)مقا یگریشخص است نه د

 خودش(.

 شتریب رانیدر فراگ یو معرفت یرشد شناخت 
 است. انینما

 همدل و سالم  یدر فضا یاشبکه یریادگی
 وجود دارد.

  استادی است که دانشجویان را استاد خوب
های اخالقی را در عمیقاً تربیت کند و ارزش

 ها زنده نماید.آن

  آموزش در کنار پرورش است و فقط به معنای
های درونی بلکه انگیزه ستینانتقال اطالعات 

 دهد.دانشجویان را شکل می

 
و با فضیلت  گراتیمعنو، گرااخالقاین است که در مورد یک دانشگاه  دیآیمسؤالی که پیش 

 یهتوان نظریمی یسختبه 1ازنظر دیوید کاراز این رویکردها توجه نمود؟  کیکدامباید به 
عینی و جهانی ارزش،  یهدر یک نظری تیمنسجمی از تعلیم و تربیت را سراغ گرفت که درنها

یکی از رویکردهایی که برای  (.160، 1380، پرستنوع)غفاری و باقری  زمینه نداشته باشد
مطرح کرد، رویکردی سازگار گرا است. رویکردی که در آن به  توانیمیک دانشگاه اخالقی 
ی هابحراندانشگاه در جهت پذیرش تغییرات و  نفعیذی افراد هاییتواناپرورش استعدادها و 

                                                           
 

 

1David Carr 
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محیط درونی و بیرونی دانشگاه و تالش برای همگام شدن و یا اصالح تغییرات پرداخته 
ی، به پرورش همرنگی و انتقال خودمختاری تأکید بر استقالل و جابه. در این رویکرد، شودیم

و عقیده بر آن است که  شودیمهای اجتماعی در میان افراد توجه یکنواخت باورها و ارزش
 وضعهمرنگ بودن تفکرات و عقاید جامعه دانشگاهی برای ایجاد تغییرات مطلوب و بهبود 

است. همچنین طبق این  هاآناجتماعی در میان  یی علمی، فرهنگی وگرافرقهموجود، بهتر از 
مثالً صداقت، عدالت و عاطفه( مشخص )که با تعیین معیارهای اخالقی  شودیمرویکرد سعی 

 یی در دانشگاه را تبدیل به یک عادت بکند.گرااخالقبرای افراد، 

 گیرینتیجه
کوست و نظریات مختلف ی صحیح و نیاگونهبهاخالق در معنای عام آن، انجام عمل اجتماعی 

یگر دانشگاه، از هایی برای این صحت و نیکویی ارائه دهند. از سوی داند تا مالکسعی کرده
تواند محل بحث اخالقی قرار گیرد؛ نخست اینکه دانشگاه محیطی اجتماعی دو جهتِ عمده، می

صحیح اخالقی است و تعامالت میان اجزاء مختلف آن تحت تأثیر برداشت این اجزاء از رفتار 
خواهد بود. بحث دوم اینکه دانشگاه، محل آموزش و تربیت بخش مهمی از نخبگان جامعه 

ی توجهقابلی اخالقی حاکم بر دانشگاه و جو فرهنگی منتج از آن، تأثیر نظریه رونیازااست و 
 رسد اعمال، رفتار، ارتباطات، اهداف ومی به نظربر نظام اخالقی اجتماع خواهد گذاشت. 

باشد.  کنندهکمکتواند در کشف رویکرد اخالقی مسلط بر آن های دانشگاه میبرنامه
کشند که های را پیش میویژگی هرکدامبر دیگری برتری ندارد اما  کدامچیهرویکردهایی که 

توان سه بخش کالن ورودی، فرایند دیگری فاقد آن است. با نگاهی سیستمی به دانشگاه می
آن در نظر گرفت. با تالقی دادن سه عنصر ورودی، فرایند و خروجی با سه و خروجی را برای 

گیرد گرایی، ماتریسی شکل میگرایی و فضیلتگرایی، وظیفهی مهم حوزه اخالق: غایتنظریه
شناسی اخالقی دانشگاه بهره گرفته شد. اینکه دانشگاه و که در این پژوهش از آن برای گونه

هایی در دانشگاه و در تعامل با ذینفعان متعدد ها، باورها و نگرشزشعناصر درونی آن با چه ار
ها اساسی است. ها و بحث هویت بخشی آنخود چه منش اخالقی دارند در تفاوت بین دانشگاه

ی شدهنهینهادی اخالقی هانگرش، باورها و هاارزشهیچ دانشگاهی فراتر و فروتر از  وجودنیباا
 صورتبهی گاههای اخالقی که ها، باورها و نگرشین کشف این ارزشبنابرا؛ روندینمخود، 

، گذاراناستیس، گذشته از نوعی خودآگاهی برای مدیران و کنندیمنمایی آشکار و ضمنی خود
نوعی از خودشناسی را برای عناصر درونی آن، اعم از کارکنان، دانشجویان و اساتید دانشگاهی 

ی و... با سهولت و موفقیت نیگزهدفگیری، ریزی، تصمیمبرنامه رونیازادر پی خواهد داشت و 



 اخالقی دانشگاه معناکاوی بر درآمدی    95

ها و گیریبیرونی نیز در تصمیم نفعانیذ، مخاطبان و نیبنیدرابیشتری رخ خواهد بود. 
مداوم و  تأملتر عمل خواهند کرد و یک خودآگاهی حاصل از تعمق، تفکر، ها، آگاهانهانتخاب

حاضر بخشی از این راه را با شناسایی، انتخاب و انتساب آید؛ پژوهش می به دستموشکافانه 
 های دانشگاهی پیش برده است.رویکردهای ممکن به دانشگاه و نسل

 منابع
-27(، 2و  1) 5، فصلنامه اخالق در علوم و فناوریگرایی اخالقی. (. وظیفه1389اترک، حسین ) .1
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