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 چکیده

سازمان  ضوعی تازه   ،اخالقیات در  سازمان  ینهیدرزممو ست و در  ها مدیریت  سالیان اخیر  نی
کلید ورود اخالقیات به هر  ،اخالقی یکدها .شااده اسااتای به این امر نشااان دادهتوجه ویژه

سب آن      ستند و تدوین و تعریف منا صحیح آن سازمانی ه ها ها و همچنین نظارت بر اجرای 
یکی از  عنوانبه دانشااا اه نی    تواند اساااتررار اخالقیات در ساااازمان را تنااامین کند.     می

در ارترای ساا ح اخالق و هرهنا اخالقی در جامعه  یمؤثرنرش  ،های مردم محورسااازمان
ستررار نظام  یاسته یشا کند که شایسته است توجه    ایفا می اخالقی مستحکم و کامل در   به ا
شد. در پژوهش پیش رو   مجموعه شته با صول اخالقی    ،ی خود دا ابتدا به تعریف اخالقیات و ا
شورهای اخالقی و   یهاروشو در ادامه  شده پرداخته   یهاچالشتدوین کدهای اخالقی و من

  یموردبررس سپس منشور اخالقی دانش اه بوعلی سینا     ، گیرندو بررسی قرار می  موردبحثآن 
 گردد.کدهای جدیدی در جهت تکمیلِ این منشور پیشنهاد میو  قرارگرهتهو نرد 
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 مقدمه

  ییها دهی پد  نیترمهمیکی از  صاااورتبه قی های اخال پایبندی به ارزش   رعایت اخالقیات و    
سازمان درآمده که د صول اخالقی   گیرد.قرار می موردتوجهها ر  شی از   صورت بهامروزه ا بخ

ست یس  سمی     یهاا سمی و هرهنا غیرر سازمان      هاسازمان ر سیاری از  ست. ب ها درآمده ا
  یهانظام هاآناجرایی شاادن  منظوربهو  اندکردهرساامی اصااول اخالقی تعریف  صااورتبه

ست.     شده ا شی ایجاد  ست     آموز شور اخالقی را به خود گرهته ا صول اخالقی که نام من ،  این ا
 رندیگیمقرار  موردتوجهدر ارزیابی عملکرد  گاهیو  شاادهمیتنظها امروزه در بیشااتر سااازمان

امروزی برای انجام هرچه  یهاسازمانمدیران و کارکنان  (.66، 1388، توکلیو اله  صالح نیا)
، یاحرههبهتر امور هردی و سااازمانی خود اه ون بر تنظیم قوانین و مرررات و رعایت اصااول 

ستند که م  از رهنمودهای اخالقی و ارز یامجموعهنیازمند  س ا  تواندیشی نی  ه در  یینرش ب
رهنمودها در سندی تحت عنوان منشور    یپیشبرد اهداف سازمانی داشته باشد. این مجموعه    

سازمان  شی در جهت ایجاد هماهن ی و وحدت رویه   ، اخالقی  حاوی معیارهای اخالقی و ارز
یکی  دانش اه   (.31، 1394، ب رگ حدادو  الوانی) شود یمسازمان تدوین   نفعانیذمیان سایر  
عه     از اثرگذارتری  جام هادهای موجود در  یار   که می  اسااات اساااالمی ین ن ند نرش بسااا توا

صالح  یاکنندهنییتع شد    ، در ا شته با سعادت جامعه دا ش اه  .تکامل و  سبی برای    دان ستر منا ب
صول و ارزش   شکل  سانی و بیان ا ست. گیری رهتارهای ان شجویی   دوران های اخالقی ا دان

ست که عالوه بر آموزش علوم و   شیوه  ، هامهارتبهترین زمانی ا صول و  ست اخالق    یا کارب
(. در حریرت دانشاا اه 21، 1398، رواییی و آبادجاللل فی ) شااودنی  هراگرهته می یاحرهه

که   جهت نیازایک ساااازمان ب رگ محل توجهات اخالقی اسااات و هم       عنوانبه هم خود 
ست،      آیندهی دهندهپرورش شور ا ناعف قرار دارد.   موردتوجهسازانِ ک ش اه م  عنوانبه هادان

صلی  س ا  ریتأث، کشور  کاربهآمادهترین مراجع تعلیم و تربیت نیروی جوان و یکی از ا روی   ییب
لذا پرداختن به مسائل مربوط به   ارترای س ح هرهنا و ترویج اصول اخالقی در جامعه دارند  

ش اه بوعلی    ی اخالق در دانحوزه ناعف دارد. دان ش اه   عنوانبهسینا  ش اه اهمیت م یک دان
نفعان قرار داده هاساات که منشااور اخالقی خود را تدوین و در اختیار ذیب رگ دولتی، سااال

 آورد.است. این مراله هرصتی برای بازن ری و تکمیلِ این منشور را هراهم می

 اخالق یواژه کاو
سان     صفات درونی ان ست. این واژه    گفته میاخالق به  شده ا هم  ، شود که در درون نهادینه 

های زشت   شود و هم خوی مردی و دلیری را شامل می های نیکو و پسندیده مانند جوان خوی
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کاربرد  دو 1اخالق یواژه(. 19، 1394، مصباح ی دی ) و ناپسند همچون هرومای ی و ب دلی را 
،  رودرهتار عادت شاااده و م اه به کار می     ی، وخوخلقهی اخالق به معنای   گا  .متمای  دارد 

سی   یکه دو واژه گونههمان سجیه به کار می  معادلان لی  روند.نی  گاهی به معنای عادت و 
کند  دانشاای اساات که از حساان و قبح و خوبی و بدی صااحبت می ، هاواژهمعنای دی ر این 

درست    یمن لهبه ،رایج اص الح اخالق یا رهتار اخالقی  مفهوم(. 56، 1382، قراملکی)هرامرز 
ست.      ضوع ا ست بودن یک مو ست که مردم باید انجام دهند.  اخالق و نادر   درباره کارهایی ا

عملکرد  ینه یدرزم، حال نیباا و عدالت اسااات.    ها ارزش، اخالقیات ، مرتبط با ارتباطات    پس
نادرست بودن بوده و به قوانین و استانداردهای    مالحظات اخالقی هراتر از درست و  ی، احرهه

شاره می  سته به یک حرهه یا    یهمه از کند.رهتاری مربوط به یک حرهه یا گروه ا نای واب اع
ستانداردها رود که م ابق با قوانین و گروه انتظار می ی خود عمل کنند.  در حرهه اجراقابلی ا

بارت به  عه از اهرادی      ،  ریدع جام ظت  حاه به نرض اخالق   برای م هه که  ند می یاحر ، پرداز
قوانین  نیا رسااد.های قانونی خاص آن حرهه به تصااویب میقوانینی در راب ه با محدودیت

 مفرد، نیک روان اردهای اخالقی در آن حرهه هساااتند )   در هماهن ی با اساااتاند     یطورکلبه 
1390 ،94.) 

 کارکردهای اخالق در سازمان
سازمان  سئله خود را درگیر  یاندهیه ا طوربهها امروزه  را معمای اخالقی   بینند که آنمی یام

دی ر کارهای خالف و کارهای   بار کییعنی اوضاع و شرایط به شکلی شده که باید ؛ نامندمی
  از بین رهته اساات. شیازپشیبزیرا مرز بین کارهای درساات و خالف  درساات را تعریف کرد

شاهد اهرادی     نیبد سازمان  نای  سازمان و اطراف آن وجود دارند و     ترتیب اع ستند که در  ه
ست  شرای ی مدیر باید  خالف می یکارهابهد سالم برای   ازنظرزنند. در چنین  اخالقی جوی 

وری هرچه بیشااتر هعالیت  بهرهکارکنان در سااازمان هراهم کند تا آنان بتوانند با تمام توان و 
سک    رانیمد ،سازمانی  دیداز (. 99-98، 1388، مختاری پورکنند ) صول اخالقی تم ی که به ا

شوند تا تصمیم ب یرند که   جسته و از این اصول در انجام وظایف خود کمک ب یرند، قادر می  
ست را طی می         سیر نادر ست و چه اهرادی م سیر در سازمان م کنند. یک مدیر چه اهرادی در 

شااامل  تواند وظایف اصاالی خودبدون داشااتن یک نظام اخالقی و ارزشاای منسااجم نمی  
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ها در  ی انجام دهد. امروزه ساااازمان   خوببه ری ی، هدایت و کنترل را   ی، برنامه  ریگمیتصااام
 .اند دادهالت ام به تعهد اخالقی در اقدامات خود را تشاااخی       ،های مختلف ها و بخش اندازه 
سعه  هاآن صول اخالقی  یبرای تو شورهای آموزش اخالقی را در    ا سترش من ستور کار ، گ   د

ند. خود قرار داده باید انجام دهند              ،ها آموزشاین  در ا یا ن باید  یات مواردی که کارکنان  ،  ج ئ
(. درواقع تجوی های اخالقی   67، 1388، اله توکلی و  صاااالح نیا ) مدنظر قرار گرهته اسااات  

سند اخالقی: که در آن  بندطبره صورت نیبدتوان سازمانی از کل به ج ء را می  ی کرد. الف( 
س  ست ابتدا  سازمان  یا ست   و در ادامه شده فیتعرهای کلی اخالقی  سیا های کلی، به ی این 

ش خط ستورات و چارچوب  هایم صه های رهتاری و د ستررار  و برنامه شده خال ی عملی برای ا
ست    شاره می   سیا سازمان ا ش خطشود. ب(  های اخالقی در  شی اخالقی   م ی اخالقی: خط م

کند و  های مختلف میکلی اخالقی سااازمان در ردههای درواقع اقدام به ترساایم ساایاساات 
های مختلف ساااازمان بر و بخش ربطیذهای کلی به واحدهای ی تفهیم سااایاساااتنوعبه

ی از امجموعهی اخالقی ساازمان برای هر واحد اسات. ه( منشاور اخالقی:    مشا خطی عهده
سااازمان از اهراد های رهتاری اساات که چارچوب رهتاری که کدهای اخالقی و دسااتورالعمل

ها را  ی خود انتظار دارد را تبیین کرده و پیامدهای سااارپیچی از این دساااتورالعمل      مجموعه 
مند کند. استررار این منشور در سازمان نیازمند استررار یک سازوکار قوی و نظام     مشخ  می 

ی  ها. د( کدهای اخالقی: دستورالعمل است ی آن در مجموعه ساز ادهیپجهت نظارت بر حسن  
برای هر واحد مشااتق شااده و   شاادهفیتعری اخالقی مشااخطج ئی و رهتاری هسااتند که از 

ی مسااتریم بوده و نیازی به اسااتفادهقابلدهند. این کدها چارچوب رهتاری اهراد را جهت می
ی تدوین شوند که اهراد دچار برداشت دوگانه از دستورات اگونهبهتعریف و تفهیم ندارند و باید 

( نی  1382) یقراملکهرامرز  مه با مراجعه به آن به یک برداشااات واحد برساااند.نشاااده و ه
 است بشری سلوک استانداردهایی از اصول و امجموعهگوید: کدهای اخالقی می بارهنیدرا

 حرهه هر در اخالقی نبایدهای و بایدها حریرت، . درکندیم تعیین را هاگروه و اهراد رهتار که

 سازمان در باید که ییهاارزش از مشترکی ههم تا شود تبیین عرالنی هرایند یک طی در باید

ی نام عهدنامه. البته در کنار این مفاهیم، مفهوم دی ری بهگردد هراهم، شااود اشاااعه و حفظ
شااوند تا اصااول اخالقی  شااود که در آن اهراد متعهد میاخالقی نی  در سااازمان تعریف می

، به نرل از 1388) یقراملکرا در رهتارهای روزمره خود پیاده کنند. به نظر هرامرز  شاادهنیتدو
ی اخالقی و منشااور اخالقی را نباید در (، دو مفهوم عهدنامه538، 1391دعایی و محمدزاده،

ی اخالقی استادان و پژوهش ران    اولی به عهدنامه چراکهها با یکدی ر اشتباه گرهت.  دانش اه 
ی عناصاار کند و دومی مساائولیت اخالقی دانشاا اه را در قبال همهاشاااره می و دانشااجویان
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مدار و یا حرکت  ی ایجاد یک سااازمان اخالقدهد. الزمهمحیط خارجی و داخلی نشااان می
سازمان، تعریف    سو به ستررار اخالقیات در  ست   مرحلهبهمرحلهو  ج ءج ءبهی ا ی این موارد ا

اما در این پژوهش  اساااتمهمی برای بحث و پژوهش  که هریک در جای اه خود موضاااوع  
امروزه اخالق و  شود.  ی سوم یعنی منشور اخالقی سازمان پرداخته می   به بررسی مرحله  صرها  

شور اخالقی و     صول اخالقی در قالب من ستورالعمل ا سازمان احرههی رهتار هاد ها ی به درون 
ست  سازمانی که در آ     ورود کرده ا ست که  شکی نی صول .  شد  ن ا کارایی   ،اخالقی جاری با

، های اجتماعی سازمانین با نشان دادن توجه به مسئولیتبیشتری از خود نشان داده و همچن
عه را هراهم می      جام یت بیشاااتر آن در  بات مربول عث اه ایش      موج با که این امر خود  ند  کن

خالقی  منشاور اخالقی، تحلیل تعهدات ا  ساودآوری هر ساازمانی در جای اه خود خواهد شاد.   
  صورت دقیق، عوامل اجرایی آن به برحسب سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است که   

نیا و اله توکلی،  ، به نرل ازصااالح1382هرامرز قراملکی،شااود )یاهته تدوین میو نظام روشاان
67.) 

 ی پژوهشپیشینهادبیات و  
هوش اخالقی را  (113-112 ،1388، به نرل از مختاری پور و ساایادت ،(2005)1لنیک و کیل

شتباه می      ست از ا شخی  در ست     توانایی ت سازگار ا صول جهانی   هاآنبه نظر . دانند که با ا
صل هوش اخالقی   صورت چهار ا ضروری         برای موهریت به این  شخصی  سازمانی و  مداوم 

درسااتکاری: یعنی ایجاد هماهن ی بین آنچه به آن باور داریم و آنچه به آن عمل . 1اساات. 
: کسااای که هوش اخالقی باالیی دارد مسااائولیت اعمال و      یریپذ تی مسااائول. 2 کنیمیم

دلسوزی: توجه  . 3 پذیرد.خود را می یهاشکست  پیامدهای آن اعمال و همچنین اشتباهات و  
ست و   به شتباهات    . 4دی ران که دارای اثر مترابل ا شش: آگاهی از عیوب خود و تحمل ا بخ

بررسااای  به  (203 ،1396 به نرل از زارعیان و همکاران،     ،2015)2. تریولت و هین ان  دی ران
شتن ارزش راب ه شخصی کارکنان با ارزش  ی ت ابق ندا شور اخالقی و موهریت  های  های من

های اهراد ت ابق بیشااتری های منشااور با ارزشهرچه ارزش منشااور پرداختند و دریاهتند که
شد    شته با شد     یرگذاریتأثاحتمال ، دا شتر  شور بی سرپیچی از آن کمتر   جهیدرنته و من احتمال 
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یان می  (524 ،1391محمدزاده،  و  ییاز دعا نرل   ، به 1997) 1برایتینا  شاااود.می کند که   ب
های  شااایوه ری ی اخالق در ساااازمان وجود دارد. مختلفی برای نهادینه کردن و پی   یها راه

اخالقی و   مأموران، های اخالقی، آموزشهای اخالقازکمیته اندعبارت ذکرشاادهساااختاری 
تواند معتردند منشاااور اخالقی می  (43 ،2007)2هارتوگ و ویساااتنلی منشاااورهای اخالقی.

را در وجود داشاته باشاد و در مواقع ضاروری اهراد     هاساازمان ساندی مکتوب در   صاورت به
و   پسااندهمهسااازمانی هدایت نماید. یاهتن یک تعریف  یهایگذارهدفو  هایریگمیتصاام

ست. هانت      جامع از  شوار ا شور اخالقی به دلیل پیچیدگی مفهوم و ادراکات مختلف از آن د من
هاری هر و همکاران،     1989)3و همکاران  رل از ب به ن های اخالقی   ( مفهوم ارزش24، 1390، 

های هرهن ی یک محیط اخالقی  گیویژ، های اخالقیزمان را ایجاد کردند که این ارزشسااا
شرح می  شان می  هاپژوهش دهد.را  مثبتی با  طوربه، هاارزشدهند که ادراکات اهراد از این ن

ست. کارکنان  سازمانی اخالقی را  ، باورهای اخالقی خاص و مدیریت اخالقی مرتبط ا محیط 
عمومی کارکنان به کار را اه ایش  یهاپاساا ، اخالقی سااازمان یهاارزشدهند و ترجیح می

ستند معترد  (525 ،1391 ،نرل از دعایی و محمدزادهبه  ،2001) 4آدام  و همکاران دهد.می  ه
شور اخالقی    صرف وجود من سازمان دارد  ریتأث، که  ، مثبتی بر ادراک از رهتارهای اخالقی در 

، به نرل از 2001) 5بیاورند. سااامرز ادیبه را  حتی وقتی کارکنان نتوانند موضااوعات منشااور 
ی بر رهتارها و    احرهه قی و های اخال بیانیه   ریتأث با بررسااای   (525 ،1391محمدزاده،  دعایی و 
های کارکنان نشاااان داد که وجود کدهای اخالقی با ادراک از انحراهات کمتر در کل   ن رش

ست    شتر کارکنان برای گ ارش رهتارهای غیراخالقی همراه   سازمان همراه ا اما با آمادگی بی
 یهاشیگرا، کرده بودند که کدهای اخالقی رساامی ایجاد ییهاسااازمان، عالوهبه نیساات.

 دادند که هراتر از عملکرد مالی آنان بود.ارزشی نشان می

 تدوین منشور اخالقی سازمان
سی     یدو نکته سا سازمان     ینهیدرزما شور اخالقی  ست.  توجهقابلتدوین من ست  ا اینکه  نخ

بینی نموده یشتوانند تمامی تصمیمات و اقدامات مدیران و کارکنان را پقوانین و مرررات نمی
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ماند لذا در بسیاری از موارد قانون مسکوت می   و برای آن شیوه و روش انجام کار ارائه دهند. 
دوم اینکه در   خواهد بود.  مؤثررهنمودهای ارزشااای اخالقی راه شاااا و   یو وجود مجموعه 

که پوشش کاملی به موضوعات  یاگونهبهو اصول  رهنمودهاجامعیت ، منشور اخالقی سازمان
شند   هاتیهعالو  شته با ست.  ، دا سیار مهم ا سازمان را    مؤثرعوامل  ب شور اخالقی  در تدوین من
یی را هاتیموقعی: عوامل هردی عوامل هرد. 1ی نمود. بنددساااتهدر چهارگروه کلی  توانمی

شند.  رهتار هرد می هاآن یگیرد که دامنهمیدر بر ،  صداقت ، هردی مانند درستی  یهایژگیوبا
عوامل . 2 عوامل هسااتند. نوعاز این  ییهانمونه ،اعتماد و رهتار جوانمردانه، دی ران احترام به

آنچه مساالم  گیرند.میی خاصاای را در برهایژگیو، عوامل بسااته به نوع حرهه نیا ای:حرهه
دانشاا اهی جای اهی   یهارشااتهباید دارای چارچوب ذهنی بوده و در میان  اساات یک حرهه

ها و دانش را از تئوری یامجموعههایی آن را ترویج نمایند و ا سازمان سازمان ی ، داشته باشد  
 ی راهبردیو برنامه تیمأمور، اندازچشمعوامل سازمانی: این عوامل با توجه به . 3 گیرد.در بر

وجه تمای  بارزی   شااوند. با توجه به اینکه مرصااد و آرمان هر شاارکتی  شاارکت تعریف می
سترا  ،آهریند و در این چارچوبمی شرکت  تژیا شن بیان می  صورت بههای  ترتیبی  ، شود رو

 ضاااروری خواهند بود. راهبردشاااود که جهت تحرق م رح می ازیموردنهای خاص از ارزش
محیط داخل شااارکت اسااات. این    لی وتحلهی تج ، دی ری که باید به آن توجه نمود      ینکته 

عوامل محی ی: اگرچه در   . 4 کند. های داخل شااارکت را بیان می    و ضاااعف ها قوت، تحلیل 
س  سایی نمود  عوامل محی ی می یبندمیتر شنا  راتیتأثاما با توجه به  توان عوامل متعددی را 

این عوامل را در دو گروه کلی عوامل قانونی و عوامل     ، و اخالق ها ارزشعوامل محی ی بر  
سیاسی و     یهاارزشنمادی از  عنوانبهبه قانون اساسی    توجه کنند.می یبندمیترس اجتماعی 
شود.  مردم است و احترام به آن از تکالیف شهروندان محسوب می    یعامه موردقبول ،حروقی

در عوامل اجتماعی توجه به مفاهیمی چون مساااوات اجتماعی و برابری م رح اساات. بدین  
سان بوده و هیچ تبعیض و ناروایی نباید رخ دهد   قربانی) مفهوم که هم ان در برابر قانون یک

از اجرای منشاااور  ترتیاهمکمهرایند تدوین و ابالغ منشاااور اخالقی (. 64، 1387، یعروبیو 
ست و درواقع می  شور ر  نیترمهمتوان اخالقی نی شروط  دلیل اجرای موهق من  تیبر موهرا م

،  منشااور اخالقی باید به حدی جامع باشااد که برای کلیه امور کارکنان تدوین آن دانساات. 
شور باید   نیا اید.رهنمودهایی ارائه نم ردهای مشارکتی از سهامداران و    بازخو یرندهیدربرگمن

کنند و آرزو دارند که از آن حمایت می، نفعان داخلی باشد که سازمان را از آن خود دانسته   ذی
تشااریح کند   یاگونهبهنفعان بیرونی را منشااور اخالقی باید انتظارات ذی با آن زندگی نمایند.

و شاااید یکی از علل  و مفید در جامعه بپندارند مؤثریک عنااو  عنوانبهرا  ها سااازمانکه آن
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شتن  موهریت شور اخالقی در مرحله  ندا سب ، اجرا یمن شور با نیاز و انتظارات      تنا شتن من ندا
منشور باید در مورد شکل و لحن جمالت منشور دقت      کنندگاننیتدو. نفعان بیرونی باشد ذی

همچنین شکل ظاهری منشور    را رونوشت نکنند.  هاسازمان ی ر د یهانسخه هراوان داشته و  
هستند باید با  موردتوجهکه بیشتر از بریه  ییهاجملهبه نیازها و هرهنا سازمان بست ی دارد. 

شت قلم  شوند      صورت به، تردر صاویر ذکر  ستفاده از ت ،  اله توکلیو  صالح نیا ) رن ی و یا با ا
ست. ارزش ارزش(. رهتار اخالقی انعکاس 75، 1388 شامل  های هرد ا از باورها و   یادامنهها 

به باورهای   به صورت مستریم  هایی که آن ارزش . انندیان یبرمو رهتار هرد را  است تمایالت 
ست یا آن       آنچه یهرد درباره ست مرتبط ا ست و غلط ا که وظایف و تعهدات   ییهاارزشدر

،  1390، بهاری هر و همکاران) شوند امیده میهای اخالقی ن، ارزشکننداخالقی را تحمیل می
سفه   ازنظر(. 26 شمندان هل سله  و  هاارزش، اسالمی  یاندی صول کلی  یسل  اندم لقثابت و ، ا

، مصااباح ی دی) اساات ریرپذییتی هاآنکنند اما مصااداق که تحت هیچ شاارای ی تیییر نمی
حت عمومی ، مالک کلی ارزش اخالقی، از این منظر .(22، 1394 عه و     مصااال جام هرد و 

ست    سان ا ست   ی یهر چیعنی ؛ مصلحت واقعی ان سان ا که  ی یهر چنه ، که موجب کمال ان
شایند   ست.  هاآندلخواه اهراد و مورد خو که  اندثابتم لق و  کامال نه  هاارزش، در این نظام ا

نی در هیچ شاارایط زمانی و مکانی تیییر نکنند و نه اینکه همیشااه تابع شاارایط زمانی و مکا 
یکی از نکاتی که در تدوین منشااور باید . رندیمتی هامصااداقبلکه اصااول آن ثابت و ، باشااد

به این نکته اساات که این  توجهسااازمان و اهراد سااازمان و  یهاارزش، قرار گیرد موردتوجه
نفعان سااازمان،  هر دسااته از ذی. همسااو بوده و با یکدی ر تعارن نداشااته باشااند  هاارزش
شخصی   ارزش شور   یاحرههو های  . قرار گیرند موردتوجهمتفاوتی دارند که باید در تدوین من

سازمان  ابتدا باید تمام ذی شخ  نفعان  سپس ارزش    شده م شوند و    یاحرهههای و تفکیک 
مربوط به هر بخش مشخ  شوند تا هر هرد در جای اه خود در سازمان در صورت مواجهه با     

شده و بتوانند    یهایدوراه سردرگمی ن تصمیم درست را اتخاذ    سریع  صورت بهاخالقی دچار 
 کنند.

 هادر برخی سازمان یمنشور اخالق ناموفق بودندالیل 
های اخالقی سااازمان تدوین گردد و بر اساااس ارزش یخوببهبا هرن اینکه منشااور اخالقی 

منجر به از بین رهتن   ،مدیران ارشااد نداشااتن و تعهد نکردن ممکن اساات حمایت، باشااد
شود   اثر شی آن  شور اخالقی را هرط  . بخ س این احتمال وجود دارد که مدیران من برای  یالهیو

سازمان بدانند و در این مواقع برای     شهرت  ش حمایت از اعتبار و  شورهای اخالقی   یاثربخ من
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ما  ند کرد  یگذار هی سااار ک   (. همچنین می11، 1391، ایرانیو  هریهی) نخواه فت  ه توان گ
شدن  شورها  گونهنیا اجرا سازمان به    ،توسط کارکنان  من ستریمی با اعتراد قلبی اهراد  ارتباط م

پایبندی به اصاااول اخالقی در سااا ح      ازنظراصاااول و قوانین اخالقی دارد و کارکنانی که    
الت ام و تمایل کمتری به اجرای آن داشاااته و تنها برای رها شااادن از   ، قرار دارند یترنییپا

ساا ح کرده و از هر هرصااتی برای  نیترنییپااقدام به اجرای منشااور در  قانونی آنال امات 
دنظر البته این امر نی  باید م کنند.اسااتفاده می از اجرای اصااول اخالقی منشااور  ساارباززدن

دارای اعترادات ، ها باشد که هر هرد قبل از ورود به قالب سازمانمدیران منابع انسانی سازمان
صول و چارچ  ست که تیییر دادن  و ا ضع       هاآنوب رهتاری خاص خود ا سازمان و با و سط  تو

این اعترادات توسااط سااازمان به وجود نیامده پس توسااط  . قوانین بازدارنده ممکن نیساات
از این چارچوب  مسااتریم صااورتبه هر هردرهتار  ازآنجاکه. نیسااتند حذفقابلسااازمان نی  

س        پس در هن ام استخدام اهراد باید به  ، تشخصی پیروی کرده و حاصل باورهای شخصی ا
این نکته توجه شده و اقدام به پذیرش و استخدام اهرادی شود که بیشترین سازگاری رهتاری      

نی  ( 72-71، 1388) توکلی اله صالح نیا و  را با چارچوب اخالقی مدنظر سازمان داشته باشند.   
. 1دارند. شااور اخالقی بیان میمشااکالت موجود در مساایر کاربرد من  عنوانبهدالیل زیر را 

یعنی شامل اصول   ؛ نباشد  نیبروشن  کامال منشور اخالقی ممکن است اصولی را ارائه کند که    
سترده ام و ع ست که در موقعیت اگ سازمان     ی ا نا و مدیران  های خاص قادر به راهنمایی اع

ست و در بهترین حالت  شخ   ، نی ست   ازیموردنزمانی که راهنمایی م ص ا اخالقی با  یاهیتو
شت متفاوت را در اختیار قرار می   سیر و بردا شور اخالقی در  . 2 دهد.قابلیت تف   یهاسازمان من

خدمات عمومی رهنمود مشاااخ  و کاملی را در قبال اینکه چ ونه از مشاااکالت اخالقی         
بایست منشور اخالقی می. 3 دهد.ارائه نمی ،نمود وهصلحلتوان جلوگیری کرد یا عمومی می

سط  ش خطگروهی منتخب از  تو شناخت کامل       یم سازمان  ضوابط و مرررات  گذاران که به 
شود.  ،دارند شورهای اخالقی در مرابله با   . 4 تنظیم و تدوین  ستمر   یهایروکجبعنی از من م
در سازمان   گرهتهشکل عناصر هرهن ی  . از کارآمدی الزم برخوردار نیستند  شده ی یربرنامهو 
قادر به  احتماال ر اخالقی اعنااای سااازمان دارد و بدین ترتیب منشااور بساا ایی بر رهتا ریتأث

 جلوگیری از رهتار غیراخالقی نخواهد بود.

 منشور اخالقی دانشگاه بوعلی سینای همدان

سازمان    ، مدیران و کارکنان سمی  ضوابط و معیارهای ر شور یا مجموعه ، عالوه بر  ای از به من
یاری  هایریگمیتصمد تا به آنان در اقدامات و نیاز دارنارزشی  -رهنمودها و معیارهای اخالقی



 دانشگاه تهران ، 1399آذر  –سومین همایش ملی دانشگاه اخالق مدار     242

شدند      ضوعی دچار تردید  سانده و هرگاه در مو و  قربانی) تبدیل کند نیریبهرا  هاآنگمان  ،ر
ش اه (. 63، 1387، یعروبی سعه   اندیاجتماعهای سازمان  نیرگذارتریتأث ازجمله هادان که در تو

س  و گسترش هنجارهای اجتماعی سهم    در جامعه زمانی   شده رهتهیپذدارند. هنجارهای  ییاب
  وظیفه دوست ، حبیبی) قرار گیرند موردتوجه محوردانشدرک خواهند شد که از جانب نهادی  

معرف باالترین س ح از  ، و مراک  آموزش عالی هر جامعه هادانش اه (. 140، 1395، جعفریو 
و نظام اعترادی و ارزشی جامعه   ینیبجهانشوند و اصول   تفکر و علم آن جامعه محسوب می 

در جهت   ، ساااازند و با تربیت متفکران و دانشااامندان و مدیران آینده       را در خود متجلی می
واقع   مؤثر ،هرهن ی و ساایاساای جامعه ، اعترادی، گوناگون هکری یهاحرکتبخشاایدن به 

کاتی که به عالوه بر اشااترا، مختلف جهان یهادانشاا اهتوان گفت که ازاینجا می شااوند.می
، های مختلفر تعلق به جوامعی با بینش و ارزشبه اعتبا، با یکدی ر دارند اعتبار دانش اه بودن

،  رواییی و آبادجاللل فی ) سااازدرا از هم متمای  می هاآنواجد خصااوصاایاتی هسااتند که  
ود شاز س ح مدرسه و دبیرستان وارد محیط دانش اه می یآموزدانش کهیهن ام(. 31، 1398

که در صاورت مواجهه با رهتار اخالقی و ساازمان     اسات کشات   یزمین زراعی آماده مانندبه
و زمینه را برای ت ریق اصول اخالقی    شده جذب یهرا سازمان به سمت اخالقیات  ، اخالق مدار

 عنوانبهدانش اه  جهتنیازا کند.آرمانی و اخالق مدار هراهم می یبه جامعه و تشکیل جامعه
الزم است تا دقت و ظراهت بیشتری در تدوین اصول و     ، ی این بخش از جامعهعمده پذیرنده

ها به ساا وح خود و همچنین نظارت بر اجرای صااحیح آن  یهمهاخالقی در  یهاچارچوب
. زمان ممکن رسیدگی کند  نیترعیسر وجه و در  بهترینموجود به  یهایکژتاب خره دهد و به

. این شده است  ی بر منشور اخالقی دانش اه بوعلی سینا متمرک     ورد کاوم عنوانبهاین مراله 
 :1و انتشار منشور اخالق خود به شرح زیر نموده است میتنظدانش اه مبادرت به 
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شور   سینا    من شگاه بوعلی  سالمی و     اخالقی کارکنان دان شاعه و اعتالی فرهنگ ا برای ا

کارکنان   کردن آن در اندهشااه و ع   سااازمانی و ندادهنه رانسااانیر رفتاریی هاارزش

  انجام برای دانشااگاه بوعلی ساایناعنوان اعضااای خانواده بگر  تدوهن شااده اسااا  ما به

 یهاباورها و ارزش برهیهای اداری با تکهرچه بدتر وظاهف شاارعیر قانونی و مسااتو یا 

در جدا ر ت ام سعی و تالش خود را  یرسان اسالمی و در راستای توسعه و بدبود خدما   

شگاه  سند  تحقق اهداف  سالمی  دان شاط به کار گرفته و با     ا سا م و بان در محیطی کامالً 

 .میدانیاسالمیر خود را متعدد به رعاها اصول زهر م یهاو ارزشاخالقی اصول  برهیتک

 در نظر گرفتن رضای ا دی در انجام وظاهف -1

 اهرانی -منطبق بر فرهنگ اصی  اسالمیرعاها کام  شتونات -2

 ی موجودهامقررات و بخشنامهکام  قوانینر ا تگام به رعاها  -3

 مراتب اداری در انجام اموررعاها سلسله -4

 زمان م کن نهترها در کوتاهرجوع و انجام امور آنتکرهم ارباب -5 

 و اص  پاسخگوهی یرهپذایمستو  یرشناسرعاها نظم و انضباط کاریر وقا -6

تد ار غیبار دروغ ی نظیر راخالقیغرفتارهای صااداقا در رفتار و گاتار و پرهیگ از  -7

 و    یپراکنعههو شا

 رازداری و حاظ اطالعات حوزه کاریرعاها حرهم خصوصیر  -8

 دوری از مظاهر فساد نظیر توصیهر ساارش و ها اخذ هرگونه هدههسالما اداری و  -9

 ورزشی یهاایبر فعا  دیا جس ی با تأکتوجه به بدداشا روانی و سالم -10

 رجوع بدون تبعیضرعاها عدا ا و انصاف در ارائه خدمات به ارباب -11

صرفه      -12 ص   ستااده بدینه از منابع و امکانات با رعاها ا سراف و    هیجوا و پرهیگ از ا

 تبذهر

 حاظ آرامش در محیط کار -13

و تقوها روحیه کار   کاری متقاب  رعاها حرهما عناها به ک ک به ساااهر ه کاران ب-14

 ج عی

 و رفتار سازمانیع ومی افگاهش دانش و مدارت شغلی و ارتقاء فرهنگ  -15

 اهداف حوزه کاری و تالش در جدا تحقق آناز درک صحیح  -16

 و بدبود ع لکردنواقص تالش برای رفع ی وضعیا موجود و شناسبیآس -17

 یورجدا افگاهش بدره هاایمستو در حیطه وظاهف و خالقیا و نوآوری  -18

 یا  للنیدانشگاه در عرصه ملی و ب یتبیین و تبلیغ دستاوردها -19
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اصاالی این مراک  علمی را سااه  یبدنهنفعان متعددی دارند ولی در کشااور ما ذی هادانشاا اه
، مختلف دانشاا اه یهابخشکه با هعالیت در  :کارکنان. 1. دهندعمده تشااکیل می یدسااته

شایسته است تا این بخش از    . دهندسازمانی و خدماتی این نهاد را تشکیل می  ، ساختار اداری 
ستمر با  ذی سیت     ، کنندگانمراجعهنفعان به دلیل هعالیت دائمی در این محیط و ارتباط م سا ح

شان دهند.    صول اخالقی از خود ن نای    . 2 کاهی به ا ساتید و اع   یهاتیهعالبا  ی:علمئتیها
شی و   شی آموز ستند  یجامعه نماد ینوعبه خود پژوه سته از ذی . علمی ه نفعان نی  به این د

شجویان   ستریم با دان صول اخالقی می ، دلیل ارتباط م روی  یتوجهقابل ریتأثتوانند با رعایت ا
باشند  مشتریان سازمان می   یمن لهبه :دانشجویان . 3 اخالق پذیری دانشجویان داشته باشند.   

 یهاآموزهو محصول اصلی دانش اه را که علم و دانش است دریاهت کرده و با ضمیمه کردن 
  کنند. کردن جامعه در خود ایجاد می    ساااودمندتر ظرهیت باالیی برای هرچه    ، اخالقی به آن 

 یاگونهبهدانش اه نی  مانند هر سازمان دی ری باید کدهای اخالقی و منشور اخالقی خود را    
باشااد و صاارف  اجراقابلتر از آن و مهم ههمقابلنفعان و تبیین کند که برای تمام ذیتدوین 

عالوه بر اینکه اقدامی  ، ابالغ چند کد اخالقی عمده و کلی که شامل قشر خاصی از اهراد شود
منشااور که مخاطبان  صااورتنیبد، شااودمی یسااازماندرونباعث تعارن ، شااعارگونه اساات

شان اقدام به   کارکنان ناکارآمدی می را به چشم  خودی اخالق سازمان برای کنترل ای بینند که 
شور اخالقی کرده  ست( )در حالی که برای دی ران تکالیف اخالقی وضع ننموده   تدوین من و   ا

ال امی  ، بینندسازمان که خود را مخاطب منشور اخالقی نمی   آن دسته از اهراد ، از طرهی دی ر
 یها ردهباعث ایجاد تنش بین     مرورزمان به این دودسااات ی برای اجرای آن قائل نشاااده و   

دستورالعمل به   یبه ارائه صرها  ، موردم العهدر منشور   مثالعنوانبه شود. مختلف سازمان می 
دانش اه یعنی دانشجویان و     یبدنه یدهندهلیتشک اصلی   یدسته کارکنان بسنده شده و دو   

شاااود به کمک مرور در ادامه تالش می .اندقرارگرهته یتوجهیبمورد  یعلمئتیهاعناااای 
های بر وضعیت کنونیِ دانش اه مذکور، دریچه   تأملمنشورهای اخالق دانش اهی موجود و با   

 شود. گشودهجدیدی در جهت تکمیل منشور اخالقیِ دانش اه بوعلی سینا 

 ای بر منشور اخالقیِ کنونیِ دانشگاه بوعلی سیناهلمتک
سیاری از عو  سازمان   ب سازمانی و کج کارکردهایی که در  صورت می ارن  های  گیرد، جنبهها 

سان تنها بخش غیر            ستند. ان ساختاری ه سته به ایرادات  شته و کمتر واب سانی دا هردی و ان
سریع و         ست که قابلیت تیییر  سازمان ا شینی و پویای  صم ما شته و   ریگمیت ی من ری را دا

تواند با تدوین کند. این مدیریت سااازمان اساات که میتواند ساا ح عملکرد خود را تعیین می
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سازمان جهت داده و آن را در    شور اخالقی به رهتارها و برخوردهای این بخش  چارچوب و من
سازمان و جامعه     س ح اخالقی  سازمان چارچوب    کهیهن امی کند. دهجهتجهت اعتالی 

سازمانی متعددی        شد، زمینه برای ظهور عوارن  اخالقی مشخصی برای خود تعیین نکرده با
سازمان      کهیهن امشود.  هراهم می صی در  هرد احساس کند در قید تعهد به نظام اخالقی خا

ستای     ست، اقدام به حرکت در را صی خود کرده و     نیتأمنی شخ ممکن  مرورزمانبهنیازهای 
ست حتی  سازمانی ترجیح دهد. چنین کارمندی در       ا صی را به مناهع  شخ ی هاگلوگاهمناهع 

اندازد.  ی سازمان را به خ ر میی اخالقی مناهع خود را ارجحیت داده و آیندههایدوراهمهم و 
ضه  سازمان خواهد بود که با نفوذ در    در پس این هرایند، عار ساد اداری در انتظار  ی مخرب ه

مبدل خواهد  اهتهیسازمان ی هساد  نوعبهگیر کردن کارمندان بیشتر با خود،  سیستم اداری و در  
شااد که مرابله با آن امری دشااوار و تا حدودی غیرممکن خواهد بود. البته نباید منکر ه رت 

سان       طلبحقو ذات  جورتیحر سازمان، ان شویم و هرن کنیم که اهراد درون  سانی  هایی ان
  هساااتند اما نبود یک نظام منساااجم اخالقی در ساااازمان و و اخالق گری طلبمنفعت ذاتا 

بر اجرای صحیح آن، باعث بیدار شدن ذات خودخواه اهراد در    کنندهنظارتهمچنین نبود نهاد 
شده و زمینه را برای بروز   و پس  درمجموعکند. ی اخالقی هراهم میهایناهنجارطول زمان 

سی   شورهای اخالقی  مترابلِ ماز برر شور اخالقی    یهاسازمان ن شابه و من سط    شده ابالغم تو
سی      سینا و همچنین برر ش اه بوعلی  هر اخالقی و رهتاری که  یهایدوراهو  هایناهنجاردان

ش  هرد ست با  در محیط دان شود و همچنین ارزش  هاآن اه ممکن ا  شده رهتهیپذهای مواجه 
سازمان    سط جامعه و  صل می  زیرکدهای رهتاری ، تو شور         حا ست در من سته ا شای شود که 

خود را متعهد به اجرای آن ، اساااتید و دانشااجویان، کارکنانو  شاادهنهینهاداخالقی دانشاا اه 
شند.      س ح اخالق در زندگی هردی و اجتماعی خود بکو سته و برای ارترای  در این مراله  دان

است.  شده  ترسیمپژوهشی های آموزشی و کدهای سازمانی، کدهای کد یدستهها به سه کد

سازمانی کد. 1 ستورالعمل    های  شامل د سته از کدهای اخالقی  ستفاده  : این د هایی جهت ا

سازمانی بوده و هریک از اعنای خانواده      ستم اداری و در قالب  سی ش اه باید  در  ی ب رگ دان
ش اه باید یکدی ر را    بدانند. همه هاآنخود را مل م به رعایت  نای دان  ی خانوادهمثابهبهی اع

ی جهات کاری و  یکدی ر دیده و شااایسااته اساات که با یکدی ر همکاری سااازنده در همه  
کاری نکرده و از شااخصاایتی داشااته و در راسااتای رهع نیازهای یکدی ر تا حد امکان کم   

صومت  سند و     هاخ سراف یکی از اعمال ناپ ی بوده راخالقیغو اختالهات بیهوده پرهی  کنند. ا
سی      که الت ام به جلوگیری از آ سا صادیق ا نای یک    مداراخالقن، یکی از م ست. لذا اع ی ا

ی جوانب و   یی در همه جوصااارهه دانشااا اه اخالق مدار باید خود را مل م به رعایت اصااال        
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المال بدانند. هعالیت در هر بخش سازمان و در  در استفاده از اموال دانش اه و بیت   خصوص به
ها تساالط خاص خود اساات که اهراد باید به آن نفعان، نیازمند دانش و مهارتهر قالبی از ذی

ی هعالیت خود نهیدرزمیی و مهارت اه ایی اه ادانشکاهی داشاااته و از هیچ هرصاااتی جهت  
شند. همچنین اهراد باید اهداف حی ه  ست بهی هعالیت خود را غاهل نبا سایی کرده و     در شنا ی 

ند. رازداری       هداف مع وف کن به تحرق این ا تار نی  از    تالش خود را نسااابت  و حفاظت گف
صه       سازنده  ست. البته این خصی سازمانی ا صول اخالقی در قالب  شرطی   ترین ا ی اخالقی به 

سازنده   شده و از هریک   ی خود را حفظ میخاصیت  کند که با صداقت در گفتار، هم ان اری ن
ستفاده شود که تشخی  موقعیت مناسب نی  یکی از         از این خصائ  در زمان مناسب خود ا

یی اسات که اهراد در قالب ساازمان باید به آن تسالط کاهی داشاته و بدانند که چه     هاهارتم
ی استررار یک نظام اخالق م لبی در چه جای اهی باید بیان شود. یکی از موارد مهم و الزمه

انواع عدالت در جای اه سااازمانی، عدالت   نیترمهممدار در دانشاا اه عدالت اساات و یکی از 
ی اعنای محیط  که عبارت است از رعایت عدالت و مساوات در برخورد با همه  تعاملی است  
حس نکند که میان برخورد  طورنیاتر سااازمان یک عنااو رده پایین کهینحوبهدانشاا اه 
ی وجود دارد. عدالت معناداری باالتر دانش اه تفاوت هاردهبا او نسبت به   کارکنانکارمندان و 

ست       ی  در جای اه خود الزمهی و عدالت توزیعی ناهیرو ش اه ا ستررار نظام اخالقی در دان ی ا
ی اداری دانشاا اه مشااخطدر تعیین  رندهیگمیتصاامی باالتر و مرامات هاردهکه باید توسااط 

این دسااته از کدهای  : های آموزشیییکد. 2و میفول واقع نشااوند.   قرارگرهته موردتوجه

ی آن سااازادهیپبوده و  موردتوجهآموزش  یی اساات که در امرهادسااتورالعملاخالقی، شااامل 
توسط آن دسته از اعنای سازمان که بیشتر درگیر امر آموزش هستند، دانش اه را به سمت           

که محیط کالس و آموزش       مدار اخالق نان  هد داد. همچ هات مختلف ساااوق خوا ی در ج
 محی ی مردس بوده و نباید صاارف اعمال غیر آموزشاای شااود، شااایسااته اساات که اهراد و 

ی آموزشاای را هاهرصااتخصااوص مدرسااین مبادرت به حفظ قداساات این محیط کرده و به
ی  طرهیبمحلی برای تبلییات خدمات خود یا همکاران خود قرار ندهند. همچنین اهراد باید           

ستفاده  ی سیاسی در جهت   دارانهسیاسی خود را همواره حفظ کرده و از رهتارهای جانب    سوءا
از شرایط محیط آموزشی برای تحمیل دیدگاه خود به دی ران خودداری کنند. محیط علمی و   

و   دارندن ه روز بوده و اهراد نباید خود را از جریان علمی روز، دور  آموزشااای محی ی پویا و به
شایسته است که اعنای این سیستم ارتباط خود با منابع و نشریات معتبر علمی را حفظ کنند 

ی خود را به بهترین نحو انجام دهند. ترلب  احرههاین طریق مساائولیت کاری و اخالق تا به 
صادیق   ست که تمامی اهراد      درامانتانتیخیکی از بارزترین م ست. الزم ا شی ا در نظام آموز
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ساندن این اقدام     ستای حذف یا به حداقل ر تحت آموزش یا آموزگار، تمام تالش خود را در را
ه و با متخلفین برخورد جدی و مرتناای صااورت گیرد تا محیط برای غیراخالقی صاارف کرد

ی الزم یک محیط آموزشاای هایژگیوبروز این تخلف ناامن شااود. آرامش و تمرک  یکی از 
در این محیط است و شایسته است که اهراد  حاضراست. حفظ این آرامش نی  از وظایف اهراد 

صی و زندگی خود     شخ نای     با ایجاد تمای  بین زندگی  شی، برای حفظ این ه در محیط آموز
شان دادن سعه    ، محی ی امن برای آموزش هابحثی صدر در برخوردها و  آرام بکوشند و با ن

 عنوانبهو رشااد علمی اهراد هراهم آورند. حفظ سااالمت اهراد در نظام آموزشاای همواره باید 
س حی بای        شده شناخته یک اولویت  ش اه در هر  شی دان سئولین آموز د برای این مهم و م

شند و از گماردن اهراد در موقعیت  نر       بکو شان م سمی ای سالمتی روحی یا ج هایی که برای 

های  هعالیت نیترحساااس: پژوهش یکی از های پژوهشیییکد. 3اساات، خودداری کنند. 

شود های آموزشی بوده و ذکات علم هرد محسوب میی هعالیتی ثمره و نتیجهنوعبهعلمی و 
صول اخالقی و موازین رهتار   هکیدرصورت که  شته شود، کمک ب رگی   احرههبا رعایت ا ی ن ا

در ی علمی خواهد شد. کدهای زیر  در راستای پیشرهت خود پژوهش ر، مرک  علمی و جامعه   
تخلف غیراخالقی   نیترشده شناخته ی پژوهشی تدوین شده است.    هاتیهعالاستفاده در   جهت
ی پژوهشی، سرقت علمی است. سرقت علمی عبارت است از استفاده از        هاتیهعالی نهیدرزم

ی علمی و پژوهشی دی ران بدون اشاره به نام و نشان پدیدآورندگان و کسب      هاتیهعالآثار و 
مواهرت ایشاااان. این تخلف که جدای از مناهی اخالق بودن آن، غیرقانونی و قابل پی رد نی  

ست   سیاری به   شده شناخته آهت علمی  عنوانبهه و اهراد درگیر در امر پژوهش باید دقت ب
شار م الب به نام           شند. حق انت شته با سند دا صله را از این عمل ناپ خره دهند تا حداکثر ها

ی پژوهش ر است که باید محفوظ باشد پس شایسته است که        پدیدآورنده آن، از حروق اولیه
نای    ساتید و اع سپردن هعالیت علمئتیها شجویان و ثبت آن  های پژوی از  شی به دان ها به ه

تاری               که امری خالف اخالق و ره مانی  جای اه سااااز به علمی و  رای رت نام خود برای ارت
سنجیده است، خودداری کنند. تناسب بین پژوهش و پژوهش ر موردی است        ارحرههیغ ی و ن

ز توان و  ی خاره ا اپروژهکه باید مدنظر قرار گیرد. پژوهشااا ری که اقدام به پذیرش طرح و         
ی و  کار کمی ای پا گذاشاااته اسااات که ظرهیت بالروه      کند، درواقع در زمینه  ظرهیت خود می 

دارد. همچنین اسااتاد و مدرس نی  باید همواره در راهنمایی دانشااجویان   در خودقصااور را 
ضوعاتی که          نهیدرزم سمت مو شان را به  شا بوده و ای ضوع پژوهش کو  صرها  ی انتخاب مو

 صی خودشان است سوق ندهند.ی شخموردعالقه
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 یریگجهینت
ش اه  شی مردم محور، مسئولیتی هراتر از آموزش علمی    -یک نهاد هرهن ی عنوانبه هادان دان

شته و در قبال تربیت رهتاری، آموزش   صول اخالقی   احرههی هامهارتدا ی و نهادینه کردن ا
ین راسااتا کوشااا باشااند. در دانشااجویان و حتی محیط سااازمان نی  مساائول بوده و باید در ا

و اجرایی   شاادهرهتهیپذاصااول و هنجارهای اخالقی در نهادی همچون دانشاا اه  کهیهن ام
و   شاادههراهمدر جامعه نی   هاچارچوبشااوند، زمینه برای پذیرهته شاادن و جاری شاادن این 

به سااامت           جیتدر به  حاد جامعه تالش خود را بر روی حرکت  مام آ ی متمرک  مدار اخالقت
تدوین یک چارچوب هنجاری و منشور اخالقی برای دانش اه امری ضروری   رونیازاکنند. می

ید عالوه بر هنجارهای      و حسااااس بوده و در تهیه  با به    موردنظری آن  محیط دانشااا اه، 
شجویان اخالق مدار، زمینه     ازیموردنهنجارهای اخالقی  شود تا با تربیت دان جامعه نی  توجه 
به جامعه هراهم شود. تدوین یک منشور جامع، استررار یک نظام     هابچارچوبرای ت ریق این 

صول         سب برای تخ ی کنندگان از ا سته و همچنین تعریف تنبیه و مجازات منا شای ارزیابی 
شکیل می      هاهیپاابالغی،  ش اه را ت شی و اخالق مدار در دان ستررار یک نظام ارز دهند. در ی ا

شور اخالقیِ کنونی دا  سینا بازخوانی شد و مشخ  شد که در       این پژوهش، من ش اه بوعلی  ن
نفعانِ دانش اه غایب است و برخی از کدهای مهمِّ   ذی نیترمهماین منشور، تکالیف برخی از  

ست  اخالقِ اداری که می شاره توان شورهای    دور مانده ازنظرقرار گیرد،  موردا ست. با مرور من ا
ش اه   سایر دان شورِ اخالقیِ جاری در    نظری، تأمالتها و برخی اخالقی  شد نواق  من تالش 

ست بین           شی که ممکن ا نات ارز سینا کاهش یابد و از این ره ذر از تناق ش اه بوعلی  دان
 ی بروز کند، کاسته شود.علمئتیهکارمندان و اعنای 
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