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چکیده
اخالقیات در سازمان ،مو ضوعی تازه درزمینهی مدیریت سازمانها نی ست و در سالیان اخیر
توجه ویژهای به این امر نشااان دادهشااده اساات .کدهای اخالقی ،کلید ورود اخالقیات به هر
سازمانی ه ستند و تدوین و تعریف منا سب آنها و همچنین نظارت بر اجرای صحیح آنها
میتواند اساااتررار اخالقیات در ساااازمان را تنااامین کند .دانشا ا اه نی بهعنوان یکی از
سااازمانهای مردم محور ،نرش مؤثری در ارترای س ا ح اخالق و هرهنا اخالقی در جامعه
ایفا میکند که شایسته است توجه شای ستهای به استررار نظام اخالقی مستحکم و کامل در
مجموعهی خود دا شته با شد .در پژوهش پیش رو ،ابتدا به تعریف اخالقیات و ا صول اخالقی
پرداخته شده و در ادامه روشهای تدوین کدهای اخالقی و من شورهای اخالقی و چالشهای
آن موردبحث و بررسی قرار میگیرند ،سپس منشور اخالقی دانش اه بوعلی سینا موردبررسی
و نرد قرارگرهته و کدهای جدیدی در جهت تکمیلِ این منشور پیشنهاد میگردد.

کلیدواژهها :اخالق ،منشور اخالقی ،سازمان ،دانش اه ،نظام اخالقی

 1نویسنده مسئول :استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانش اه بوعلی سینا ،همدان ،رایانامه:
.a.h.rahbar@ut.ac.ir

 2دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی ،دانش اه بوعلی سینا همدان ،همدان.
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مقدمه
رعایت اخالقیات و پایبندی به ارزش های اخالقی بهصاااورت یکی از مهمترین پد یده هایی
درآمده که در سازمانها موردتوجه قرار میگیرد .امروزه ا صول اخالقی به صورت بخ شی از
سیا ستهای ر سمی و هرهنا غیرر سمی سازمانها درآمده ا ست .ب سیاری از سازمانها
بهصااورت رساامی اصااول اخالقی تعریف کردهاند و بهمنظور اجرایی شاادن آنها نظامهای
آموز شی ایجاد شده ا ست .این ا صول اخالقی که نام من شور اخالقی را به خود گرهته ا ست،
امروزه در بیشااتر سااازمانها تنظیمشااده و گاهی در ارزیابی عملکرد موردتوجه قرار میگیرند
(صالح نیا و اله توکلی .)66 ،1388 ،مدیران و کارکنان سازمانهای امروزی برای انجام هرچه
بهتر امور هردی و سااازمانی خود اه ون بر تنظیم قوانین و مرررات و رعایت اصااول حرههای،
نیازمند مجموعهای از رهنمودهای اخالقی و ارز شی نی ه ستند که میتواند نرش ب س ایی در
پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشد .این مجموعهی رهنمودها در سندی تحت عنوان منشور
اخالقی سازمان ،حاوی معیارهای اخالقی و ارز شی در جهت ایجاد هماهن ی و وحدت رویه
میان سایر ذینفعان سازمان تدوین می شود (الوانی و ب رگ حداد .)31 ،1394 ،دانش اه یکی
از اثرگذارترین ن هادهای موجود در جام عهی اساااالمی اسااات که میتواند نرش بسا ا یار
تعیینکنندهای در ا صالح ،تکامل و سعادت جامعه دا شته با شد .دان ش اه ب ستر منا سبی برای
شکلگیری رهتارهای ان سانی و بیان ا صول و ارزشهای اخالقی ا ست .دوران دان شجویی
بهترین زمانی ا ست که عالوه بر آموزش علوم و مهارتها ،ا صول و شیوهی کارب ست اخالق
حرههای نی هراگرهته میشااود (ل فی جاللآبادی و روایی .)21 ،1398 ،در حریرت دانشاا اه
هم خود بهعنوان یک ساااازمان ب رگ محل توجهات اخالقی اسااات و هم ازاینجهت که
پرورشدهندهی آینده سازانِ ک شور ا ست ،موردتوجه م ناعف قرار دارد .دان ش اهها بهعنوان
یکی از ا صلیترین مراجع تعلیم و تربیت نیروی جوان و آمادهبهکار ک شور ،تأثیر ب س ایی روی
ارترای س ح هرهنا و ترویج اصول اخالقی در جامعه دارند لذا پرداختن به مسائل مربوط به
حوزهی اخالق در دان ش اه اهمیت م ناعف دارد .دان ش اه بوعلی سینا بهعنوان یک دان ش اه
ب رگ دولتی ،سااالهاساات که منشااور اخالقی خود را تدوین و در اختیار ذینفعان قرار داده
است .این مراله هرصتی برای بازن ری و تکمیلِ این منشور را هراهم میآورد.
واژه کاوی اخالق
اخالق به صفات درونی ان سان گفته می شود که در درون نهادینه شده ا ست .این واژه ،هم
خویهای نیکو و پسندیده مانند جوانمردی و دلیری را شامل می شود و هم خویهای زشت
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و ناپسند همچون هرومای ی و ب دلی را (مصباح ی دی .)19 ،1394 ،واژهی اخالق 1دو کاربرد
متمای دارد .گاهی اخالق به معنای خلقوخوی ،رهتار عادت شاااده و م اه به کار میرود،
همانگونه که دو واژهی ان لی سی معادل نی گاهی به معنای عادت و سجیه به کار میروند.
معنای دی ر این واژهها ،دانشاای اساات که از حساان و قبح و خوبی و بدی صااحبت میکند
(هرامرز قراملکی .)56 ،1382 ،مفهوم رایج اص الح اخالق یا رهتار اخالقی ،بهمن لهی درست
و نادر ست بودن یک مو ضوع ا ست .اخالق درباره کارهایی ا ست که مردم باید انجام دهند.
پس مرتبط با ارتباطات ،اخالقیات ،ارزش ها و عدالت اسااات .بااین حال ،درزمی نهی عملکرد
حرههای ،مالحظات اخالقی هراتر از درست و نادرست بودن بوده و به قوانین و استانداردهای
رهتاری مربوط به یک حرهه یا گروه ا شاره میکند .از همهی اع نای واب سته به یک حرهه یا
گروه انتظار میرود که م ابق با قوانین و ا ستانداردهای قابلاجرا در حرههی خود عمل کنند.
بهع بارتدی ر ،برای م حاه ظت جام عه از اهرادی که به نرض اخالق حر ههای میپرداز ند،
قوانینی در راب ه با محدودیتهای قانونی خاص آن حرهه به تصااویب میرسااد .این قوانین
بهطورکلی در هماهن ی با اساااتانداردهای اخالقی در آن حرهه هساااتند (نیک روان مفرد،
.)94 ،1390
کارکردهای اخالق در سازمان
امروزه سازمانها بهطور ه ایندهای خود را درگیر م سئلهای میبینند که آن را معمای اخالقی
مینامند؛ یعنی اوضاع و شرایط به شکلی شده که باید یک بار دی ر کارهای خالف و کارهای
درساات را تعریف کرد زیرا مرز بین کارهای درساات و خالف بیشازپیش از بین رهته اساات.
بدین ترتیب اع نای سازمان شاهد اهرادی ه ستند که در سازمان و اطراف آن وجود دارند و
د ستبهکارهای خالف میزنند .در چنین شرای ی مدیر باید ازنظر اخالقی جوی سالم برای
کارکنان در سااازمان هراهم کند تا آنان بتوانند با تمام توان و بهرهوری هرچه بیشااتر هعالیت
کنند (مختاری پور .)99-98 ،1388 ،از دید سازمانی ،مدیرانی که به ا صول اخالقی تم سک
جسته و از این اصول در انجام وظایف خود کمک ب یرند ،قادر می شوند تا تصمیم ب یرند که
چه اهرادی در سازمان م سیر در ست و چه اهرادی م سیر نادر ست را طی میکنند .یک مدیر
بدون داشااتن یک نظام اخالقی و ارزشاای منسااجم نمیتواند وظایف اصاالی خود شااامل

Ethics & Morality

1

236

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

تصااامیمگیری ،برنامهری ی ،هدایت و کنترل را بهخوبی انجام دهد .امروزه ساااازمان ها در
اندازه ها و بخش های مختلف ،الت ام به تعهد اخالقی در اقدامات خود را تشاااخی دادهاند.
آنها برای تو سعهی ا صول اخالقی ،گ سترش من شورهای آموزش اخالقی را در د ستور کار
خود قرار دادهاند .در این آموزش ها ،ج ئیات مواردی که کارکنان باید یا نباید انجام دهند،
مدنظر قرار گرهته اسااات (صاااالح نیا و اله توکلی .)67 ،1388 ،درواقع تجوی های اخالقی
سازمانی از کل به ج ء را میتوان بدین صورت طبرهبندی کرد .الف) سند اخالقی :که در آن
ابتدا سیا ستهای کلی اخالقی سازمان تعریف شده و در ادامهی این سیا ستهای کلی ،به
خطم شیها و د ستورات و چارچوبهای رهتاری خال صه شده و برنامهی عملی برای ا ستررار
سیا ستهای اخالقی در سازمان ا شاره می شود .ب) خطم شی اخالقی :خط م شی اخالقی
درواقع اقدام به ترساایم ساایاسااتهای کلی اخالقی سااازمان در ردههای مختلف میکند و
بهنوعی تفهیم سااایاساااتهای کلی به واحدهای ذیربط و بخشهای مختلف ساااازمان بر
عهدهی خطمشای اخالقی ساازمان برای هر واحد اسات .ه) منشاور اخالقی :مجموعهای از
کدهای اخالقی و دسااتورالعملهای رهتاری اساات که چارچوب رهتاری که سااازمان از اهراد
مجموعه ی خود انتظار دارد را تبیین کرده و پیامدهای سااارپیچی از این دساااتورالعملها را
مشخ میکند .استررار این منشور در سازمان نیازمند استررار یک سازوکار قوی و نظاممند
جهت نظارت بر حسن پیاده سازی آن در مجموعه است .د) کدهای اخالقی :دستورالعملهای
ج ئی و رهتاری هسااتند که از خطمش ای اخالقی تعریفشااده برای هر واحد مشااتق شااده و
چارچوب رهتاری اهراد را جهت میدهند .این کدها قابلاسااتفادهی مسااتریم بوده و نیازی به
تعریف و تفهیم ندارند و باید بهگونهای تدوین شوند که اهراد دچار برداشت دوگانه از دستورات
نشاااده و همه با مراجعه به آن به یک برداشااات واحد برساااند .هرامرز قراملکی ( )1382نی
دراینباره میگوید :کدهای اخالقی مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است
که رهتار اهراد و گروهها را تعیین میکند .در حریرت ،بایدها و نبایدهای اخالقی در هر حرهه
باید در طی یک هرایند عرالنی تبیین شود تا ههم مشترکی از ارزشهایی که باید در سازمان
حفظ و اشاااعه شااود ،هراهم گردد .البته در کنار این مفاهیم ،مفهوم دی ری بهنام عهدنامهی
اخالقی نی در سااازمان تعریف میشااود که در آن اهراد متعهد میشااوند تا اصااول اخالقی
تدوینشااده را در رهتارهای روزمره خود پیاده کنند .به نظر هرامرز قراملکی ( ،1388به نرل از
دعایی و محمدزاده ،)538 ،1391،دو مفهوم عهدنامهی اخالقی و منشااور اخالقی را نباید در
دانش اهها با یکدی ر اشتباه گرهت .چراکه اولی به عهدنامهی اخالقی استادان و پژوهش ران
و دانشااجویان اشاااره میکند و دومی مساائولیت اخالقی دانشا اه را در قبال همهی عناصاار
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محیط خارجی و داخلی نشااان میدهد .الزمهی ایجاد یک سااازمان اخالقمدار و یا حرکت
به سوی ا ستررار اخالقیات در سازمان ،تعریف ج ءبهج ء و مرحلهبهمرحلهی این موارد ا ست
که هریک در جای اه خود موضاااوع مهمی برای بحث و پژوهش اسااات اما در این پژوهش
صرها به بررسی مرحلهی سوم یعنی منشور اخالقی سازمان پرداخته میشود .امروزه اخالق و
ا صول اخالقی در قالب من شور اخالقی و د ستورالعملهای رهتار حرههای به درون سازمانها
ورود کرده ا ست .شکی نی ست که سازمانی که در آن ا صول اخالقی جاری با شد ،کارایی
بیشتری از خود نشان داده و همچنین با نشان دادن توجه به مسئولیتهای اجتماعی سازمان،
موج بات مربول یت بیشاااتر آن در جام عه را هراهم میکن ند که این امر خود با عث اه ایش
ساودآوری هر ساازمانی در جای اه خود خواهد شاد .منشاور اخالقی ،تحلیل تعهدات اخالقی
سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است که برحسب عوامل اجرایی آن به صورت دقیق،
روشاان و نظامیاهته تدوین میشااود (هرامرز قراملکی ،1382،به نرل ازصااالحنیا و اله توکلی،
.)67
ادبیات و پیشینهی پژوهش
لنیک و کیل ،)2005(1به نرل از مختاری پور و ساایادت )113-112 ،1388 ،هوش اخالقی را
توانایی ت شخی در ست از ا شتباه میدانند که با ا صول جهانی سازگار ا ست .به نظر آنها
چهار ا صل هوش اخالقی به این صورت برای موهریت مداوم سازمانی و شخ صی ضروری
اساات .1 .درسااتکاری :یعنی ایجاد هماهن ی بین آنچه به آن باور داریم و آنچه به آن عمل
میکنیم  .2مسااائول یت پذیری :کسااای که هوش اخالقی باالیی دارد مسااائولیت اعمال و
پیامدهای آن اعمال و همچنین اشتباهات و شکستهای خود را میپذیرد .3 .دلسوزی :توجه
به دی ران که دارای اثر مترابل ا ست و  .4بخ شش :آگاهی از عیوب خود و تحمل ا شتباهات
دی ران .تریولت و هین ان ،2015(2به نرل از زارعیان و همکاران )203 ،1396 ،به بررسااای
راب هی ت ابق ندا شتن ارزشهای شخ صی کارکنان با ارزشهای من شور اخالقی و موهریت
منشااور پرداختند و دریاهتند که هرچه ارزشهای منشااور با ارزشهای اهراد ت ابق بیشااتری
دا شته با شد ،احتمال تأثیرگذاری من شور بی شتر شده و درنتیجه احتمال سرپیچی از آن کمتر
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میشاااود .برایتینا ،1997( 1به نرل از دعایی و محمدزاده )524 ،1391 ،بیان میکند که
راههای مختلفی برای نهادینه کردن و پیری ی اخالق در ساااازمان وجود دارد .شااایوههای
ساااختاری ذکرشااده عبارتاند ازکمیتههای اخالق ،آموزشهای اخالقی ،مأموران اخالقی و
منشاااورهای اخالقی .هارتوگ و ویساااتنلی )43 ،2007(2معتردند منشاااور اخالقی میتواند
بهصاورت ساندی مکتوب در ساازمانها وجود داشاته باشاد و در مواقع ضاروری اهراد را در
تصاامیمگیریها و هدفگذاریهای سااازمانی هدایت نماید .یاهتن یک تعریف همهپسااند و
جامع از من شور اخالقی به دلیل پیچیدگی مفهوم و ادراکات مختلف از آن د شوار ا ست .هانت
و هم کاران ،1989(3به ن رل از ب هاری هر و همکاران )24 ،1390،مفهوم ارزش های اخالقی
سااازمان را ایجاد کردند که این ارزشهای اخالقی ،ویژگیهای هرهن ی یک محیط اخالقی
را شرح میدهد .پژوهشها ن شان میدهند که ادراکات اهراد از این ارزشها ،بهطور مثبتی با
باورهای اخالقی خاص و مدیریت اخالقی مرتبط ا ست .کارکنان ،محیط سازمانی اخالقی را
ترجیح میدهند و ارزشهای اخالقی سااازمان ،پاس ا های عمومی کارکنان به کار را اه ایش
میدهد .آدام و همکاران ،2001( 4به نرل از دعایی و محمدزاده )525 ،1391 ،معترد ه ستند
که صرف وجود من شور اخالقی ،تأثیر مثبتی بر ادراک از رهتارهای اخالقی در سازمان دارد،
حتی وقتی کارکنان نتوانند موضااوعات منشااور را به یاد بیاورند .سااامرز ،2001( 5به نرل از
دعایی و محمدزاده )525 ،1391،با بررسااای تأثیر بیانیههای اخالقی و حرههای بر رهتارها و
ن رشهای کارکنان نشاااان داد که وجود کدهای اخالقی با ادراک از انحراهات کمتر در کل
سازمان همراه ا ست اما با آمادگی بی شتر کارکنان برای گ ارش رهتارهای غیراخالقی همراه
نیساات .بهعالوه ،سااازمانهایی که کدهای اخالقی رساامی ایجاد کرده بودند ،گرایشهای
ارزشی نشان میدادند که هراتر از عملکرد مالی آنان بود.
تدوین منشور اخالقی سازمان
دو نکتهی ا سا سی درزمینهی تدوین من شور اخالقی سازمان قابلتوجه ا ست .نخ ست اینکه
قوانین و مرررات نمیتوانند تمامی تصمیمات و اقدامات مدیران و کارکنان را پیشبینی نموده
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و برای آن شیوه و روش انجام کار ارائه دهند .لذا در بسیاری از موارد قانون مسکوت میماند
و وجود مجموعهی رهنمودهای ارزشااای اخالقی راه شاااا و مؤثر خواهد بود .دوم اینکه در
منشور اخالقی سازمان ،جامعیت رهنمودها و اصول بهگونهای که پوشش کاملی به موضوعات
و هعالیتها دا شته با شند ،ب سیار مهم ا ست .عوامل مؤثر در تدوین من شور اخالقی سازمان را
میتوان در چهارگروه کلی دساااتهبندی نمود .1 .عوامل هردی :عوامل هردی موقعیتهایی را
در برمیگیرد که دامنهی آنها رهتار هرد میباشند .ویژگیهای هردی مانند در ستی ،صداقت،
احترام به دی ران ،اعتماد و رهتار جوانمردانه ،نمونههایی از این نوع عوامل هسااتند .2 .عوامل
حرههای :این عوامل بسااته به نوع حرهه ،ویژگیهای خاصاای را در برمیگیرند .آنچه مساالم
اساات یک حرهه باید دارای چارچوب ذهنی بوده و در میان رشااتههای دانش ا اهی جای اهی
داشته باشد ،سازمان یا سازمانهایی آن را ترویج نمایند و مجموعهای از تئوریها و دانش را
در برگیرد .3 .عوامل سازمانی :این عوامل با توجه به چشمانداز ،مأموریت و برنامهی راهبردی
شاارکت تعریف میشااوند .با توجه به اینکه مرصااد و آرمان هر شاارکتی وجه تمای بارزی
میآهریند و در این چارچوب ،ا ستراتژیهای شرکت به صورت رو شن بیان می شود ،ترتیبی
خاص از ارزشهای موردنیاز م رح میشاااود که جهت تحرق راهبرد ضاااروری خواهند بود.
نکتهی دی ری که باید به آن توجه نمود ،تج یهوتحلیل محیط داخل شااارکت اسااات .این
تحلیل ،قوتها و ضاااعف های داخل شااارکت را بیان میکند .4 .عوامل محی ی :اگرچه در
تر سیمبندی عوامل محی ی میتوان عوامل متعددی را شنا سایی نمود اما با توجه به تأثیرات
عوامل محی ی بر ارزش ها و اخالق ،این عوامل را در دو گروه کلی عوامل قانونی و عوامل
اجتماعی ترسیمبندی میکنند .توجه به قانون اساسی بهعنوان نمادی از ارزشهای سیاسی و
حروقی ،موردقبول عامهی مردم است و احترام به آن از تکالیف شهروندان محسوب می شود.
در عوامل اجتماعی توجه به مفاهیمی چون مساااوات اجتماعی و برابری م رح اساات .بدین
مفهوم که هم ان در برابر قانون یک سان بوده و هیچ تبعیض و ناروایی نباید رخ دهد (قربانی
و یعروبی .)64 ،1387 ،هرایند تدوین و ابالغ منشاااور اخالقی کماهمیتتر از اجرای منشاااور
اخالقی نی ست و درواقع میتوان مهمترین دلیل اجرای موهق من شور را م شروط بر موهریت
تدوین آن دانساات .منشااور اخالقی باید به حدی جامع باشااد که برای کلیه امور کارکنان،
رهنمودهایی ارائه نماید .این منشور باید دربرگیرندهی بازخوردهای مشارکتی از سهامداران و
ذینفعان داخلی باشد که سازمان را از آن خود دانسته ،از آن حمایت میکنند و آرزو دارند که
با آن زندگی نمایند .منشااور اخالقی باید انتظارات ذینفعان بیرونی را بهگونهای تشااریح کند
که آنها سااازمان را بهعنوان یک عنااو مؤثر و مفید در جامعه بپندارند و شاااید یکی از علل
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موهریت ندا شتن من شور اخالقی در مرحلهی اجرا ،تنا سب ندا شتن من شور با نیاز و انتظارات
ذینفعان بیرونی باشد .تدوینکنندگان منشور باید در مورد شکل و لحن جمالت منشور دقت
هراوان داشته و نسخههای دی ر سازمانها را رونوشت نکنند .همچنین شکل ظاهری منشور
به نیازها و هرهنا سازمان بست ی دارد .جملههایی که بیشتر از بریه موردتوجه هستند باید با
قلم در شتتر ،به صورت رن ی و یا با ا ستفاده از ت صاویر ذکر شوند ( صالح نیا و اله توکلی،
 .)75 ،1388رهتار اخالقی انعکاس ارزشهای هرد ا ست .ارزشها شامل دامنهای از باورها و
تمایالت است و رهتار هرد را برمیان ی انند .آن ارزشهایی که به صورت مستریم به باورهای
هرد دربارهی آنچه در ست و غلط ا ست مرتبط ا ست یا آن ارزشهایی که وظایف و تعهدات
اخالقی را تحمیل میکنند ،ارزشهای اخالقی نامیده میشوند (بهاری هر و همکاران،1390 ،
 .)26ازنظر اندیشمندان هلسفهی اسالمی ،ارزشها و سلسلهی اصول کلی ،ثابت و م لقاند
که تحت هیچ شاارای ی تیییر نمیکنند اما مصااداق آنها تیییرپذیر اساات (مصااباح ی دی،
 .)22 ،1394از این منظر ،مالک کلی ارزش اخالقی ،مصااال حت عمومی هرد و جام عه و
مصلحت واقعی انسان است؛ یعنی هر چی ی که موجب کمال انسان است ،نه هر چی ی که
دلخواه اهراد و مورد خو شایند آنها ا ست .در این نظام ،ارزشها نه کامال م لق و ثابتاند که
در هیچ شاارایط زمانی و مکانی تیییر نکنند و نه اینکه همیشااه تابع شاارایط زمانی و مکانی
باشااد ،بلکه اصااول آن ثابت و مصااداقها متییرند .یکی از نکاتی که در تدوین منشااور باید
موردتوجه قرار گیرد ،ارزشهای سااازمان و اهراد سااازمان و توجه به این نکته اساات که این
ارزشها همسااو بوده و با یکدی ر تعارن نداشااته باشااند .هر دسااته از ذینفعان سااازمان،
ارزشهای شخ صی و حرههای متفاوتی دارند که باید در تدوین من شور موردتوجه قرار گیرند.
ابتدا باید تمام ذینفعان سازمان م شخ شده و تفکیک شوند و سپس ارزشهای حرههای
مربوط به هر بخش مشخ شوند تا هر هرد در جای اه خود در سازمان در صورت مواجهه با
دوراهیهای اخالقی دچار سردرگمی ن شده و بتوانند به صورت سریع تصمیم در ست را اتخاذ
کنند.
دالیل ناموفق بودن منشور اخالقی در برخی سازمانها
با هرن اینکه منشااور اخالقی بهخوبی تدوین گردد و بر اساااس ارزشهای اخالقی سااازمان
باشااد ،ممکن اساات حمایت نکردن و تعهد نداشااتن مدیران ارشااد ،منجر به از بین رهتن
اثربخ شی آن شود .این احتمال وجود دارد که مدیران من شور اخالقی را هرط و سیلهای برای
حمایت از اعتبار و شهرت سازمان بدانند و در این مواقع برای اثربخ شی من شورهای اخالقی
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سااار ما یه گذاری نخواه ند کرد (هریهی و ایرانی .)11 ،1391 ،همچنین میتوان گ فت که
اجرا شدن اینگونه من شورها تو سط کارکنان ،ارتباط م ستریمی با اعتراد قلبی اهراد سازمان به
اصاااول و قوانین اخالقی دارد و کارکنانی که ازنظر پایبندی به اصاااول اخالقی در سا ا ح
پایینتری قرار دارند ،الت ام و تمایل کمتری به اجرای آن داشاااته و تنها برای رها شااادن از
ال امات قانونی آن اقدام به اجرای منشااور در پایینترین ساا ح کرده و از هر هرصااتی برای
ساارباززدن از اجرای اصااول اخالقی منشااور اسااتفاده میکنند .البته این امر نی باید مدنظر
مدیران منابع انسانی سازمانها باشد که هر هرد قبل از ورود به قالب سازمان ،دارای اعترادات
و ا صول و چارچوب رهتاری خاص خود ا ست که تیییر دادن آنها تو سط سازمان و با و ضع
قوانین بازدارنده ممکن نیساات .این اعترادات توسااط سااازمان به وجود نیامده پس توسااط
سااازمان نی قابلحذف نیسااتند .ازآنجاکه رهتار هر هرد بهصااورت مسااتریم از این چارچوب
شخصی پیروی کرده و حاصل باورهای شخصی است ،پس در هن ام استخدام اهراد باید به
این نکته توجه شده و اقدام به پذیرش و استخدام اهرادی شود که بیشترین سازگاری رهتاری
را با چارچوب اخالقی مدنظر سازمان داشته باشند .صالح نیا و اله توکلی ( )71-72 ،1388نی
دالیل زیر را بهعنوان مشااکالت موجود در مساایر کاربرد منشااور اخالقی بیان میدارند.1 .
منشور اخالقی ممکن است اصولی را ارائه کند که کامال روشنبین نباشد؛ یعنی شامل اصول
عام و گ ستردهای ا ست که در موقعیتهای خاص قادر به راهنمایی اع نا و مدیران سازمان
نی ست و در بهترین حالت ،زمانی که راهنمایی م شخ موردنیاز ا ست تو صیهای اخالقی با
قابلیت تف سیر و بردا شت متفاوت را در اختیار قرار میدهد .2 .من شور اخالقی در سازمانهای
خدمات عمومی رهنمود مشاااخ و کاملی را در قبال اینکه چ ونه از مشاااکالت اخالقی
عمومی میتوان جلوگیری کرد یا حلوهصل نمود ،ارائه نمیدهد .3 .منشور اخالقی میبایست
تو سط گروهی منتخب از خطم شی گذاران که به ضوابط و مرررات سازمان شناخت کامل
دارند ،تنظیم و تدوین شود .4 .بعنی از من شورهای اخالقی در مرابله با کجرویهای م ستمر
و برنامهری ی شده از کارآمدی الزم برخوردار نیستند .عناصر هرهن ی شکلگرهته در سازمان
تأثیر بس ا ایی بر رهتار اخالقی اعنااای سااازمان دارد و بدین ترتیب منشااور احتماال قادر به
جلوگیری از رهتار غیراخالقی نخواهد بود.
منشور اخالقی دانشگاه بوعلی سینای همدان
مدیران و کارکنان ،عالوه بر ضوابط و معیارهای ر سمی سازمان ،به من شور یا مجموعهای از
رهنمودها و معیارهای اخالقی-ارزشی نیاز دارند تا به آنان در اقدامات و تصمیمگیریها یاری
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ر سانده و هرگاه در مو ضوعی دچار تردید شدند ،گمان آنها را بهیرین تبدیل کند (قربانی و
یعروبی .)63 ،1387 ،دان ش اهها ازجمله تأثیرگذارترین سازمانهای اجتماعیاند که در تو سعه
و گسترش هنجارهای اجتماعی سهم بس ایی دارند .هنجارهای پذیرهته شده در جامعه زمانی
درک خواهند شد که از جانب نهادی دانشمحور موردتوجه قرار گیرند (حبیبی ،وظیفه دوست
و جعفری .)140 ،1395 ،دانش اهها و مراک آموزش عالی هر جامعه ،معرف باالترین س ح از
تفکر و علم آن جامعه محسوب می شوند و اصول جهانبینی و نظام اعترادی و ارزشی جامعه
را در خود متجلی می ساااازند و با تربیت متفکران و دانشااامندان و مدیران آینده ،در جهت
بخشاایدن به حرکتهای گوناگون هکری ،اعترادی ،هرهن ی و ساایاساای جامعه ،مؤثر واقع
میشااوند .ازاینجا میتوان گفت که دانش ا اههای مختلف جهان ،عالوه بر اشااتراکاتی که به
اعتبار دانش اه بودن با یکدی ر دارند ،به اعتبار تعلق به جوامعی با بینش و ارزشهای مختلف،
واجد خصااوصاایاتی هسااتند که آنها را از هم متمای میسااازد (ل فی جاللآبادی و روایی،
 .)31 ،1398هن امیکه دانشآموزی از س ح مدرسه و دبیرستان وارد محیط دانش اه میشود
بهمانند زمین زراعی آمادهی کشات اسات که در صاورت مواجهه با رهتار اخالقی و ساازمان
اخالق مدار ،به سمت اخالقیات هرا سازمانی جذب شده و زمینه را برای ت ریق اصول اخالقی
به جامعه و تشکیل جامعهی آرمانی و اخالق مدار هراهم میکند .ازاینجهت دانش اه بهعنوان
عمده پذیرندهی این بخش از جامعه ،الزم است تا دقت و ظراهت بیشتری در تدوین اصول و
چارچوبهای اخالقی در همهی ساا وح خود و همچنین نظارت بر اجرای صااحیح آنها به
خره دهد و به کژتابیهای موجود به بهترین وجه و در سریعترین زمان ممکن رسیدگی کند.
این مراله بهعنوان مورد کاوی بر منشور اخالقی دانش اه بوعلی سینا متمرک شده است .این
دانش اه مبادرت به تنظیم و انتشار منشور اخالق خود به شرح زیر نموده است:1

1

http://edari.basu.ac.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c.aspx
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من شور اخالقی کارکنان دان شگاه بوعلی سینا برای ا شاعه و اعتالی فرهنگ ا سالمی و
ارزشهای انسااانیر رفتاریر سااازمانی و ندادهنه کردن آن در اندهشااه و ع کارکنان
تدوهن شااده اسااا ما بهعنوان اعضااای خانواده بگر دانشااگاه بوعلی سااینا برای انجام
هرچه بدتر وظاهف شاارعیر قانونی و مسااتو یاهای اداری با تکیهبر باورها و ارزشهای
اسالمی و در راستای توسعه و بدبود خدمارسانیر ت ام سعی و تالش خود را در جدا
تحقق اهداف سند دان شگاه ا سالمی در محیطی کامالً سا م و بان شاط به کار گرفته و با

تکیهبر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمیر خود را متعدد به رعاها اصول زهر میدانیم.
 -1در نظر گرفتن رضای ا دی در انجام وظاهف
-2رعاها کام شتونات منطبق بر فرهنگ اصی اسالمی -اهرانی
 -3ا تگام به رعاها کام قوانینر مقررات و بخشنامههای موجود
 -4رعاها سلسلهمراتب اداری در انجام امور
 -5تکرهم اربابرجوع و انجام امور آنها در کوتاهترهن زمان م کن
 -6رعاها نظم و انضباط کاریر وقاشناسیر مستو یاپذهری و اص پاسخگوهی
 -7صااداقا در رفتار و گاتار و پرهیگ از رفتارهای غیراخالقی نظیر تد ار غیبار دروغ
و شاهعهپراکنی و
 -8رعاها حرهم خصوصیر رازداری و حاظ اطالعات حوزه کاری
 -9سالما اداری و دوری از مظاهر فساد نظیر توصیهر ساارش و ها اخذ هرگونه هدهه
 -10توجه به بدداشا روانی و سالما جس ی با تأکید بر فعا یاهای ورزشی
 -11رعاها عدا ا و انصاف در ارائه خدمات به اربابرجوع بدون تبعیض
 -12ا ستااده بدینه از منابع و امکانات با رعاها ا ص صرفهجوهی و پرهیگ از ا سراف و
تبذهر
 -13حاظ آرامش در محیط کار
-14ک ک به ساااهر ه کاران با عناها به رعاها حرهم کاری متقاب و تقوها روحیه کار
ج عی
 -15افگاهش دانش و مدارت شغلی و ارتقاء فرهنگ ع ومی و رفتار سازمانی
 -16درک صحیح از اهداف حوزه کاری و تالش در جدا تحقق آن
 -17آسیبشناسی وضعیا موجود و تالش برای رفع نواقص و بدبود ع لکرد
 -18خالقیا و نوآوری در حیطه وظاهف و مستو یاها جدا افگاهش بدرهوری
 -19تبیین و تبلیغ دستاوردهای دانشگاه در عرصه ملی و بینا للی
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دانش ا اهها در کشااور ما ذینفعان متعددی دارند ولی بدنهی اصاالی این مراک علمی را سااه
دسااتهی عمده تشااکیل میدهند .1 .کارکنان :که با هعالیت در بخشهای مختلف دانش ا اه،
ساختار اداری ،سازمانی و خدماتی این نهاد را تشکیل میدهند .شایسته است تا این بخش از
ذینفعان به دلیل هعالیت دائمی در این محیط و ارتباط م ستمر با مراجعهکنندگان ،ح سا سیت
کاهی به ا صول اخالقی از خود ن شان دهند .2 .ا ساتید و اع نای هیئتعلمی :با هعالیتهای
آموز شی و پژوه شی خود بهنوعی نماد جامعهی علمی ه ستند .این د سته از ذینفعان نی به
دلیل ارتباط م ستریم با دان شجویان ،با رعایت ا صول اخالقی میتوانند تأثیر قابلتوجهی روی
اخالق پذیری دانشجویان داشته باشند .3 .دانشجویان :بهمن لهی مشتریان سازمان میباشند
و محصول اصلی دانش اه را که علم و دانش است دریاهت کرده و با ضمیمه کردن آموزههای
اخالقی به آن ،ظرهیت باالیی برای هرچه ساااودمندتر کردن جامعه در خود ایجاد میکنند.
دانش اه نی مانند هر سازمان دی ری باید کدهای اخالقی و منشور اخالقی خود را بهگونهای
تدوین و تبیین کند که برای تمام ذینفعان قابلههم و مهمتر از آن قابلاجرا باشااد و صاارف
ابالغ چند کد اخالقی عمده و کلی که شامل قشر خاصی از اهراد شود ،عالوه بر اینکه اقدامی
شااعارگونه اساات ،باعث تعارن درونسااازمانی میشااود ،بدینصااورت که مخاطبان منشااور
اخالقی خود را به چ شم کارکنان ناکارآمدی میبینند که سازمان برای کنترل ای شان اقدام به
تدوین من شور اخالقی کرده (در حالی که برای دی ران تکالیف اخالقی و ضع ننموده ا ست) و
از طرهی دی ر ،آن دسته از اهراد سازمان که خود را مخاطب منشور اخالقی نمیبینند ،ال امی
برای اجرای آن قائل نشاااده و این دودسااات ی بهمرورزمان باعث ایجاد تنش بین ردههای
مختلف سازمان می شود .بهعنوانمثال در منشور موردم العه ،صرها به ارائهی دستورالعمل به
کارکنان بسنده شده و دو دستهی اصلی تشکیلدهندهی بدنهی دانش اه یعنی دانشجویان و
اعناااای هیئتعلمی مورد بیتوجهی قرارگرهتهاند .در ادامه تالش میشاااود به کمک مرور
منشورهای اخالق دانش اهی موجود و با تأمل بر وضعیت کنونیِ دانش اه مذکور ،دریچههای
جدیدی در جهت تکمیل منشور اخالقیِ دانش اه بوعلی سینا گشوده شود.
تکلمهای بر منشور اخالقیِ کنونیِ دانشگاه بوعلی سینا
ب سیاری از عوارن سازمانی و کج کارکردهایی که در سازمانها صورت میگیرد ،جنبههای
هردی و ان سانی دا شته و کمتر واب سته به ایرادات ساختاری ه ستند .ان سان تنها بخش غیر
ما شینی و پویای سازمان ا ست که قابلیت تیییر سریع و ت صمیمگیری من ری را دا شته و
میتواند سا ح عملکرد خود را تعیین کند .این مدیریت سااازمان اساات که میتواند با تدوین
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چارچوب و من شور اخالقی به رهتارها و برخوردهای این بخش سازمان جهت داده و آن را در
جهت اعتالی س ح اخالقی سازمان و جامعه جهتدهی کند .هن امیکه سازمان چارچوب
اخالقی م شخصی برای خود تعیین نکرده باشد ،زمینه برای ظهور عوارن سازمانی متعددی
هراهم می شود .هن امیکه هرد اح ساس کند در قید تعهد به نظام اخالقی خا صی در سازمان
نی ست ،اقدام به حرکت در را ستای تأمین نیازهای شخ صی خود کرده و بهمرورزمان ممکن
ا ست حتی مناهع شخ صی را به مناهع سازمانی ترجیح دهد .چنین کارمندی در گلوگاههای
مهم و دوراهیهای اخالقی مناهع خود را ارجحیت داده و آیندهی سازمان را به خ ر میاندازد.
در پس این هرایند ،عار ضهی مخرب ه ساد اداری در انتظار سازمان خواهد بود که با نفوذ در
سیستم اداری و درگیر کردن کارمندان بیشتر با خود ،بهنوعی هساد سازمانیاهته مبدل خواهد
شااد که مرابله با آن امری دشااوار و تا حدودی غیرممکن خواهد بود .البته نباید منکر ه رت
حریرتجو و ذات حقطلب ان سانی شویم و هرن کنیم که اهراد درون سازمان ،ان سانهایی
ذاتا منفعتطلب و اخالق گری هساااتند اما نبود یک نظام منساااجم اخالقی در ساااازمان و
همچنین نبود نهاد نظارتکننده بر اجرای صحیح آن ،باعث بیدار شدن ذات خودخواه اهراد در
طول زمان شده و زمینه را برای بروز ناهنجاریهای اخالقی هراهم میکند .درمجموع و پس
از برر سی مترابلِ من شورهای اخالقی سازمانهای م شابه و من شور اخالقی ابالغ شده تو سط
دان ش اه بوعلی سینا و همچنین برر سی ناهنجاریها و دوراهیهای اخالقی و رهتاری که هر
هرد در محیط دان ش اه ممکن ا ست با آنها مواجه شود و همچنین ارزشهای پذیرهته شده
تو سط جامعه و سازمان ،کدهای رهتاری زیر حا صل می شود که شای سته ا ست در من شور
اخالقی دانشا اه نهادینهشااده و کارکنان ،اساااتید و دانشااجویان ،خود را متعهد به اجرای آن
دان سته و برای ارترای س ح اخالق در زندگی هردی و اجتماعی خود بکو شند .در این مراله
کدها به سه دستهی کدهای سازمانی ،کدهای آموزشی و کدهای پژوهشی ترسیم شده است.
 .1کدهای سازمانی :این د سته از کدهای اخالقی شامل د ستورالعملهایی جهت ا ستفاده
در سی ستم اداری و در قالب سازمانی بوده و هریک از اع نای خانوادهی ب رگ دان ش اه باید
خود را مل م به رعایت آنها بدانند .همهی اع نای دان ش اه باید یکدی ر را بهمثابهی خانواده
یکدی ر دیده و شااایسااته اساات که با یکدی ر همکاری سااازنده در همهی جهات کاری و
شااخصاایتی داشااته و در راسااتای رهع نیازهای یکدی ر تا حد امکان کمکاری نکرده و از
خ صومتها و اختالهات بیهوده پرهی کنند .ا سراف یکی از اعمال ناپ سند و غیراخالقی بوده
که الت ام به جلوگیری از آن ،یکی از م صادیق ا سا سی اخالقمداری ا ست .لذا اع نای یک
دانشا ا اه اخالق مدار باید خود را مل م به رعایت اصااال صااارههجویی در همهی جوانب و
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بهخصوص در استفاده از اموال دانش اه و بیتالمال بدانند .هعالیت در هر بخش سازمان و در
هر قالبی از ذینفعان ،نیازمند دانش و مهارت خاص خود اساات که اهراد باید به آنها تساالط
کاهی داشاااته و از هیچ هرصاااتی جهت دانشاه ایی و مهارت اه ایی درزمینهی هعالیت خود
غاهل نبا شند .همچنین اهراد باید اهداف حی هی هعالیت خود را بهدر ستی شنا سایی کرده و
تالش خود را نسااابت به تحرق این اهداف مع وف کنند .رازداری و حفاظت گفتار نی از
سازنده ترین ا صول اخالقی در قالب سازمانی ا ست .البته این خ صی صهی اخالقی به شرطی
خاصیت سازندهی خود را حفظ میکند که با صداقت در گفتار ،هم ان اری نشده و از هریک
از این خصائ در زمان مناسب خود استفاده شود که تشخی موقعیت مناسب نی یکی از
مهارتها یی اسات که اهراد در قالب ساازمان باید به آن تسالط کاهی داشاته و بدانند که چه
م لبی در چه جای اهی باید بیان شود .یکی از موارد مهم و الزمهی استررار یک نظام اخالق
مدار در دانشاا اه عدالت اساات و یکی از مهمترین انواع عدالت در جای اه سااازمانی ،عدالت
تعاملی است که عبارت است از رعایت عدالت و مساوات در برخورد با همهی اعنای محیط
دانشاا اه بهنحویکه یک عنااو رده پایینتر سااازمان اینطور حس نکند که میان برخورد
کارمندان و کارکنان با او نسبت به ردههای باالتر دانش اه تفاوت معناداری وجود دارد .عدالت
رویهای و عدالت توزیعی نی در جای اه خود الزمهی ا ستررار نظام اخالقی در دان ش اه ا ست
که باید توسااط ردههای باالتر و مرامات تصاامیمگیرنده در تعیین خطمش ای اداری دانش ا اه
موردتوجه قرارگرهته و میفول واقع نشااوند .2 .کدهای آموزشییی :این دسااته از کدهای
اخالقی ،شااامل دسااتورالعملهایی اساات که در امر آموزش موردتوجه بوده و پیادهسااازی آن
توسط آن دسته از اعنای سازمان که بیشتر درگیر امر آموزش هستند ،دانش اه را به سمت
اخالق مدار ی در ج هات مختلف ساااوق خوا هد داد .همچ نان که محیط کالس و آموزش
محی ی مردس بوده و نباید صاارف اعمال غیر آموزشاای شااود ،شااایسااته اساات که اهراد و
بهخصااوص مدرسااین مبادرت به حفظ قداساات این محیط کرده و هرصااتهای آموزشاای را
محلی برای تبلییات خدمات خود یا همکاران خود قرار ندهند .همچنین اهراد باید بیطرهی
سیاسی خود را همواره حفظ کرده و از رهتارهای جانبدارانهی سیاسی در جهت سوءاستفاده
از شرایط محیط آموزشی برای تحمیل دیدگاه خود به دی ران خودداری کنند .محیط علمی و
آموزشااای محی ی پویا و بهروز بوده و اهراد نباید خود را از جریان علمی روز ،دور ن هدارند و
شایسته است که اعنای این سیستم ارتباط خود با منابع و نشریات معتبر علمی را حفظ کنند
تا به این طریق مساائولیت کاری و اخالق حرههای خود را به بهترین نحو انجام دهند .ترلب
یکی از بارزترین م صادیق خیانتدرامانت در نظام آموز شی ا ست .الزم ا ست که تمامی اهراد
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تحت آموزش یا آموزگار ،تمام تالش خود را در را ستای حذف یا به حداقل ر ساندن این اقدام
غیراخالقی صاارف کرد ه و با متخلفین برخورد جدی و مرتناای صااورت گیرد تا محیط برای
بروز این تخلف ناامن شااود .آرامش و تمرک یکی از ویژگیهای الزم یک محیط آموزشاای
است .حفظ این آرامش نی از وظایف اهراد حاضر در این محیط است و شایسته است که اهراد
با ایجاد تمای بین زندگی شخ صی و زندگی خود در محیط آموز شی ،برای حفظ این ه نای
آرام بکوشند و با نشان دادن سعهی صدر در برخوردها و بحثها ،محی ی امن برای آموزش
و رشااد علمی اهراد هراهم آورند .حفظ سااالمت اهراد در نظام آموزشاای همواره باید بهعنوان
یک اولویت شناخته شده و م سئولین آموز شی دان ش اه در هر س حی باید برای این مهم
بکو شند و از گماردن اهراد در موقعیتهایی که برای سالمتی روحی یا ج سمی ای شان م نر
اساات ،خودداری کنند .3 .کدهای پژوهشییی :پژوهش یکی از حساااسترین هعالیتهای
علمی و بهنوعی ثمره و نتیجهی هعالیتهای آموزشی بوده و ذکات علم هرد محسوب میشود
که درصورتیکه با رعایت اصول اخالقی و موازین رهتار حرههای ن اشته شود ،کمک ب رگی
در راستای پیشرهت خود پژوهش ر ،مرک علمی و جامعهی علمی خواهد شد .کدهای زیر در
جهت استفاده در هعالیتهای پژوهشی تدوین شده است .شناخته شدهترین تخلف غیراخالقی
درزمینهی هعالیتها ی پژوهشی ،سرقت علمی است .سرقت علمی عبارت است از استفاده از
آثار و هعالیتهای علمی و پژوهشی دی ران بدون اشاره به نام و نشان پدیدآورندگان و کسب
مواهرت ایشاااان .این تخلف که جدای از مناهی اخالق بودن آن ،غیرقانونی و قابل پی رد نی
ه ست بهعنوان آهت علمی شناخته شده و اهراد درگیر در امر پژوهش باید دقت ب سیاری به
خره دهند تا حداکثر ها صله را از این عمل ناپ سند دا شته با شند .حق انت شار م الب به نام
پدیدآورنده آن ،از حروق اولیه ی پژوهش ر است که باید محفوظ باشد پس شایسته است که
ا ساتید و اع نای هیئتعلمی از سپردن هعالیتهای پژوه شی به دان شجویان و ثبت آنها به
نام خود برای ارت رای رت به علمی و جای اه سااااز مانی که امری خالف اخالق و ره تاری
غیرحرهها ی و نسنجیده است ،خودداری کنند .تناسب بین پژوهش و پژوهش ر موردی است
که باید مدنظر قرار گیرد .پژوهشا ا ری که اقدام به پذیرش طرح و پروژهای خاره از توان و
ظرهیت خود میکند ،درواقع در زمینهای پا گذاشاااته اسااات که ظرهیت بالروهی کمکاری و
قصااور را در خود دارد .همچنین اسااتاد و مدرس نی باید همواره در راهنمایی دانشااجویان
درزمینه ی انتخاب مو ضوع پژوهش کو شا بوده و ای شان را به سمت مو ضوعاتی که صرها
موردعالقهی شخصی خودشان است سوق ندهند.
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نتیجهگیری
دانش اهها بهعنوان یک نهاد هرهن ی -دانشی مردم محور ،مسئولیتی هراتر از آموزش علمی
دا شته و در قبال تربیت رهتاری ،آموزش مهارتهای حرههای و نهادینه کردن ا صول اخالقی
در دانشااجویان و حتی محیط سااازمان نی مساائول بوده و باید در این راسااتا کوشااا باشااند.
هن امیکه اصااول و هنجارهای اخالقی در نهادی همچون دانش ا اه پذیرهتهشااده و اجرایی
شااوند ،زمینه برای پذیرهته شاادن و جاری شاادن این چارچوبها در جامعه نی هراهمشااده و
به تدریج تمام آحاد جامعه تالش خود را بر روی حرکت به سااامت اخالق مداری متمرک
میکنند .ازاینرو تدوین یک چارچوب هنجاری و منشور اخالقی برای دانش اه امری ضروری
و حسااااس بوده و در تهیهی آن باید عالوه بر هنجارهای موردنظر محیط دانشا ا اه ،به
هنجارهای اخالقی موردنیاز جامعه نی توجه شود تا با تربیت دان شجویان اخالق مدار ،زمینه
برای ت ریق این چارچوبها به جامعه هراهم شود .تدوین یک منشور جامع ،استررار یک نظام
ارزیابی شای سته و همچنین تعریف تنبیه و مجازات منا سب برای تخ ی کنندگان از ا صول
ابالغی ،پایههای ا ستررار یک نظام ارز شی و اخالق مدار در دان ش اه را ت شکیل میدهند .در
این پژوهش ،منشور اخالقیِ کنونی دانش اه بوعلی سینا بازخوانی شد و مشخ شد که در
این منشور ،تکالیف برخی از مهمترین ذینفعانِ دانش اه غایب است و برخی از کدهای مهمِّ
اخالقِ اداری که میتوان ست موردا شاره قرار گیرد ،ازنظر دور ماندها ست .با مرور من شورهای
اخالقی سایر دان ش اهها و برخی تأمالت نظری ،تالش شد نواق من شورِ اخالقیِ جاری در
دان ش اه بوعلی سینا کاهش یابد و از این ره ذر از تناق نات ارز شی که ممکن ا ست بین
کارمندان و اعنای هیئتعلمی بروز کند ،کاسته شود.
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