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  چكيده
 كلـي  سيسـتم  بـه  پـارادايم  آنكـه  بـه  توجـه  بـا  و دارنـد  فلسفي مبناي ،اسناد و ها پژوهش تمام 

 هـا  پژوهش بر حاكم الگوهاي كردن مشخص براي مبنايي تواند مي ،دارد اشاره تفكر و انديشيدن
 و منشـورها  اطالعـاتي،  هـاي  سيسـتم   هـاي  پـارادايم  ةزمينـ  در يمختلفـ  مباحـث  اينكه با .باشد
 اطالعـات  بـر  بنا زمينه اين در پژوهشي هنوز است، شده مطرح ها سازمان اخالقي هاي نامه آيين
 ايـن  بـه  توجـه  با .است نپرداخته منشورها اين بر حاكم پارادايم بررسي بهپژوهشگر  دسترس در

 اخالقــي منشــور در اخالقــي هــاي پــارادايم جايگــاه تبيــين رو پــيش پــژوهش از هــدف خــأل،
 بـا  پـژوهش  ايـن  در .كننـد  مـي  فعاليـت  اطالعـاتي  هاي سيستم ةحوز در كه است هايي سازمان
 حـاكم  هاي دايماپار محتوايي، و ظاهري هاي شباهت گرفتن نظر در و فراتركيب روش از استفاده

 هـاي  پارادايم داد نشان شده استخراج اطالعات .است دهش مشخص منشور بندهاي از يك هر بر
 كـه  اسـت  كامپيوتر انجمن اخالقي منشور در عمده اخالقي هاي پارادايم ،مدرنيسم و مدرن پست
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   .دهد مي نشان را كامپيوتر انجمن قياخال منشور در دموكراتيك تربيت و انتقادي تربيت
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  مقدمه
 باور به .گيرند مي كار به علمي ةجامع اعضاي كه است هايي روش و ها ارزش عقايد، ةمجموع پارادايم
 را عـادي  علـم  سـنت  كـه  اسـت  پارادايمي ،كند مي متمايز علم غير از را علم كه خصوصيتي ،كوهن
 مدرنيسـم،  ،اخـالق  ةحـوز  در مطرح هاي پارادايم ).1390 چالمرز،( بخشد مي استمرار و كند مي حفظ

كـه آن را تجـدد يـا     نـوگرايي . )1393 رونقي، و مانيان(هستند  نيسميفم و مدرن پست تفسيرگرايي،
 و تـر  پيشـرفته  و نـو  فرهنگي هاي پديده به رفتاري و فكري گرايش معناي نامند، به مدرنيسم نيز مي

 متـدولوژي  از اسـتفاده  انسـان،  عقالني باور با فلسفه اين .است قديمي هاي سنت رخيگذاشتن بكنار
 هـا  فرهنگ ةهم تفكر اين در. است برخاسته مخالفت به حقيقت كشف ادعاي هرگونه و گرايي اثبات

 بـين  ةمـذاكر  نفـع  بـه  بايـد  را حقيقـت وجـوي   جست و دارند مساوي ادعاي ،نسبت به حقيقت امور
 قـرار  نيسمرمد دايماپار ةحوز در كانت اخالقي ةفلسف .)1393 اترك،( گذاشت كنار مختلف يها جناح
 ةهمـ  از كـه  اسـت  احتيـاج  اخالق ةمابعدالطبيع نوعي به كه بود اين اخالق در كانت اعتقاد. گيرد مي

 طبيعـت  بـه  مراجعه از قبل كه حقيقي و غيرتجربي رفتار يعني مابعدالطبيعه .باشدجدا  تجربي عوامل
 بتوانـد  )دسـت  اين از اموري و سود لذت، مانند( ارتباط دارد كه به طبيعت انسانرفتاري  هر و انسان
گـاهي گفتـه    .اسـت  عملـي  عقل همان كانت نظر به غيرتجربي رفتار اين .باشد اخالقي حكم أمنش
ـ ( اسـت  عقل خود در اخالقي حكم پيشين رـعنص مبناي يافتن اخالق، در كانت كار شود مي رك، ـات

 توانـد  نمـي  عقلـي  اسـتدالل  و اسـتنتاج  بـا  انسـان  كه معتقدند تفسيرگرايان). 1999و كمال،  1393
 ةنتيجـ  بلكـه  ،نـدارد  وجـود  رابطه اين در عينيتي .كند كشف را درست سياسي و اخالقي اعتقادهاي

هر  در واحد اختياري رفتار يا فضيلت كه است اين اخالقي نسبيت .است متفاوت فرد هر ذهن تفسير
 زمـان  و ديگر جوامع در مشخص صفت با رفتار همان و باشد فضيلت دوران، و عصرهر  در يا جامعه
و  1393 رونقـي،  و مانيـان ( شـود  محسـوب  رذيلـت  كنـد،  ايجـاد  تغييـر  آن ماهيت در آنكه يب ديگر

 و شـود  مـي  شناسـي  معرفت مباحث جايگزين اخالق خود از پرسش مدرن، پست در). 2005، استاهل
 درسـتي  و امكـان  اهميت، ازها  مدرنيست پست رو اين از. گيرد مي را اخالقي عقالنيت جاي معقوليت
 كـه  بپذيرند آنكه بي كنند، مي مطالبه اخالق از را بسياري يها پرسش پاسخ و گيرند مي سراغ ،اخالق
 از دوره ايـن  در ،نتيجـه  در. شـود  مي منتهي جديدي اخالقي سيستم به سرانجام پاسخ و پرسش اين

 اي ويژه جايگاه كاربردي اخالق و شود مي معطوف عملي مباحث به نظري مباحث بيشتر توجه ،سويي
 واژگـان  و دنـ ده مـي  دسـت  از را خـود  جـذابيت  اخالقـي  فرا صرف مباحث ديگر، سوي از و يابد مي

 عرصـه  ايـن  وارد مهابـا  بـي  انـد،  شناسـانه  روان و گرايانه احساس يها اخالق از گرفته وام كه جديدي
 فوكـو . دشـو  مـي  تفسـير  مـدرن  پست اخالق ةحوز در فوكو عقايد .)1393 رونقي، و مانيان( شوند مي
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ـ  بـه  را نظريه ةارائ و است پردازي نظريه و سازي نظام هرگونه مخالف ،كلي طور به  حكـم  صـدور  ةمنزل
 بـه  اخالقـي  تربيـت  مخـالف  در عمـل  ،نتيجه در. دهد معنا مي انحصار و سلطه ايجاد اين كه داند مي

 و آزاد كـامالً  موقعيت در كه است فرد خود اين كه است معتقد يو .است اي برنامه و آموزشي شكل
 و دروني ارتباط در وكند  اقدام مي اخالقي فعل انجام به تمايلش و عالقه به توجه با و غيرانحصاري

 اي مجموعه فمينيستي اخالق .)1387 آبادي، علي و سجادي( گمارد مي همت نفس تربيت به عقالني
كـه   ستاـهـ  هنظري از اي مجموعه بلكه ؛جهاني ديدگاهي يا يگانه ةنظري نه مواضع، و اصول از است

 سـتم  از جلـوگيري  بـه  نسـبت  تعهـد  آن ةانگيـز  و كند مي آشكار زنان زندگي در را مينيستيفروابط 
ـ  بهتري هاي لـح راه ابداع و هـگذشت هاي ظلم از ناشي هاي خسارت كردن خنثي بيشتر،  دهـآينـ  رايب
 شـده   گرفتـه  الهـام  زنان زندگي از فمينيستي اخالق اگرچه .)2011 اسپرينگ،و  2012 گرين،( است
 ةحيطـ  و پردازد مي جهان اين در كردن زندگي خوب به و نيست زنان زندگي بهمختص  صرفاً ،است

 1393 رونقـي،  و مانيان( گيرد مي بر در را زيست محيط مسائل تا خانوادگي مسائل از آن موضوعات
  .)2005 ،ناتاسو 

 هـاي  سـازمان  اخالقـي  منشـور  در اخالقي هاي پارادايم جايگاه بررسي پژوهش اين اصلي هدف 
 هـاي  ارزش و اصول اخالقي، هاي منشور آنكه به توجه با. است اطالعاتي هاي سيستم حوزة در فعال
 شناسـي،  شـناخت  شناسـي،  هسـتي  شناسـايي  كننـد،  مـي  مشـخص  را سـازماني  يـا  گـروه  بـر  حاكم
 سـازمان  نگاه و عقايد ةمجموع تواند مي ،آنها بر حاكم پارادايمبياني  به و شناسي انسان شناسي، روش

 اهميـت  و ايـران  در پژوهشي چنين نبود به توجه با .كند نمايان بهتر را پيرامون محيط و ها انسان به
 ضـرورت  آنهـا،  بر حاكم تفكر نوع كردن مشخص براي اخالقي اسناد بر حاكم يها پارادايم شناسايي

 بـا  پژوهش اين در .پردازد مي موضوع اين به نيز رو پيشپژوهش  و شود مي احساس پژوهشي چنين
 ،)كانـت ( مدرنيسـم  هـاي  پـارادايم  در اخـالق  هـاي  ويژگـي  اسـتخراج  و فراتركيـب  روش از استفاده

 اخالقي منشور در اخالق هاي ويژگي استخراج و نيسميفم و مدرن پست ،)گرايي نسبيت( تفسيرگرايي
 ،آنهـا  محتـوايي  و ظـاهري  يهـا  شـباهت  نظرگـرفتن  در و 1)حسـابگر  هاي ماشين( كامپيوتر انجمن
   .است دهش شناساييمطالعه  مورد ةنمون بر حاكم هاي پارادايم
 هاي سازمان اخالقي منشور بر حاكم پارادايم :شود گونه مطرح مي اين حاضر وهشژپ الؤس
   ؟چيست اطالعاتي هاي سيستم ةحوز

 .باشد زمينه اين در بيشتر هاي پژوهش براي راهنمايي حاضر پژوهش است اميد
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1. Association for Computing Machinery (ACM) 
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  پژوهش ةپيشين
شده  بررسي تجربي و نظري ةپيشين بخش دو در پژوهش موضوع با مرتبط ادبيات بخش اين در

 و شود مي مطالعه ،مسئله دربارة موجود رويكردهاي و ها ديدگاه ها، تئوري نظري پيشينة در .است
   .خواهد شد اشاره مطالعه موضوع در پيشين هاي پژوهش به نيز تجربي پيشينة در

 پژوهش نظري پيشينة
 فني هاي روش ها، ارزش باورها، مجموعهة نمايند معناي به شناختي، جامعهنظر  از پارادايم الحطاص
 .)1369 كـوهن، ( اسـت  انـد،  شـريك  آن در علمية جامع يك اعضاي كه قبيل اين ازي چيزهاي و

 وجه ترين گسترده و يعلم يك بررسي موضوع از بنيادي تصويري پارادايم است معتقد ريترز جرج
 از علمـي  )اجتمـاع  خـرده  يـا ( اجتماع يك تفكيك جهت در كه است علم يك چارچوب در توافق
 الگو« يامعن به و پانزدهم ةسد در نخست پارادايم ةواژ .)1381، ثالثي(  كند مي عمل ديگر اجتماع

 ديگـر  يـا  علمـي  ةرشـت  هـر  در تفكر الگوي به پارادايم ةكلم 1960 سال از .شد استفاده  »مدل و
 يـك « :كنـد  مـي  تعريـف  چنـين  را واژه ايـن  وبسـتر  مريام ةنام لغت. شود مي گفتهشناختي  متون

 تجربيات و كليات قوانين، ها، نظريه كنار در علمي مكتب يا رشته يك از نظري و فلسفي چارچوب
 كه است چيزي آن پارادايم ،كوهن توماس ةايد اساس بر .»اند شده مند قاعده كهاست  آمده دست به

 مفروضـات،  از اي مجموعـه  .نـد ا سهيم آن در تنهايي به كدام هر و هم با علمي ةجامع يك اعضاي
 هستند سهيم آن در كه اي جامعه واقعيت ةمشاهد براي را روشي كه تجربيات و ها ارزش مفاهيم،

 فراگيـري  اصـطالح  پارادايم كوهن، ةايد اساس بر .كند مي ارائه )روشنفكرانه هاي رشته در ويژه به(
 فـراهم  را چـارچوبي  و گيـرد  مـي  بـر  در را علمي ةرشت يك كارگزاران هاي پذيرفته ةهم كه است
اسـت   معتقد كوهن .كنند استدالل محدوده آن در علمي مسائل حل براي شمنداندان كه سازد مي
آن سـرگرم   يو دانشمندان در چارچوب مفهـوم  كند ينم ييرتغ طوالني يها علم تا مدت يك يمپارادا

 علمـي  گرديسيد و شكند مي هم در را پارادايم كه آيد مي پيش بحراني زود يا دير اما ،ندا يشكار خو
 آغـاز  علـم  از جديـد  اي دوره و آورد مي وجود به جديدي پارادايم مدتي از پس كه آيد مي وجود به
 قالب در نظريه آن كه را موجود بيني جهان بلكه نامد، نمي پارادايم را جاري تئوري كوهن .شود مي
 پـديا،  ويكـي ( نامـد  مي پارادايم را است  شده حاصل آن از كه كاربردهايي ةهم و گرفته شكل آن

2014(1.  
 فرهنگ در كلمه اين يامعن .است هسجي و سرشت معناي به لغت در و خلق جمع اخالقة واژ
 نفس براي راسخ حالتي خلق « .است آن از برگرفته و لغوي معناي به نزديك ،اخالق عالمان لغات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wikipedia (2014) Paradigm. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm. 
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 .)1386 شـيرواني، (  »انگيزانـد  برمـي  ملأت و انديشه بدون كارهاي دادن انجام براي را او كه است
 نيسـم يفم و مـدرن  پسـت  انتقـادي،  تفسـيرگرايي،  بنيـادي،  سـاختارگرايي  مدرنيسم، هاي پارادايم
 هـاي  پـارادايم  هـاي  ويژگي از برخي به 1 جدول در كه ندهست اخالقة حوز در مطرح هاي پارادايم
 منزلة به اند دهش مشخص تيره خط با كه كلماتي. دشو مي اشاره تفسيرگرايي نيسم،يفم مدرن، پست
؛ 1999 ،كمال؛ 1393 اترك،؛ 1393 رونقي، و مانيان( شوند محسوب مي رويكرد هر به مربوط كد

  .)2011 ،اسپرينگو  2012 ،گرين؛ 2005 ،ناتاس؛ 1387 آبادي، علي و سجادي؛ 2005 ،استاهل

  ها پارادايم در اخالق يها ويژگي. 1 جدول
  منبع  مربوطه كد پارادايمدراخالقويژگي  پارادايم

سم
درني

م
 )

نت
كا

(  

 كانت نظر از .اند ماتقدم تأليفي احكام نوع از نيز اخالقي احكام
 پيشـيني  احكام بر مبتني علمي شناخت مانند اخالقي شناخت
 ،شرط گونه هر از كه است اخالقي  تكليفي كانت نظر از .است
 و منبـع  را عقـل  كانـت  .باشـد  اخالقي قانون با منطبق و آزاد

 را اخالقـي  اصـول  .دانـد  مي عقلي تكليف و اخالق ةسرچشم
 معتبـر  همـه  بـراي  و برنـد  مـي  كار به عقالني موجودات تمام
 كنـد،  مـي  تبعيـت  اخالقي قوانين از تنها نه عاقل موجود .است
 ،آزاد انسـان  پرورش .است اخالقي قانون گذار قانون خود بلكه
 كانـت  اخالقـي  تربيـت  .اسـت  كانت اخالقي تربيت اهداف از

 .گراست انسان كانت اخالقي تربيت .است گر وظيفه و آيين خود
 جـو و جست عقالنيت در كه شريعت در نه را اخالق يها ريشه
  .كند مي

K1,… ,K9 

، )1393( رونقي و مانيان
  ؛)1393( اترك

 )1999(كمال 

 

ايي
رگر

فسي
ت

 )
يت

نسب
 

ايي
گر

(  

 شـرايط  در چـون  رسند مي نظر به متعارض كه اخالقي احكام
 نسـبيت  .باشـند  صـادق  تواننـد  مـي  انـد  گرفته شكل مختلفي
 از خـارج  و متغير عناصري به وابسته رذايل يا فضايل اخالقي،
 توصـيفي  گرايـي  نسـبيت  .باشـد  رفتـار  يـا  صفات آن حقيقت

 مختلـف،  جوامـع  و افـراد  اصـلي  اخالقـي  باورهـاي  گويد مي
 بـه  نـاظر  هنجاري، گرايي نسبيت .ندا متعارض حتي و متفاوت

 .اسـت  جامعـه  يا شخص براي قبول مورد هنجاري اصل يك
 اريذگـ  ارزش يـك  تنهـا  اسـت  معتقد اخالق فرا گرايي نسبيت
 بيـانگر  صـرفاً  اخالقـي  احكـام  .نـدارد  وجـود  درست اخالقي

 هـدايت  و توصـيه  اخالق اساس .است بوده گوينده احساسات
 و احكـام  دارد، جامعـه  بـه  تـام  وابستگي اخالقي احكام .است
  .است جامعه افراد بين قراردادي و توافق اخالقي، يها ارزش

RP1,…, RP10 

 ؛)1393( رونقي و مانيان 
 )2005( استاهل
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  1 جدول ادامة

  منبع  مربوطه كد پارادايمدراخالقويژگي  پارادايم

ست
پ

 
درن

م
  

 و امكـان  اهميـت،  از ، گيـرد  مـي  را اخالقي عقالنيت جاي معقوليت،
 پيـدا  اي ويژه جايگاه كاربردي، اخالق .گيرند مي سراغ اخالق درستي

 و گـرا  نتيجـه  اخـالق  رد .است اخالقي اصول بدون اخالقي .كند مي
 گيرند، مي صورت معيار به ارجاع بدون اخالقي، تصميمات گرا، وظيفه

 هـاي  ويژگـي . است مبتني سنتي هاي روايت فرا به نسبت ناباوري بر
 و ابهـام « ،»عاطفـه  و عقل« تفاوت از توان ميرا  مدرن پست اخالق
 و»خـود  و ديگـران « ،»عـام  و خـاص « ،»واقعيـت  و ايـده « ،»تعيين

 بـودن،  ديگـر  و تكثـر  تفـاوت،  ابهام،. فهميد» مطلق و گرايي نسبي«
 از شـدن  تبرئه و افراطي خودگرايي انسان، واقعي هويت به توجهي بي

 از نجـات  و رهـايي  راه تنهـا  را مسـئوليت  اخالق اخالقي، مسئوليت
 از كه معنا بدين اند؛ عقالني غير ذاتاً اخالقي پديدارهاي. دانند مي بودن
 انكـار . شـوند  نمـي  حاصـل  ابـزاري  عقالنيـت  يا اخالقي تأمل طريق
 ليـت  وئمسـ  در آن ماهيـت  و اخالقـي  عمل انجام اخالق، گرايي عقل
 و فرهنگـي  بافـت  بـه  وابسـته . دارد قرار ديگران به نسبت نهايت، بي

 اخالقـي ة انگيـز  تنها عنوان به اخالقي ليت وئمس. است فرد اجتماعي
 بـه  نسـبت  ليـت  وئمسـ  اسـاس  بـر  اخـالق  تفسير. است شده پذيرفته
  .اخالق بودن عقالني غير فردي، شهودات بر تكيه ديگران،

PM1, …, PM17  رونقي، و مانيان 
  ؛)1393(

 آبادي، علي و سجادي 
)1387(  

ست
پ

 
درن

م
 )

وكو
ف

(  

 مخـالف  .است اخالقي عمل طرفدار بيشتر و اخالقي مقررات مخالف
 اخالقـي  تربيـت  .اسـت  اي برنامه و آموزشي شكل به اخالقي تربيت
 محلي فردي، اخالقي تربيت .است گرايي انسان و گرايي عقل مخالف

 تربيـت  .اسـت  انتقـادي  تربيـت  اخالقي تربيت غايت .است خاص و
 و دموكراتيـك  اخالقي تربيت .است ستيز سلطه و گرا مقاومت اخالقي

  .است اقتدارگرايانه غير

FP1,… ,FP9 رونقي، و مانيان 
  ؛)1393(
 آبادي، علي و سجادي
  ؛)1387(

  )1999(كمال، 

يفم
سم

ني
  

 ميـزان  . پـردازد  مـي  جهـان  ايـن  در كـردن  زنـدگي  خـوب  به اخالق
 اخالق با مراقبت اخالق .است متفاوت ،ها پردازي نظريه بودن انتزاعي
 هـا  سـنت  و انصـاف  ،حقوق ،عدالت ارزشة دربار .يابد مي پيوند منش
  .ندارند توافق

F1,…. F5 رونقي، و مانيان 
)1393(  
 ؛)2005( ،ناتاس
 ؛)2012(، گرين

 )2011(، اسپرينگ

 
 يـا  نهـاد  يك ارزشي و معنوي شئون و اخالقي اصول كه رسمي است سندي ،اخالقي منشور 
 از اخالقـي  رفتارهـاي  نظـر  از گـروه  يا نهاد كه انتظاراتي سند اين در .است شده قيد آن در گروه
 بـه  كـه  گيرنـد  مي قرار اي حرفه اخالقة زمر در اخالقي منشورهاي .شود مي نوشته نيز دارد افراد
 يهـا  ويژگي و مفاد .دنپرداز مي هستند فعال اطالعاتي يها سيستمحوزة  در كه كساني وظايف بيان
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 اربـاب ـ  متخصـص  ةرابطـ ؛ حقـوقي  و اخالقـي  معيارهاي :ندهست زير موارد شامل اخالقي منشور
؛ رازداري؛ هـا  مجـازات  كـار  و سـاز ؛ اجتماع عموم با متخصص ةرابط؛ مشتري حقوق از دفاع؛ رجوع

 بـراي  معتبـر  و رسـمي  يهـا  گـواهي  ،صـالحيت  و شايسـتگي  ؛منشور رعايت؛ ارزيابي و سنجش
 اخالقـي  منشـور  .)2014 ،.تي .اي .ايو  2010 ،جوان(  كنند مي استفاده مجوز از كه متخصصاني

 اجتناب افراد، رفاه و جامعه به كمك چون مواردي كه است اخالقي مورد 24 شامل كامپيوتر انجمن
 بررسـي   2 جـدول  در خالصـه  صـورت  هب اطالعات كه شود مي شامل را .... و ديگران به آسيب از

  .)1993 ،جانسون، گوترنبان و پرول ،اندرسون(  است هشد

   تركامپيو انجمن منشور اخالقي اصول. 2 جدول
  مربوطه كد  عنوان
 AC1 افرادرفاهوجامعه به كمك

 AC2 ديگرانآزاروآسيب از اجتناب

 AC3 بودناطمينان قابل و امين

 AC4 تبعيض عدم و انصاف

 AC5 اختراعثبتوتكثيرحقجملهازمالكيتحقوق به احترام

 AC6 فكريمالكيت براي اعتبار

 AC7 ديگرانشخصيحريم به احترام

 AC8   محرمانگي

 AC9 ايحرفهة ويژ مسئوليت

 AC10 ايحرفهشايستگيحفظ و اكتساب

 AC11 كاريقوانينرعايت و شناخت

 AC12 ايحرفهبررسي و پذيرش

 AC13 موجوديهاريسكوافزارينرميهاسيستمكاملو جامع ارزيابي

 AC14 يافتهاختصاصيهاليتوئمسوقراردادهاتعهدات، به پايبندي

 AC15 آننتايجوافزارنرمبهنسبتعمومي فهم يارتقا

 AC16 سيستمدسترسيحقوقوها محدوده تنظيم

 AC17 سازمانيكدراجتماعيليتوئمسايفاي و پذيرش

 AC18 منابعو افراد مديريت

 AC19 ارتباطيمنابعوهاسيستمازاستفادهتشويق و حمايت

 AC20 ددادنخواهپاسخراكاربراننيازهايهاسيستماينكه از اطمينان

 AC21  اطالعاتييهاسيستمكاربرانجايگاهونأشحفظجهتدرحمايتييها سياست اعمال

 AC22 اعضابرايآنهايمحدوديتشناختوهاسيستميادگيريهاي فرصت ايجاد

 AC23 اخالقي اصول حامي

 AC24 منشوراخالقياصول رعايت به الزام

 1993 ،و همكاران اندرسون :منبع



ناوری اطالعات  ــــــ ــــــــــــــــــــــــ  896   1394 ، زمستان4 ةشمار ،7دورة  ،د 

  تجربية پيشين
 هاي سيستمة حوز در فعال هاي سازمان اخالقي منشورهاي در موجود اخالقي هاي پارادايم ديدگاه

 در كشور داخل مقاالت بررسي كه است دانشگاهي هاي پژوهش در نوظهورية حوز اطالعاتي
 در اخالقي فضائل ثيرأت بررسي به عمدتاً آن با مرتبط هاي پژوهش كه دهند مي نشان حوزه اين

 بررسي به يك هيچ و پردازند مي سازماني اخالقي منشورهاي و اي حرفه اخالق سازمان، سالمت
 گرفته صورت هاي پژوهش ميان از .اند نپرداخته اخالقي منشورهاي در موجود اخالقي هاي پارادايم

 دكر اشاره» سازمان در اخالقي منشور تدوين يندافر« عنوان با الواني دكتر  پژوهش به توان مي
 تدوين براي راهكارية ارائ و ها سازمان در اخالقي مديريت ابزارهاي وها  تكنيك بررسي به كه

 تحليل روش از استفاده با يپژوهش در .)1386 رحمتي، و الواني(  است پرداخته اخالقي يها برنامه
 ميزان سازمان، سالمت و اخالقي فضائل به سازماني پايبندي ميانة رابط بررسي به محتوا

 شد پرداخته سازمان راهكارهاي و ها تسياس بررسي طريق از اخالقي فضائل به سازمان پايبندي
 سازمان عملكرد مختلف ابعاد بر اخالقي فضائل به ها سازمان پايبندي  شد مشخص نهايت در كه

 تكامل در اي حرفه اخالق« عنوان با ديگري پژوهش در )1391( پويا و برومند.  دارد مثبت اثري
 حفاظت بر توليدي فرايندهاي تكامل تأثير بررسي به» انبوه تا دستي توليد از توليدي؛فرايندهاي 

 هاي سيستم در مطرح اخالقـي ابعـاد از بعـد دو عنـوان به كاركنان، رشد و ايمني و زيست محيط از
 بر توليدي فرايند تكامل شد مشخصپژوهش  اين از حاصل نتايج مبناي بر .پرداختند توليدي
 .است تأثير بدون كاركنان رشد و ايمني بر وگذارد  مي منفي مستقيم تأثير زيست، محيط از حفاظت

 گيري تصميم و سازماني اخالقفلسفة « عنوان با ديگريمطالعة  در )1391( محبوبه و رضا علي
 اخالقي هاي گيري تصميم مدل و سازماني اخالق ةفلسف تشريح هدف با» ها سازمان در اخالقي

 و اخالقي كدهاي .ندپرداخت كاركردي و فلسفي بعد از سازماني اخالق تشريح به ها، سازمان در
 را اساسي هاي ارزش و باورها و علمي قواعد و اصول با متناسب اخالقي يها گيري تصميم مدل
 ،ها سازمان در توان مي اي شيوه چه به كه دنده پاسخ پرسش اين به اند دهكر تالش و  تبيين

 باشد؟ اخالقيات بر مبتني سازماني هاي گيري تصميم آن متعاقب تا دكر ايجاد اخالقي مديريت
 ثيرأت بررسي به عمدتاً كشور از خارج هاي پژوهش مورد در )1391( جليلوند و نورعلي عظيمي،
 در اخالقي رهبري و ها سازمان در اخالقي منشورهاية توسع گيري، تصميم در اخالق پاراديم
 منشورهاي در موجود اخالق يها پارادايم زمينة در پژوهشي نبود به توجه با .اند پرداخته ها سازمان
 با تا ندبرآمد درصدد انپژوهشگر اطالعاتي، يها سيستمحوزة  در فعال هاي سازمان اخالقي

 اخالقي پارامترهاي شناسايي و اخالقي يها يماپاراد در موجود اخالقي هاي ويژگي شناسايي
 اطالعاتي يها سيستمحوزة  هاي سازمان از اي نمونه عنوان به كامپيوتر انجمن اخالقي منشور موجود
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 هاي پارادايم موضوع اين با مرتبط هاي باكت و مقاالت بررسي و فراتركيب روش از استفاده با
 ،راميمو  2013 ،سيلز؛ 2002 ،بوان( دنكن شناسايي را ها سازمان اين اخالقي منشورهاي اخالقي
2011(.   

  پژوهش شناسي روش
 روش از پژوهش اين در. است خاصة زمين يك در كاربردي دانشة توسع حاضرپژوهش  از هدف

 اخالقي منشور در مختلف هاي پارادايم تركيب و تبديل تفسير، مقايسه، منظور به 1فراتركيب
 تركيب يك ،ها يافته از جامعي ةخالص ةارائ جاي به فراتركيب .است شده استفاده كامپيوتر اتجمن
 از كمي يها داده بر كه فراتحليل، كمي رويكرد با مقايسه در .كند مي ايجادها  يافته از تفسيري
 لزوماً است ممكن كه كيفي مطالعات بر فراتركيب دارد، تكيه محض آماري يها نگرش و ادبيات
  .)1988 ،هير و نوبليت(  دارد تمركز نشود، شامل را وسيعي ادبيات

  تركيب فرا روش شرح
 با علمي ةجامع شدن مواجه و علوم مختلف يها حوزه در ها پژوهش رشد با اخير يها سال در

 ابعاد تمامي بر تسلط و اطالع كه اند رسيده نتيجه اين به عمل در انديشمندان اطالعات، انفجار
 انجام بنابراين نيست، پذير امكان زيادي حدود تا زمينه اين در بودن روز به و رشته يك

 مند نظام ةشيو به را خاص موضوع اين در شده انجام هاي پژوهش ةعصار كه تركيبي يها پژوهش
 كه ييها روش از يكي .است يافته روزافزون گسترش دهند، مي قرار پژوهشگران روي فرا علمي و
 شده معرفي گذشته سال چند در گذشته هاي پژوهش شناسي آسيب و تركيب و بررسي منظور به

 در شده انجام پژوهشي كارهاي از عميق تحليل و تجزيه يك مطالعه فرا .است 2مطالعه فرا است
 مطالعات در شده استفاده مفاهيم روي بر و كيفي صورت به اگر مطالعه فرا  .است خاص ةحوز يك

 فراتركيب .)2005 ،والش و دوان(  شود مي شناخته تركيب فرا يا سنتز فرا نام به گيرد انجام گذشته
 به مختلف كيفي تحقيقات تركيب طريق از انپژوهشگر براي مند نظام نگرش يك كردن فراهم با

  ارتقا را جاري دانش روش اين با و پردازد مي اساسي و جديد يها استعاره و موضوعات كشف
 رويكرد اين به توجه با .آورد مي وجود به مسائل به نسبت را اي گسترده و جامع ديد و دهد مي

 نشده استفاده مديريت و اطالعاتي يها  سيستم در گسترده طور به هنوز فراتركيب جديد، نسبتاً
 در سازي خالصه تئوري، ةتوسع فراتركيب، هدف .)1997 سندلوسكس، و داچتي امدن،(  است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meta-synthesis 
2. Meta-study 
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 در عملي كاربردهاي منظور به را كيفي يها يافته كه هدف اين با بخشيدن عموميت و باال سطح

  .)2014 ،اري و بونداس گروس، جانسن، ،گرين(  دهد قرار بيشتري دسترس
 از شده استخراج يها يافته و اطالعات كه است كيفي ةمطالع نوعي تركيب فرا ،كلي طور به 

 يك كردن همفرا با تركيب فرا .كند مي بررسي را مشابه و مرتبط موضوع با ديگر كيفي مطالعات
 كشف به مختلف كيفي تحقيقات تركيب طريق از انپژوهشگر براي سيستماتيك نگرش

 و دهد مي  ارتقا را جاري دانش روش اين با و پردازد مي اساسي و جديد های استعاره و موضوعات
 جديد، نسبتاً رويكرد اين به توجه با .آورد مي وجود به مسائل به تنسب را اي گسترده و جامع ديد 

 ، عالوه به .است نشده استفاده مديريت و اطالعاتي های سيستم در گسترده طور به زهنو تركيب فرا
 تركيب طريق از تئوري ساخت ةروي در تسهيل براي ارزشمندي ابزار تواند مي رويكرد اين

  .)1988 هير، و نوبليت(  باشد سيستماتيك

 تركيب فراة تاريخچ
 چون شناساني جامعه توسط مطالعات سري يك از كيفي يها يافته اولين كه كرد ادعا بتوان شايد

 صورت 1967سال  در 1)ها مشاهده از برخاسته نظرية( كاوي داده نظرية خالقان استروس و گالسر
 .بود زندگي مهم تغييرات ديگر و مرگ فرايند ةزمين در مطالعه چهار تركيب ،پژوهش اين .گرفت

 يها داده بيشتر ةمقايس طريق از كاوي دادهة نظري ةتوسع ةنتيج  در سادگي به را خود روشا نهآ
 كه هستند افرادي )1985( استرن و هريس .شناختند باز موجود يها بندي طبقه و كدها با جديد

 كيفي فراتحليل را آن و كردند ارائه كيفي يها يافته به فراتركيب روش يك پرستاري ادبيات در
 وها  داده طريق از را خود مراقبت متغير كاوي، دادهة نظري تكنيك از استفاده با آنها .ناميدند
 مراقبت آمادگي ارزيابي جهت در مدل يك ةتوسع منظور به پرستاري كيفي ةمطالع چهار ازها  يافته

 فراتركيب براي را متد اين )1988( هير و نوبليت آموزشي، مفهوم نظر از .يافتند زنان در خود از
 .)1988 هير، و نوبليت(  دهند مي شرح »تفسيري تحقيق تركيب« عنوان با كيفي

  پژوهش هاي يافته
 تركيب فرا مراحل

 آن هاي تفاوت و ها شباهت تلفيق، هم در كيفيهاي  پژوهش آن در كه است اي شيوه فراتركيب
 حاصل انهآة مجموع از نو تفسيري وند شد ترجمه يكديگر زبان به آن هاي يافته مقايسه، هم با

 جديدي هاي نظريه يا و بينجامد شده بررسية پديد تر جامع توضيح به تواند مي تفسير اين .شود مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grounded theory 
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 موالنا تاريكي در فيل داستان به توان مي را فراتركيب .آورد پديد شده بررسية پديد توضيح در را
 پديده آن از بخشي از را خود تفسير كسي هر ،پديده يك از كلي تصوير نبود در كه كرد تشبيه
 يقين به شوند، تفسير يا نگاه هم با و گذاشته هم كنار پديدهي اجزاة هم چنانچه و داشت خواهد
 به توجه با .)1389 چيان، چيني و سپالي خسرو،(  آمد خواهد وجود به پديده آن از تري روشن درك
 اين در پژوهشي و است جديدي موضوع اخالقي منشورهاي در اخالق يها پارادايم موضوع آنكه
 انپژوهشگر براي تواند مي حاضرة روي است، نگرفته صورت تركيب فرا روش از استفاده با حوزه

 و نوبليت اي مرحله هفت روش از حاضر پژوهش در .باشد راهگشا بيشتر هاي بررسي انجامبراي 
 .است شده داده نشان 3 جدول در مراحلة خالص كه است دهش استفاده هير

  تركيب فرا يها گام. 3 جدول
  پژوهش الؤس تعيين
  پژوهش با مرتبط و شرايط واجد مطالعات انتخاب
  منتخب مطالعات بررسي
  رگيكدي به مطالعات ارتباط بررسي
  يكديگر به مطالعاتة ترجم

  مطالعات از كل يك ايجاد و يكديگر به شده ترجمه مطالعات تركيب
  تركيب نتايجة ارائ

  
  حاضـر پـژوهش   موضـوع  در آنهـا  كاربرد و شود مي بررسي جداگانه صورت هب گام هر ادامه در
 .شود مي مطالعه

 What ماننـد  مختلفي پارامترهاي از پژوهش الؤس تنظيم براي :پژوهش الؤس تعيين اول؛ گام 
 استفاده )روش چگونگي( How و )زمانية محدود( When ،)شده مطالعهة جامع( Who ،)چيزي چه(

 .است شده بيان پارامترها همراه به پژوهش الؤس 4 جدول در .شود مي

  پارامترها همراه به پژوهش الؤس. 4 جدول
 پژوهشالؤس  پارامتر

   چيزي چه
   شده مطالعهة جامع

   زمانية محدود
  روش چگونگي

 يهـا  سيسـتم ة حـوز  در فعـال  يهـا  شـركت  اخالقي منشورهاي در اخالق يها پارادايم جايگاه
  )2014 تا 1990( است؟ كدام اطالعاتي
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 واجـد  مطالعـات  مرحلـه  اين در :پژوهش با مرتبط و شرايط واجد مطالعات انتخاب؛ دوم گام

 .دشـو  مـي  تعيين مطالعه از خروج ورود معيارهاي و شوند مي انتخاب تركيب فرا به ورود براي شرايط
 هـاي  ژورنـال  در شـده  منتشـر  مقاالت بر را خود سيستماتيك جويو جست پژوهشگر مرحله، اين در

ة داد يهـا  پايگـاه  پـژوهش  ايـن  در .كنـد  مي پيدا را مرتبط كليدي كلمات و كند مي متمركز مختلف
 موتورهـاي  و 6نمايـه  ايـران  و 5ايـران  مـگ  ،4سـيد  ،3امرالـد  ،2تيلـور  و فرانسـيس  ،1دايركـت  ساينس
 تعـداد  5 جـدول  در كه است شده بررسي 2014 تا 1990 هاي سال بين 8ياهو ،7گوگل جويو جست
 بـراي  متنـوعي  يهـا  واژه همچنـين  .اسـت  دهشـ  ارائه تفكيك به داده يها پايگاه از هريك مقاالت
 اخالقي، منشور فوكويي، اخالق اخالق، فلسفه توان مي كه شد استفاده  كتب و مقاالت جويو جست
   .دكر اشاره .... و نيستييفم اخالق

  داده هاي پايگاه از شده يافت مقاالت تعداد. 5 جدول
  مقاله تعداد  داده پايگاه نام

  4  دايركت ساينس
  5  تيلور و فرانسيس

  3  سيد
  5  ايران مگ
 3  نمايه ايران

  16  گوگل جويو جست موتور
  4  ياهو جويو جست موتور

  
 يهـا  واژه از اسـتفاده  بـا  و جـو و جسـت  موتورهاي داده، يها پايگاه بررسي و جوو جست نتيجه در
 آيا كند مي مشخص پژوهشگر بعدي قدم در .شد يافت كتاب و مقاله 40 مجموع در نظر مورد كليدي

 مطالعـات  ابتـدا  پژوهشـگر  بعدي قدم در .خير يا است پژوهش الؤس به متناسب شده يافت مطالعات
 حـذف  نـدارد  تناسـبي  پـژوهش  هدف و الؤس با كه را آنهايي و كند مي مرور را جوو جست از حاصل

 را اسـت  مانـده  بـاقي  قبـل  ةمرحل از كه را ها باكت سرفصل و  مقاالتة چكيد مرحله اين در .كند مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Science Direct 
2. Francis & Tailor 
3. Emerald 
4. Sid 
5. Magiran 
6. Irannamaye 
7. Google 
8. Yahoo 



  901   ــــــــــــــــــــ.. . مندي بهره هاي اخالق در منشورهاي اخالقي با بررسي جايگاه پارادايم

 ايـن  انجـام  هنگام .كند مي حذف را مربوط نا هاي باكت و مقاالت نيز مرحله اين در و كند مي بررسي
 كـل  عبـارتي  بـه  و محتـوا  اساس بر ها ب اكت و مقاالت آن از پس .يابد مي كاهش مطالعات تعداد كار

 در .شوند مي رد مرحله اين در نيز مطالعاتي و كنند مي مطالعه را كتاب نظر مورد فصل كل يا و مقاله
 كـه  گـذارد  مي كنار را است مقاله به مربوط جزئيات و نويسنده نام فاقد كه اي مانده باقي مقاالت انتها
 مانـده  بـاقي  مطالعـات  ايـن  نهايت در .است عدد 15 مانده باقي هاي باكت و مقاالت تعداد گام اين در

   .شوند مي تركيب فرا روش بعدي گام وارد

 را مطالعـه  شـناختي  روش كيفيت بايدپژوهشگر  گام اين در :منتخب مطالعات بررسي؛ سوم گام
 يهـا  يافتـه  بـه پژوهشـگر   كـه  اسـت  يهاي باكت و مقاالت حذف مرحله اين از هدف و كند ارزيابي
 ارزيـابي  براي معموالً كه ابزاري .دكن رد را آنها است ممكن و باشد نداشته اعتمادي آنها در شده ارائه

 كـه  اسـت » 1حياتي ارزيابي هاي مهارتة برنام« شود مي استفاده كيفي تحقيقة اولي مطالعات كيفيت
 ايـن  .دشو مشخصپژوهش  كيفي مطالعات اهميت و اعتبار دقت، تا كند مي كمك الؤس ده طرح با
  :دارند تمركز زير موارد بر االتؤس

  ؛پژوهش اهداف. 1
  ؛روش منطق. 2
  ؛پژوهش طرح. 3
  ؛برداري نمونه روش. 4
  ؛ها داده آوري جمع. 5
  ؛است كنندگان شركت وپژوهشگر  بينة رابط شامل كه پذيري انعكاس. 6
  ؛اخالقي مالحظات. 7
  ؛ها داده تحليل و تجزيه دقت. 8
  ؛ها يافته روشن و واضح بيان. 9

   .تحقيق ارزش. 10
 ايجـاد  فـرم  يك سپس و دهد مي يكم امتياز يك االتؤس از هريك بهپژوهشگر  مرحله اين در

 سـادگي  بـه  و دكنـ  جمع ،است داده كتاب يا مقاله هر به كه را امتيازاتي تواند مي او ،اين بنابر .كند مي
  .ببيند را ارزيابي نتايج وكند  بررسي را مقاالت مجموعه
 زيـر  بنـدي  امتياز سيستمپژوهش  حياتي، ارزيابي هاي مهارتة برنام امتيازي 50 مقياس اساس بر

 :كنـد  مـي  حـذف  را باشـد  ) 3 از تر پايين( خوب امتياز از تر پايين كه را اي مقاله هر و كند مي مطرح را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Critical Appraisal Skills Programme (Casp) 
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 ارزيـابي،  ينـد افر دو نتيجـه  در .1 = ضـعيف  و 2 = متوسـط ؛ 3 = خـوب ؛ 4 = خوب خيلي؛ 5 = عالي

ـ  در مقالـه  و كتـاب  10 نهايت در و حذف راتاي آنها  30 ،كتاب و مقاله 40 ميان ازپژوهشگر  ة مرحل
  .)2011 ،چنيل( اند شده استفاده  فراتركيب كدگذاري

 بـا  مطالعات ارتباط پژوهشگر مرحله اين در :يكديگرا ب مطالعات ارتباط بررسي؛ چهارم گام
 مفـاهيم  اسـتخراج  بـا  مطالعـات  بـين  ارتبـاط  تعيين .دهد مي قرار بررسي و توجه مورد را يكديگر
 موضـوع  بررسي به گام اين در .شود مي انجاما نهآ گذاشتن هم كنار و مطالعات از يك هر كليدي
 اخالقحوزة  در .است شده پرداخته كامپيوتر انجمن اخالقي منشور و مختلف يها پارادايم در اخالق

 و نيسـم يفم و مـدرن  پسـت  مدرنيسـم،  يهـا  پـارادايم  در اخالق يها ويژگي مختلف هاي پارادايم در
 بـه  مربـوط  اطالعـات ة خالصـ  كه است شده بررسي كامپيوتر انجمن اخالقي منشور يها ويژگي

  .است شده بيان 2 و 1 هاي جدول در مقاالت و ها باكت

 بـه  آن انتزاعـي  مفهوم به را ترجمه ةكلم هير و نوبليت :يكديگر به مطالعاتة ترجم؛ پنجم گام
 هدف .است يكديگر بها نهآ كليدي مفاهيم تبديل يكديگر، به مطالعات ةترجم از منظور .اند برده كار
 تركيـب  و تفسـير  بـا  تا است مطالعات در شده بيان استعارات و كليدي مفاهيم ةمقايس ،مرحله اين از
 دارد، وجـود  يكـديگر  بـه  مطالعـات  ةترجمـ  براي كه اي ساده روش .برسيم جامع مفهوم يك به نهاآ

 يهـا  تفـاوت  و تشابهات بودن، يكسان ماتريس اين .است مطالعه كليدي مفاهيم از ماتريس تشكيل
  .)1988 هير، و نوبليت(  دهد مي نشان را كليدي مفاهيم
 گيـريم  مـي  نظـر  در كـد  منزلـة  بـه  را شده استخراج يها مكانيزم تمام ابتدا حاضر، پژوهش در

ة نمون منزلة به ( پارادايم نام اخالق يها ميپارادا پخش در كد هر انتخاب معيار .)2 و 1هاي  ول جد(
 عالمـت  .است سازمان نام اول حرف دو اخالقي منشور بخش در و )است PM 1مدرن پست پارادايم

 محتـوايي   و ظـاهري  از نظر ييها مكانيزم چه يعني استها  مكانيزم ميان ارتباط ةدهند نشان» ↔«
 ماتريسـي  تشـكيل  صـورت  به كدها، اين از يك هر مفهوم گرفتن نظر در با سپس .ندا مشابه هم با

 مقابل طرف هاي مكانيزم كه است اين ةدهند نشان »Ø« .يمكن مي بررسي و مقايسه هم با را آنها
 ميـان ة مقايسـ  مـاتريس  5 جـدول  در .نـدارد  ارتبـاطي  شـده  مطالعـه  هـاي  مكانيزم از يك هيچ با

 AC4↔K6 طـور مثـال   بـه . است شده داده نشان منتخبة مطالع 10 در شده مطرح هاي مكانيزم
 اخالقـي  منشـور  زمنيمكا چهارمين با منيسمدر پارادايم مكانيزم ششمين كه است آن ةدهند نشان
  .است مرتبط تبعيض عدم و انصاف يعني كامپيوتر انجمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Postmodern 
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 كاري :مطالعات از كل يك ايجاد و يكديگر به شده ترجمه مطالعات تركيب؛ ششم گام
 ايجاد تركيب فرا هدف .است كيفي يها تلفيق و تحليل و تجزيه دهيم، مي انجام گام اين در كه

 تمام حاضر، پژوهش در .)1988 هير، و تينوبل( ستها يافته از جديدي و يكپارچه تفسير
 ماتريس فرم در و گرفتيم نظر در كد منزلة به قبلي گام در كه را شده استخراج يها  مكانيزم
 اين از يك هر مفهوم گرفتن نظر در با و كنيم مي تفسير و بررسي كشيديم تصوير به اي مقايسه
 پژوهش )هاي تم( مفاهيم ترتيب اين به .كنيم مي بندي دسته مشابه مفهوم يك در را آنها كدها،

 در را مشابه مفهوم با كدهاي كه طوري به پردازيم، مي كدها بررسي به ادامه در .دهيم مي شكل را
 ايجاد اوليه مطالعات از كل يك .آوريم مي وجود به را مفاهيم و دهيم مي قرار) تم( موضوع يك
 در شده گنجانده مطالعات از يك هر از فراتر تفسيري است، تركيب نهايي ةنتيج كه كنيم مي
 اي گونه به است، نيزا نهآ ةهم ةبرگيرند در حال عين در و كند مي ارائه نظر مورد ةپديد از تركيب فرا
  .كرد جوو جست كل اين در توان مي را اوليه مطالعات از يك هر اثر كه

 صورت به و  بندي طبقه پژوهش هاي يافته گام اين در :تركيب نتايجة ارائ؛ هفتم گام
 اطاتبارت اساس بر 7 جدول در .)1988 هير، و تينوبل(  شود مي ارائه مرتب و شده سازماندهي

 هر اخالقي هاي پارادايم مترها،اپار محتوايي و ظاهري هاي شباهت گرفتن نظر در و كدها ميان
 هاي پارادايم است مشخص جدول اطالعات از كه طور همان .است دهش مشخص منشور بند

   .ندهست گرايي تفسير و مدرنيسم ،مدرن پست نيسم،يفم منشور اين در منطبق

  منشور بندهاي از يك هر يها پارادايم. 7 جدول
  مرتبط كدهاي  پارادايم  منشور بندهاي عنوان
 AC1, F2, PM11, PM14, PM16 مدرنپستونيسميفم افرادرفاهو جامعه به كمك

 F2, F4, AC2 نيسميفم ديگرانآزارو آسيب از اجتناب

  AC3, PM2, PM4 مدرنپست بودناطمينان قابل و امين
  AC4, K6, K8 )كانت(مدرنيسم تبعيض عدم و انصاف
وتكثيرحقجملهازمالكيت حقوق به احترام
  اختراع ثبت

  AC5, RP8 )گرايينسبيت(گراييتفسير

  AC6, K7, K8 )كانت(مدرنيسم فكريمالكيت براي اعتبار
 AC7, PM16, PM17 مدرنپست ديگرانشخصي حريم به احترام

  AC8, PM16, PM11, PM14 مدرنپست   محرمانگي
  AC9, K7 )كانت(مدرنيسم ايحرفهة ويژ مسئوليت
  AC10, K1 )كانت(مدرنيسم ايحرفهشايستگي حفظ و اكتساب
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  7 جدولادامة 
  مرتبط كدهاي  پارادايم  منشور بندهاي عنوان
 AC11, K7  .)كانت( مدرنيسم   كاري قوانين رعايت و شناخت

 AC12, FP6, FP8  )فوكو( مدرن پست  اي حرفه بررسي و پذيرش

 افـزاري  نرم يها سيستم كامل و جامع ارزيابي
  موجود يها ريسك و

  AC13, PM11, PM14, PM16  مدرن پست

 و قراردادهــــا تعهــــدات، بــــه پايبنــــدي
  يافته اختصاص يها ليت وئمس

 AC14, PM14, PM16, PM17  مدرن پست

 نتايج و افزار نرم به نسبت عمومي فهم يارتقا
  آن

 AC15, PM14, PM16, PM17   مدرن پست

 AC16, FP9  )فوكو( مدرن پست  سيستم دسترسي حقوق وها  محدوده تنظيم

 يـك  در اجتمـاعي  ليت وئمس ايفاي و پذيرش
  سازمان

 AC17, PM16, PM17  مدرن پست

  AC18, PM3   مدرن پست  منابع و افراد مديريت
 منابع وها  سيستم از استفاده تشويق و حمايت
  ارتباطي

 AC19, K6   )كانت( مدرنيسم

 كـاربران  نيازهايها  سيستم اينكه از اطمينان
  .داد دنخواه پاسخ را

 AC20, PM3  مدرن پست

 حفـظ  جهـت  در حمايتي يها سياست اعمال
  اطالعاتي يها سيستم كاربران جايگاه و نأش

  AC21, RP21  )گرايي نسبيت( تفسيرگرايي

 وهـا   سيسـتم  يـادگيري  يهـا  فرصـت  ايجاد
  اعضا براي آن هاي محدوديت شناخت

  AC22, RP8  )گرايي نسبيت( تفسيرگرايي

 AC23, RP8, AC24  )گرايي نسبيت( تفسيرگرايي  كدها با تطابق

 

  پيشنهادها و گيري نتيجه
 هاي پارادايم ،روش اينة هفتگان مراحل دنكر طي و تركيب فرا روش از استفاده با پژوهش اين در

 يها ويژگي استخراج با حقيقت در .دش استخراج كامپيوتر انجمن اخالقي منشور بر حاكم
 گرفتن نظر در و بندي كد، پايش با و كامپيوتر انجمن اخالقي منشور و اخالق هاي پارادايم
 اطالعات از .دش استخراج ها پارادايم اين محتوايي و ظاهري نظر از مذكور عوامل هاي شباهت

 غالب اخالقي هاي پارادايم مدرنيسم و مدرن پست هاي پارادايم كه است دهش مشخص مستخرج
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 و گرايي ماده محوري، انسان مدرنيسم پارادايم يها لفهؤم .است كامپيوتر انجمن اخالقي منشور در

 و عقلي صورت به جهان به نگرش و انسانة انديش قدرت به باور ةدهند نشان كه است گرايي خرد
 گرا، وظيفه اخالقي تربيت آزاد، انسان پرورش به اعتقاد مكتب اين .دارد استدالل و خرد اساس بر

 تكيه ديگران، به نسبت ليت وئمس اساس بر اخالق تفسير .دارد سكوالر و گرا انسان اخالقي تربيت
 كلي و عام قوانين نفي آن، بودن معقول حال اين با و اخالق بودن عقالني غير فردي، شهودات بر

 يها نقش پراكندگي و تعدد دليل به انسان هويت بودن نامعين مكان، و زمان از فراتر و اخالقي
 هم كنار .دارد مدرن پست تفكر بر حاكم هاي ويژگي ةدهند نشان وي توسط شده اشغال اخالقي

 حسب بر كه عقاليي است انساني به اعتقاد ةدهند نشان مكتب دو اين يها ويژگي دادن قرار
ة پيچيد ماهيت به توجه و پردازد مي خود اخالقي وظايف به ديگران به نسبت مسئوليت احساس
پژوهش  مجموع در .كند مي توجيه را تضاد اين پيچيده، و متضاد ظاهر به وظايف انجام در انسان

 و گرا مقاومت تربيت اخالقي، مسئوليت كاربردي، اخالق پارامترهاي بودن غالب ةدهند نشانمذكور 
 نبود به توجه با .است مذكور اخالقي منشور در دموكراتيك تربيت انتقادي، تربيت ستيز، سلطه

 هاي سيستمة حوز در فعال هاي سازمان اخالقي منشور بر حاكم يها پارادايمة زمين در پژوهشي
 آنكه به توجه با .ندارد وجود پيشين يها يافته با پژوهش يها يافتهة مقايس امكان ،اطالعاتي
 ند،هست آنها بر حاكم هاي ارزش و نگرش نوع ةكنند مشخص ،سازماني اسناد بر حاكم هاي پارادايم

 دشو مي پيشنهاد پايان در .باشد زمينه اين در بيشتر مطالعات براي راهنمايي تواند مي پژوهش اين
 و دشو استخراج كشور از خارج و ايران در اخالقي هاي منشور ساير بر حاكم اخالقي هاي پارادايم

 ديگر پيشنهاد و شود تحليل و شناسايي آنها  بر غالب تفكر ،آنها بر حاكم هاي پارادايمة مقايس با
 اين نتايجة مقايس و بسترزاد تئوريمثل  كيفي هاي روش ساير از استفاده باپژوهش  مجدد انجام

  .است يكديگر با ها پژوهش
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