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در ميان » اخالق علم«شدن در دروني اينقش عوامل ساختاري، كنشي و رابطه
  تكميليدانشجويان تحصيالت 

 **علي بقائي سرابي، **اله ستوده انواريهدايت

  چكيده
در ميان دانشجويان تحصيالت تكميلي و بررسي نقش عوامل سـاختاري،  » اخالق علم«شدن هدف اين مقاله سنجش ميزان دروني 

هاي اجتماعي بازدارنده كنترلاي در ايجاد آن است. مدل نظري اين مقاله بر تأثير عوامل ساختاري (نظير: اعمال كنشي و رابطه
هـاي فرهنگـي اسـاتيد و فرهنـگ دانشـگاهي)،      كننده در فرايند آموزش معيارهاي اخالق علم، اخالق علم اساتيد، سرمايهو تسهيل

اي (شـبكه تعـامالت ميـان    هاي تحصيلي دانشجويان) و عوامل رابطهعوامل كنشي (شامل: اقتدارپذيري علمي دانشجويان و انگيزه
آماري شامل كليه دانشجويان تحصيالت تكميلي در سه واحـد   ةيد و دانشجويان) بر اخالق علم دانشجويان تأكيد داشت. جامعاسات

  و ابـزار » اي نامتناسـب بـا حجـم   طبقـه «گيـري   مـورد از آنـان بـود. روش نمونـه     580آماري شامل  ةدانشگاه آزاد اسالمي و نمون
سـازي معـادالت   مـدل «بود. نتايج حاصله از آزمون مـدل نظـري بـا اسـتفاده از روش      »ساختهپرسشنامه محقق«گيري يك  ازهاند

است. بـا ايـن وجـود، همـين سـطح از اخـالق علـم        » بيش از حد متوسط«نشان داد كه ميزان اخالق علم دانشجويان » ساختاري
  ست. اي متأثر ادوم از عوامل رابطه ةاول از عوامل ساختاري و در درج ةدانشجويان در درج

  هاكليد واژه
  هاي تحصيلي.اخالق علم، سرمايه فرهنگي، كنترل اجتماعي، فرهنگ دانشگاهي، انگيزه 

    

                                                           
اد دانشگاه آزدانشجويان تحصيالت تكميلي علم در ميان  اخالق شدنسطح دروني موثر برعوامل بررسي «ن مقاله برگرفته از پژوهشي با عنوان اي *

  است كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي رودهن انجام گرفته است.» اسالمي
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  مقدمه  
 كاركرد انتقـال و توليـد دانـش    داربودنها به عنوان يكي از نهادهاي مدرن عالوه بر عهدهدانشگاه
كـردن  دارند. اين امر جز بـا آمـوزش و درونـي   » شهروندان اخالقي مدرن«بيت تر همتايي درنقش بي

، شود. با اين حسابو دانشجويان) ميسر نمي ستاداناران اصلي دانشگاهي (اخالق علم در ميان كنشگ
ايـن   ها و بسياري از نهادهاي مدرن امـروزي  با ورود به ادارات، سازمان هابروندادهاي انسانيِ دانشگاه

. گيرنـد  را پـي مـي  همتايـان خـود    پـذيركردن همتايـان و غيـر   دانش و جامعهروند انتقال و گسترش 
مختصـات  توانند خود را بـا   بهتر مي شوندمواجه ميهايي  چنين آموزه بان هرچه بيشتر درهاي م انسان
در بقاي نظام اجتماعي جامعه مهم چنين همتحوالت جامعه و  كرده و در تغيير و همسازمدرن  ةجامع

  .و موثر باشند
رعايـت  كـه، بـدون   يابـد: اول ايـن  از دو جهت ضرورت مي» اخالق علم«بدين جهت پرداختن به 

ويج همكـاري درون  تر پذير است. اخالقيات علمي برايشناختي امكاناخالق علم هرج و مرج معرفت
اي الزمند. دوم، دانشمندان بايد در برابـر عمـوم مـردم پاسـخگو باشـند. علـم در درون       و ميان رشته

، اجتمـاعي، و  تر مشغول به فعاليت است و از اين رو بايد در قبال هنجارهـاي اخالقـي  اجتماعي وسيع
گويي، احترام به حقوق انساني، جلوگيري سياسي آنها پاسخگو باشد؛ برخي از اين الزامات نظير حقيقت

هسـتند. برخـي ديگـر    » عمومي«گرايي، و مشاركت در زندگي مدني از ضرررساني به ديگران، قانون
ز ارزش نيست. آن هماننـد  يك حرفه رها ا ةباشند. فعاليت علمي نيز به مثاب مي مورد نظر ةخاص حرف

هر فعاليت انساني ديگر اهداف و اصول خود را دارد. اينها همان چيزي هستند كه اخالقيات، هنجارها 
هاي علمـي  اي از فعاليتشوند. اين اخالقيات قابل اطالق به طيف گستردهيا ارزشهاي علم ناميده مي

خـواني و  ها و تفسير آنها، انتشار، همليل دادهباوري، تح ها، تاييدهمانند طرح آزمايشي، آزمون فرضيه
  پژوهي، آموزش و تعليم هستند.هم

گيري و تقويـت آن در ميـان دانشـجويان    شكل ةدر اين مقاله به موضوع با اهميت فوق و به نحو
  شود.    تحصيالت تكميلي دانشگاه پرداخته مي

  بيان مسأله
دارد كه الزامات اخـالق علـم در حـد مطلـوب      و دانشجويان نشان از آن ستادانا» ةزيست ةتجرب«

استفاده،  استناد به منابع موردهاي ديگران، عدمبرداري تمام يا اكثريت پژوهششوند. كپيرعايت نمي
اعتنـايي بـه مقـررات آموزشـي و دانشـجويي و      احترامي به اساتيد يا به همتايان، بـي ها، بيجعل داده

پيروي از اخـالق  كه دانشجويان در امر عدم تر از همه آنت. مهمپژوهشي و غيره از اهم اين موارد اس
كنند گوي سبقت را از ساير دانشجويان بربايند بـدين  شوند و سعي مياي مخرب ميعلم وارد مسابقه
www.SID.ir
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احترامي كنند، كمتر به مقررات دانشگاهي مقيـد باشـند، و   نحو كه كمتر كار كنند، بيشتر به اساتيد بي
  د! بيشتر نمره بگيرن

در مقابل، اكثريت دانشجويان با وقوف به معيارهاي اخالقي علم خود را موظـف بـه رعايـت آنهـا     
-رعايت آن) از لحاظ جامعهعيارهاي اخالق علم باشد خواه عدم دانند. اين اقدامات (خواه رعايت ممي

ه نوبت خود شوند. بدين معنا كه عللي اجتماعي دارند و بمحسوب مي» هاي اجتماعيپديده«شناختي 
-فوق به عنوان يك اصل بديهي در جامعـه  ةهاي اجتماعي تأثير علّي دارند. اگرچه گزاربر ساير پديده

هـاي اجتمـاعي   شناختي مورد قبول قرار گرفته است اما هر گونه ادعايي در خصوص عامل يـا عامـل  
ـ   اي دارد. اين فرضيهفرضيه ةثرند تنها جنبؤمشخصي كه بر رعايت اخالق علم م  ةها حـول سـه نظري

  اند.گرايي گرد آمدهگرايي و رابطهمحوري ساختارگرايي، كنش
سـاختارگرايي،   نبـع نظـري  مهاي مشخصي است كه از سـه  هدف اين مقاله، ابتدا، شناسايي عامل

گرايي براي تبيين اخالق علم در ميان دانشجويان تحصيالت تكميلـي اسـتخراج   گرايي و رابطهكنش
ثيري آنها ة فوق و در نهايت آزمون قوت هم تأگانون قوت هر كدام از عوامل سهشوند. بعد، به آزممي

  شود.در تبيين اخالق علم دانشجويان پرداخته مي

  پژوهشي ةمرور پيشين
ثير كيفيت گروه آموزشي تحصيالت تكميلـي در تـوبيخ تحريفـات    أت« با عنوان 1ستونگتحقيق برا

اي بـر آن نـام   هاي دانشگاهي و هنجارهاي مسلط حرفـه براگستون از آزادي است.انجام شده »علمي
او هنجارهـاي مـرتن را بـه عنـوان      اسـت.  نمـرت  شـده توسـط  ي برد كه همان هنجارهاي معرفـ مي

، سـتون گ(برا بـرد اي براي رفتار مناسب در درون نهاد علمي نام مـي مكانيسمهاي دروني كنترل حرفه
شناسـي در  روانشناسـي و جامعـه   فيزيك، ي شيمي،تحقيق مديران گروهاي آموزش ةنمون ).88: 1991

رسـمي   هـاي هنجار علمي مرتن بـود و متغيـر مسـتقل تـوبيخ     4تحقيق  ةمتغير وابست دانشگاه بودند.
شـده نيـز كيفيـت     هنجار علم بود. متغيرهاي واسـط در نظـر گرفتـه    انحراف دانشجويان از اين چهار

مقدار سالي كـه  و  ميزان رشد عملي رشته شي،كيفيت گروه آمو گروهاي آموزشي تحصيالت تكميلي،
: كيفيـت گـروه آموزشـي    شـان داد كـه  نهـاي تحقيـق   يافتـه  فرد در پست مدير گروه آموزشي است.

 گرايـي) عـام  طرفي عـاطفي، بي گرايي،(اشتراكعلم  تحصيالت تكميلي با توبيخ رسمي از هنجارهاي
تخلـف از ايـن    بـا تـوبيخ رسـميِ    شـده  متغيرهاي در نظر گرفتـه  ةبقيي  رابطههمچنين . رابطه ندارد
هاي رسمي مديران آموزشي از تخلف باشد. اما بين كيفيت گروه آموزشي و توبيخدار نمياهنجارها معن

برگستون بر اين عقيـده اسـت كـه    . داري وجود داردارابطه معن يافته)از هنجارهاي علم (شك سازمان
فتد. اپذيري اتفاق ميو در طول فرايند جامعه ستاي اجتماعي اتوبيخ انحراف از هنجارهاي علم پديده
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بلكه فرايندي پيچيـده و تحـت    اين امر فقط به توبيخ و تشويق توسط اجتماعات علمي بستگي ندارد،
قسمتي از اين پديده اجتماعي در كنترل دروني هنجارهـاي علـم بـه     هاي اجتماعي است.ثير پديدهأت

مديران گروهـاي آموزشـي مسـئول     گردد. در حالي كهر ميهاي آموزشي بمديران گروه ةنقش دوگان
هاي علمي مسئول حفظ ارتباطات با ديگر گروه زمانهم ،حفظ كيفيت در داخل گروه آموزشي هستند

در توبيخ و تخلف دانشجويان از هنجارهاي علم را تحت تاثير و جامعه نيز هستند و اين امر نقش آنها 
  ).103(همان،  دهدقرار مي
تحليـل تشـريحي    هاي اخالقـي در علـوم ريسـك:   چالش« با عنوان 1و گلدبرگ گقيق گرينبرتح
شـامل  ايـن انحرافـات    .انحرافـات تحقيـق بـود    . متغيـر وابسـته  انجام شده است» هاي پيمايشداده

دهـد  نتايج تحقيق نشان مي هاي علمي ناميده شدند.دستكاري يافتهو  دزدي علمي ها،دستكاري داده
و  نفر دستكاري علمي 10نفر از هر  2 ،شده هاي پژوهشيسوگيري طرحمرتكب نفر  10ر از نف 3كه 

 اند. عوامل تاثيرگذار بر اين انحرافات علمي،كردهنفر دزدي و سرقت علمي را گزارش  10نفر از هر  1
آشـنايي بـه اصـول پـژوهش      و نـا  عف علميضها و اقتصادي طرح هايدغدغه عدم آموزش اخالقي،

  ).1994، (گرنبرگ و گلدبرگ اندهبود
» هـاي آنهـا  الگوهاي انحرافات از تحقيق و تحليل همبستگي« با عنوان 2تحقيق براگستون و باير

الگـوي مهـم در برخـورد بـا      5بندي انجام شده است. اين تحقيق با استفاده از ادبيات نظري به دسته
ه عنوان متغير وابسته استفاده شده است كـه  انحرافات پژوهشي پرداخته است و اين پنج الگو و باور ب

و  ايمعيارهـاي حرفـه   سـازي گناهكـار،  بـدنام  معيارهـاي مجـازات،   صدمه به شـهرت،  ضرر و شامل
اي و سـن حرفـه  و  مـدير بـودن  شـامل   متغيرهاي كنترل تحقيـق  است. زدايي ايدئولوژيكيحساسيت

فشار نهادي بـراي كمـك    آموزشي، همبستگي گروه ،ايحرفهپايگاه شامل  متغيرهاي مستقل تحقيق
محققين ابتـدا بـا تحليـل عـاملي نظـرات و باورهـاي       بودند.  ايهمبستگي حرفهو  تحصيلي يهزينه

همبسـتگي گـروه     :كردنـد شـرح گـزارش   اين را به  همربوط به انحرافات تحقيقي را استخراج و نتيج
متغيرهـاي در   ةداري دارد و بقيـ ااي با ديدگاه و باور صدمه به شهرت همبستگي معنـ آموزشي و حرفه

ديـدگاه معيارهـاي مجـازات تنهـا بـا انسـجام        د. باور ونفته شده با اين ديدگاه همبستگي نداررنظر گ
 ةاي همبستگي معني داري ندارد و با بقيانسجام حرفهبا گناهكار تنها  يِزسا بدنام اي رابطه دارد.حرفه

تنهـا همبسـتگي گـروه    اي نيززدايـي حرفـه   ديـدگاه حساسـيت   بر داري دارد.امتغيرها همبستگي معن
  ).370 -361: 1994، ستون و بايرگ(برا اندثيرگذار بودهأاي تآموزشي و انسجام حرفه

پيروي  بر مؤثر دپارتماني و دانشگاهي عوامل بررسي«قاضي طباطبايي تحقيقي با عنوان و ودادهير 
 »تبريز دانشگاه در علم هنجارهاي ضد و از هنجارها اناير يها دانشگاه تكميلي تحصيالت دانشجويان
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محققين  اين تحقيق جزء اولين تحقيقات در مورد هنجارها و اخالق علم در ايران است. .اند انجام داده
علم در نظريه مرتن و تئوري رقيب آن يعنـي ضـد هنجارهـاي علـم در نظريـه       يبا توضيح هنجارها

به بررسي عوامل تاثيرگـذار بـر ايـن سـوگيري      سته تحقيق،ضمن مشخص كردن متغير واب ميتروف،
متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده بـا اسـتفاده از تئـوري    . اند هنجاري در ميان دانشجويان پرداخته

در درون اجتماعات علمـي   رسون و آستين بوده است. از نظر اين محققين،اند و تحقيقات تجربي كاناو
 بـه دانشـجويان انتقـال داده    است كه هنجارها و آداب و رسوم علمـي و در درون روند جامعه پذيري 

سـاختار گـروه    جو گروه آموزشي، بنابراين متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده اين تحقيق، شود. مي
 اين تحقيـق بـه روش پيمـايش بـوده و     تجربيات طلبگي و مرتبه علمي دانشجو بوده است. آموزشي،

 شـهيد ، مـدرس  بيـت تر ،تهـران  دانشگاه چهار تكميلي جويان تحصيالتدانش زا پژوهش اين يها ادهد
 علـوم  شناسـي،  زيسـت  شـيمي،  رشـته  چهـار  ميان دانشجويان در و شده آوري جمع تبريز و بهشتي

 .ودب تكميلي تحصيالت دانشجوي 372 شامل تحقيق نمونه .شد بررسي و مقايسه عمران و اجتماعي
علـم   هنجارهاي صوصخ در بيشتري سوگيري اينكه دانشجويان دوجو با دهد مي نشان نتايج پژوهش

 آموزشـي  گـروه  در خـويش  اسـاتيد  واقعي رفتار ليكن در علم، هنجارهايدض تا دهند مي نشان خود از
 نتـايج  همچنـين  .كننـد  مـي  تلقي علم هنجارهاي به اقتداء از تر قوي را علم ضدهنجارهاي به اقتداي

هنجارهاي علم در ميـان علـوم مختلـف متفـاوت اسـت. از نظـر        زا پيروي كه دهد مي تحقيق نشان
در  آموزشـي  گروههـاي  و كننـد  مـي  هاي علـم پيـروي  استادان آنها بيشتر از ضـدهنجار  دانشجويان،
نتايج مبين اين واقعيت اسـت كـه    ر مجموع،د هنجارپرور. تا هستند ضدهنجارپرور ايران دانشگاههاي

پيروي از ضد هنجارهـا را بيشـتر از هنجارهـاي     شده در مطالعهعوامل دانشگاهي و فردي لحاظ  اوالً
ساختار  عوامل دانشگاهي و فردي مربوط به جو گروه آموزشي، تر به عبارت دقيق كنند؛ مي علم تبيين

 كنند تا هنجارهـاي علـم   مي و ... بيشتر ضدهنجارهاي علم را تقويت تجربيات طلبگي گروه آموزشي،
(ودادهيـر و   شـود  مي بيشترنوسان يا دوگانگي آنها در سوگيري هنجاري  راد،با گذشت سن اف . ثانياًرا

  ).215: 1377 قاضي طباطبايي،
ثر بـر توليـد   ؤمطالعه عوامل مـ « با عنوان سين گدازگر و محمد باقر عليزاده اقدمح ي توسطتحقيق

» علمي دانشگاه تبريـز)  هيأتاعضاء  (نمونه مورد مطالعه: هاعلمي دانشگاه هيأتعلم در بين اعضاي 
 هيـأت اين تحقيق به روش پيمايش و با استفاده از پرسشنامه در ميان كل اعضـاي   است. شدهانجام 

اين محققين نيـز بـا    .نفر انجام شده است 477نفر از جامعه آماري  198 نشگاه تبريز با نمونهعلمي دا
-هـاي جوسـازماني و جامعـه   و نظريـه  شناسي علم و اخالق علمي مرتنهاي جامعهاستفاده از تئوري

ن تبيي يخوداثربخشي بندورا براو  هاي روانشناسي اجتماعيپذيري در سطوح باالي آموزشي و نظريه
نقشي است  آنچه براي اين تحقيق اهميت دارد اند.هعلمي استفاده كرد هيأتميزان توليد علم اعضاي 

كه اين محققين در همبستگي بين سوگيري هنجاري علم و يا اخالق علم و  ارزش داوري (به عنوان 
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دسـت  ه نتايج ب. به عبارت ديگر اند پيدا كرده علمي هيأتتوليد علم در ميان اعضاي  و متغير مستقل)
توليد علمي آنهـا نيـز    د كه  با باال رفتن سوگيري هنجاري در بين استادان دانشگاهنده مي آمده نشان

 علمي در توليد علم افـزايش  هيأترود و با سوگيري هنجاري نسبت به علم مشاركت اعضاي  مي باال
ي استادان توليد علمي آنهـا نيـز   داور دهد با باال رفتن ميزان ارزش مي نشان ها يابد. همچنين يافته مي

   .)139:1385 عليزاده،و  (گدازگرد ياب مي كاهش
هـاي  ها و چالشانگيزش عوامل،« با عنواندر تحقيقي  )1387( و همكارانشراد محمدامين قانعي

هاي توليد دانـش در ايـران   در جستجوي شناخت و تحليل چالش» توليد دانش در بين نخبگان علمي
اين تحقيق به وسيله  اند.تي از يك سو و هنجاري و اخالقي از سوي ديگر بودهدر زمينه فضاي تعامال

روش مـورد اسـتفاده   ؛ شده است نجاما پرسشنامه از افرادي كه مقاالت علمي در مجالت معتبر داشته
 ي جامعـه شناسـان علـم ماننـد مـرتن،     هـا  بوده است. محققين از نظريه 105نمونه  و تعداد  پيمايش

انـد.  رزنيك در ادبيات نظري  و براي پيدا كردن متغيرهاي مستقل استفاده كـرده و  لينزكا گستروم،اه
ــت از:    ــوده اس ــارت ب ــق عب ــن تحقي ــتقل اي ــاي مس ــر متغيره ــا متغي ــهه ــغلي،تعهد اي  ي زمين و ش

سازماني. در  اين تحقيق براي ارزيـابي  سازماني و برونارتباطات درون هنجاري،هنجارمندي سازماني،
دهد كه دو متغير ارتباطـات  ها نشان مييافته .ز رگرسيون گام به گام استفاده شده استمدل تحقيق ا

داري با متغيرهـاي تحقيـق دارنـد. چيـزي كـه در ايـن       سازماني و هنجارمندي سازماني ارتباط معني
خالف مفروضات پژوهشگران بوده است اين است كه تعهدهنجاري با  توليد علمي رابطـه   تحقيق بر

  .)81: (همان است نداشته

  مباني نظري
ه عنوان موضـوعي بااهميـت تلقـي    فقط در دوران اخير است كه ب» اخالق علم«كه موضوع با اين

ايران با استقبال خوبي مواجه شده است اما در همين دوران كوتاه هم در خارج از ايران و هم در شده 
نگريسـته  » علم اخالقي و هنجاريِ، گيهاي فرهنبنيان« علم در ايران به مثابة است. موضوع اخالق

-ييد اين اظهـار مـي  أدر ت .دارند هر كشوريعلمي  ةتوسعيا عدمتوسعه بديلي در شود كه سهم بيمي

-قانعي؛ 1381 و 1387 (فراستخواه؛ از سوي بسياري از پژوهشگرانشده  توان به شواهد تجربي ارائه

؛ 1388،وحدت و آژيـر ؛ 1388، زادهاميريان؛ 1388، هزادشفيع؛ 1385، رادقانعي؛ 1387، همكاران راد و
رجوع كرد كه  )1384،چلبي و معمار؛ 1377 ،ودادهير و قاضي طباطبايي ؛1387، اقدمگدازگر و عليزاده

علمـي   ةتوسـع در  تواندمي» علم ياتهنجارها و اخالق«و  »فرهنگ«رشد  مدعي هستند رشد يا عدم
  ايفاء نمايد. كنندهايران نقش بازدارنده يا تسهيل
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گرايـي  گرايـي و رابطـه  نظري ساختارگرايي، كنش ةدر اين بخش از مقاله ابتدا با معرفي سه شالود
شدن ثر بر درونيؤشود. بعد با الهام از اين چارچوب نظري عوامل ماقدام به تدوين چارچوب نظري مي
  شوند. مي رايههاي تحقيق اگيرد و نهايت طرح فرضيهاخالق علم مورد شناسايي قرا مي

فردگرايي  ةشناسي را در سه مقولهاي جامعههايش، نظريهجورج ريتزر در يكي از اخيرترين خوانش
كند، بندي ميگرايي قالب ساختارگرايي) و رابطهگرايي (گري)، كلاي از ديدگاه خودكنش(زيرمجموعه

ـ    گوي كل علوم اجتماعي را زير چتـر خـود مـي    اي كه از نظرسه مقوله ين ديـرد. منظـر فردگرايـي ب
هـاي  كننده در تاريخ هستند و بر قابليت تقليل پديدهمعناست كه موجودات بشري تنها عاملين حركت

كنـد كـه جهـان اجتمـاعي شـامل       عـا مـي  ادهاي مربوط به افراد باور دارنـد. آنهـا   اجتماعي به گزاره
ـ  ةآنها مسـتقل از همـ   به عبارتي، كننده هستند. عمل  شود كه خود هايي مي تموجودي هـاي   تموجودي

گرا يا سـاختارگرا معتقدنـد   شناسان كلجامعه كنند. ديگر در آن جهان، تحت قدرت خودشان عمل مي
كنند و معتقدند كه مفاهيم جامعه قابل تقليل به افراد بدون كه عاملين فرابشري نيز در تاريخ عمل مي

 واننـد برحسـب خـواص اجـزاء آنهـا تبيـين شـوند       تهـا نمـي  ها يـا نظـام  پسماند نيست: خواص كليت
ـ دامنـه و  كـالن هـاي   تموجوديساختارگرايي در ). 2001؛ به نقل از ريترز، 34: 1،1976(فيليپ پوام رد

شوند. طبق آن، منبع انحصاري كنش نـه افـراد    براي پژوهش اجتماعي قلمداد مي قبولمنقطه شروع 
هستند كه قابل  يها داراي خواص تن موجودياي اعي هستند.هاي اجتم بلكه جوامع، ساختارها و يا نظام

-گرايي فضاي مفهومي مخـتص ريتزرمعتقد است رابطهتقليل به عناصر جداگانه مشمول آنها نيستند. 

گرايـي  ها اضافه شود. مفروضـات رابطـه  گرايي دارد، و بايستي به آنخود را در كنار فردگرايي و كلبه
هاي جهان اجتماعي بايد با روابط ميـان افـراد،   است: فرض اول، تبيين بنديبدين شكل قابل صورت

تـوان  ها و جوامع نميها و جامعه سروكار داشته باشد. بدون تحليل روابط ميان و بين افراد، گروهگروه
ها در آن جامعه حين تبيين جامعه، بايستي هم به روابط افراد و گروهدر هيچكدام از آنها را تبيين كرد. 

-ها را انكار نميگرايان وجود افراد و كليتيز روابط جوامع با يكديگر توجه كنيم. فرض دوم، رابطهو ن

ها بايستي شامل روابط بين آنهـا باشـد. فـرض    سازي در خصوص اين موجوديتكنند. هر نوع مفهوم
ر هـدف تبيـين   هاي اجتماعي مفيداند، امـا اگـ  سوم، مفاهيم فردگرايانه و كل گرايانه براي فهم پديده

  اي استفاده شود.  باشد، پس بايد از مفاهيم رابطه
شود. بعد به تعريف معيارهاي اخالق علم پرداخته ميابتدا مقاله،  ةادامدر نظري كلي،  ةبا اين مقدم

عوامل مـذكور   ةشود سپس به تجزيثر بر اخالق علم پرداخته ميؤعوامل اجتماعي م نظريبه بررسي 
-ها فرضيهشود و از اين استداللاي پرداخته ميعوامل ساختاري، كنشي و رابطهنظري  ةدر سه مقول

  شوند. هاي تحقيق استخراج مي
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» اخالقـي  كـنش «اخالق) با محوريت موضوع  ة(فلسفاي از فلسفه اخالق حوزه»: اخالق«مفهوم 
كه است ديگري  وي فرد در قبال  خود هارفتارها و ديدگاه اي ازكنش اخالقي ناظر بر مجموعهاست. 

اول بـه فاعـل    ةدر درجـ هـا  اين است. »كدهاي اخالقي« اي از قواعد و يا به اصطالحشامل مجموعه
در اينجـا   دوم كنش اخالقي متوجه اعمال فرد در قبال ديگران اسـت.  ةدر درج .ندهست كنش مربوط

   گيرد.شود و بعد اجتماعي به خود مي مي كنش اخالقي به سمت ديگري جهت داده
  اخالق و فاعلين كنش اخالقي را به صورت زير نشان داد.  ةتوان فلسفبندي ميدر يك تقسيم

  فلسفه اخالق و فاعلين كنش اخالقي و سطح مباحث: 1جدول 

  نوع مباحث فاعلين كنش اخالقي فلسفه اخالق
   سطح نظري وانتزاعينقش تخصصي فرد، سازمان، فرا اخالق
  سطح نظري و انتزاعيسازمان،نقش تخصصي فرد،اخالق
  سطح عيني و جزييسازمان،نقش تخصصي فرد،اخالق

 بررسـي   بـه  آنپـردازد.  هـاي اخالقـي مـي   شناسي داوريبه بررسي سرشت و روش »اخالق فرا«
توان عقايـد  و اينكه چگونه ميپردازد و اين كه آيا حقايق اخالقي وجود دارد يا نه مي »خوب«معناي 

-مـي اصـولي  به بررسـي   »اخالق هنجاري«مر بوط به درست و نادرست را موجه يا از آن دفاع كرد. 

گويد چـه  در جستجوي هنجارهايي است كه ميكند. آن گويد انسان چگونه بايد زندگي  مي كهپردازد 
 »اخالق كـاربردي « ).15: 1386(گنسلر، يا چه چيز ارزشمند است چيزي درست و چه چيزي نادرست

ارتباطي نزديك با شكل زنـدگي   آنبه بعد مطرح شد.  40ةاخالق هنجاري است كه از ده ازاي  شاخه
كـدهاي اخالقـي دقيـق و     اي ازمجموعـه  زندگي روزمرههاي در موقعيت و كندروزمره مردم پيدا مي

 .شـود ة شـناخت اي نيـز  اخـالق حرفـه  اين اخالق با عنوان  دهد.جزيي در اختيار فاعلين كنش قرار مي
وابسته بـه  «وليت اخالقي فرد از حيث شغل است. اخالق در اين مفهوم ئمس اياز اخالق حرفه منظور
 اخـالق پزشـكان،   شـود: اخالقيات خاص مطرح مـي  كه برحسب تنوع مشاغلطوري ه باست  »شغل

اخـالق   اخالق محققـان،  ات،اخالق قض اخالق سرپرستان، اخالق وكال، اخالق مديران، ،علماخالق 
 »هادانشگاه«همچون  ها و نهادهاي تخصصيسازمانبا اين حساب،  .غيره اخالق تجار و خبرنگاران،
  كند.در اينجا مصداق پيدا مي» اخالق علم« كنند.را تدوين مييات اي از اين اخالقمجموعه

الزامات نهادي و اخالقي « اي از اصول تجويزي را به عنوانمرتن مجموعه»: اخالق علم«مفهوم 
اين مجموعه را مورد نقد قرار داد و ضدهنجارهاي علم را بـه ايـن    »ميتروف«؛ مطرح كرد »نهاد علم

اصـول دقيـق و    اي ازاي به علـم مجموعـه  مجموعه از هنجارهاي علمي افزود و رزنيك با ديد حرفه
و بورديو نيـز متغيرهـاي اجتمـاعي     كالينز ،گستروماه ايجاد كرد. راجزئي اخالقي براي انجام تحقيق 

درونـي اجتماعـات    ساز و كارهايكننده براي توضيح نظام اجتماعي علم را به عنوان متغيرهاي تبيين
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 هايايدهشناسي وايدمن و همكاران نيز با استفاده از مدل تجربي و الگوي جامعه علمي مطرح كردند.
-شده در بين دانشـجويان، در مـورد جامعـه   انجام شناسي علم و تحقيقات تجربيپردازان جامعهنظريه

  شده است. ارائه داخل گروهاي آموزشي اي سازي دانشجويان درپذيري و فرايند حرفه
 ةبـه مطالعـ   گـرا رويكردي درونبا » هنجارهاي علم«يا  »آداب و رسوم علمي«ايده طرح  مرتن با

هـاي اخالقـي و عملـي بـراي تـداوم و      امالز ةارائ كاركرد هنجارهاي علم پردازد.اجتماعات علمي مي
هنجارهاي سـاختاري علـم   « كه: يكي از شاگردان مرتن معتقد است زوكرمن علم است. استمرار نهاد

هنجارهاي شناختي دال  هنجارهاي اخالقي.و  (فني) هنجارهاي شناختي شوند: مي به دو دسته تقسيم
هنجارهاي اخالقي بـه عـوض    پذيري هستند.تاييدپذيري يا ابطال بر مواردي نظير سازگاري منطقي،

و  پـور (شـارع » انـد اينهـا همـان هنجارهـاي مرتنـي     ناظر بر رفتارهاي عالمان هستند. داللت بر علم،
طرفـي  بـي  گرايـي، عـام  گرايـي، اشـتراك از:  اند ي عبارتمرتن »هنجارهاي علم« ).19:1386 فاضلي،

دارايـي   هـاي علمـي  اشاره دارد كه يافتـه امر به اين  »اشتراك گرايي« يافته. ازمانس عاطفي و شك
تنهـا حـق بـراي     .كنـد و براي كسي حق مالكيت فردي ابجـاد نمـي   بودهمشترك كل اجتماع علمي 

نيز بـه ايـن اصـل     »عام گرايي« كردن نام است. شناختن و ثبتبه رسميت علم ةصاحب و پديدآورند
و  مليتـي  خصوصـيات فـردي،   هـاي او يافتـه  دانشـمند و  ةاشاره دارد كه معيار اعتبار و قضاوت دربـار 

 تواند مورد ارزيـابي قـرار گيـرد.   مي اشبلكه دانشمند به صرف محتواي يافته و دانش نيست جنسيتي
سياسـي و عـاطفي خـود در     هـاي شخصـي،  دور بودن دانشمندان از گـرايش  هب »طرفي عاطفيبي«

 هاي علمي تا زمانيرور انتقادي يافتهمبر » يافتهشك سازمان« .كنداشاره مي جستجوي دانش و علم
   .، راجع استكه مدارك و اسناد قوي و مسلم بر اثبات آنها وجود نداشته باشد

اخـالق مـرتن دسـت زد و آنهـا را      يه هنجارهاي متضاد بـا هنجارهـا  يميتروف به تدوين مجموع
گرايـي  خـاص  گرايي،راكگرايي در برابر اشتخست/ فردگرايي ضدهنجارهاي علم ناميد كه عبارتند از:

برابـر   يافته درسازمان يانديشجزمو  طرفي عاطفيورزي عاطفي در برابر بيغرض گرايي،در برابر عام
هـيچ مـانعي بـراي تسـري حقـوق      اشاره بر اين دارد كـه   گراييخست/ فردگرايي يافته.شك سازمان

نـوآوري و اكتشـافات علمـي وجـود      ،هاعمال مهار حفاظتي بر يافتهعلم و ا يمالكيت فردي به حيطه
ضـروري و   هاي علمي يك عمـل اخالقـيِ  رازداري و اختفاي اكتشافات و يافته ندارد. در دنياي علم،

هاي اجتماعي و يـا شخصـي   ويژگيكند كه بر اين نكته پافشاري مي گراييخاص. ناپذير استاجتناب
هر يك از  .ثرندؤدر خصوص آثار علمي مت قضاو ةبر نحو عواملي هستند كه قوياً ةدانشمندان در زمر

ـ   مين منـافع و عاليـق فـردي خـود و گروهـي محـدود از دانشـمنداني       أپژوهشگران پيوسته در پي ت
از رفتارها و اشـكال متنـوعي    عالوه بر آن ميتروف (اجتماعات ذي نفع) هستند كه به آن تعلق دارند.

-ترين و مـرتبط برد كه از مهم مي علم نامي هادادن رفتارهاي انحرافي و تخطي از هنجاربراي نشان
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علمـي اشـاره    سـرقت و  ها و شواهد و اطالعاتدستكاري داده جعل، شامل »تقلب علمي«ترين آنها 
  )9:1387 (ودادهير و همكاران، كرد.

چگونه دانش و علم چيست؟  اخالق چيست؟: كندال اساسي شروع ميؤرزنيك كار خود را با سه س
اخـالق هنجـاري بـين اخـالق     او با تأكيد بر  ).13: 1998، 1رزنيك ( شوندوط ميو اخالق به هم مرب

هاي عام ناظر بـر رفتارهـاي مـردم در    شود. اخالق عمومي اخالقتفاوت قائل مي 3و اخالق 2عمومي
امـا  «شـوند.  هاي مختلف زندگي نهادينه ميپذيري در دورهزندگي روزمره هستند كه طي روند جامعه

هـا و  نهادها و موسسه اي مخصوصدارهاي عمومي عمل نيست بلكه استاندارهاي حرفهاستان ،اخالق
اي شامل كدهاي ضروري و الزم بنابراين اخالق حرفه ).14: 1998(همان، » يا گروها در جامعه است

-اي به نهـاد علـم مـي   رزنيك با ديد حرفه باشد. مي هابراي كارايي بيشتر نهادها و مشاغل و موسسه

وري بيشتر اين نهاد پيشـنهاد  بهره اي را براي كارايي وو حرفه ياي از اصول اخالقو مجموعه پردازد
علم داراي مسئوليت اجتماعي است و از همين رو هنجارها و اخالق علم براي علـم   اواز نظر  كند.مي

اري: : درسـتك دانـد  مـي  معيارها و اخالقيات زير را براي اجتماعات علمي ضـروري  وي ضروري است.
آنهـا بايـد در تمـامي     تفسير نمايند.تحريف و يا سوء ها و يا نتايج علمي را جعل،دانشمندان نبايد داده

دانشمندان بايـد از ارتكـاب خطـا در    ؛ دقت: گيري باشنديعيني و بدون سو ي فرايند پژوهش،ها جنبه
شناختي و انساني را روش شي،بايد خطاهاي آزمايآنها  نتايج. يبه ويژه در ارايه پژوهش اجتناب كنند،

-دانشمندان بايـد از داده ؛ بلندنظري: تعصب و تضاد منافع بپرهيزند به حداقل رسانده و از خود فريبي،

آنها بايد به ديگـران اجـازه    استفاده كنند. بطور اشتراكيو ابزارهاي خود  ها يشهاند  ها،روش نتايج، ها،
؛ آزادي: ي جديـد را داشـته باشـند   هـا  يشهاند  انتقاد و ظهوردهند تا آثارشان را بررسي كرده و ظرفيت 

آنها بايـد نسـبت بـه     اي آزاد باشند.دانشمندان بايد براي انجام پژوهش نسبت به هر مساله يا فرضيه
مـدارك و اعتبـارات   ؛ اعتبـار/ مـدرك:   ها و آراء قديمي مجاز باشـند يشهاند پيگيري عقايد جديد و نقد
د نه در جا و مكاني كـه صـالحيت   نكه صالحيتش را داشته باشد اعطاءشوتحصيلي بايستي در جايي 

بيت دانشمندان آتي مبادرت ورزيده و از چگونگي يادگيري و انجـام  تر دانشمندان بايد به؛ تعليم: دنندار
 علـم،  ةبايست عمـوم مـردم را دربـار    مي آنها جانب آنها اطمينان حاصل كنند. علم مفيد و اثربخش از

دانشمندان بايد از خسارت زدن به جامعـه اجتنـاب   پذيري اجتماعي: ؛ مسئوليتاهي دهندپرورش و آگ
دانشـمندان بايـد مـردم را دربـاره نتـايج و       ورزند و در راستاي ايجاد منافع اجتمـاعي تـالش نماينـد،   

 دانشمندان بايد قـوانين و  در فرايند پژوهش،مداري: ؛ قانون ي علمي آگاهي دهندها پيامدهاي فعاليت
فرصت  از دانشمندان نبايد به طور غيرمنصفانه اي،؛ فرصت: مقررات مربوط به كارشان را رعايت كنند
دانشـمندان بايسـتي   ؛ احتـرام متقابـل:   لب كردسعلمي را  ةاستفاده از منابع علمي يا پيشرفت در حرف
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علمي است كـه   سنگ بناي اجتماع همكاري و اعتماد، به همكاران خود با احترام رفتار نمايند.نسبت 
دانشمندان بايد از منابع ؛ كارايي: شكند مي درهم در صورتي كه دانشمندان به يكديگر احترام نگذارند،

انسـاني و فنـي محـدودي در     زيرا دانشمندان منابع اقتصـادي،  ثري استفاده نمايند،ؤموجود به طور م
اسـتفاده از موضـوعات انسـاني در     دانشمندان نبايد بـه هنگـام  ها: ؛ رعايت حقوق آزمودنياختيار دارند

آنها بايد با موضوعات غير انساني با احتـرام   ن انساني تخطي كنند.أاز حقوق يا ش هاي علمي،آزمايش
 (ودادهيـر و همكـاران،   مراقـب باشـند   ي علمـي، ها رفتار كرده و به هنگام استفاده از آنها در آزمايش

13:1387(.  

  شدن اخالق علمثر بر درونيؤعوامل م
ديـدگاه فردگرايانـه و   د: بـاب توليـد علـم و دانـش دو ديـدگاه وجـود دار       درگسـتروم  ااز ديدگاه ه

شناختي فرض بر اين اسـت  ييدر ديدگاه فردگرايانه و زيبا ديدگاه اجتماعي و جمعي.و  شناختي ييزيبا
اي هـ مندي ها و عالقهعلم و توليد دانش محصول فعاليت فردي است و دانشمند براساس گرايش كه

اين  هاي فكري شخصي است.انگيزه دانشمند رفع تضاد. پردازدشخصي به جستجو و توليد دانش مي
دانشـمند   دهد.دانشمند را در انزواي اجتماعي و دور از ديگر دانشمندان قرار مي مدل از فعاليت علمي،

 ه كشف و حل مسـاله ب (نبوغي كه در برخي از افراد استثنايي وجود دارد) شناختيييبراساس نبوغ زيبا
و توليـدات دانشـمندان در    »اي اجتماعيپديده«اجتماعات علمي به عنوان  ،در ديدگاه دوم پردازد. مي

  گيرد.درون اين ساختار جمعي مورد بررسي قرار مي
 و در  كتـاب  كنـد علمـي شـروع مـي    ةبا انتقاد از الگوي توليد فردگرايانتحليل خود را گستروم اه 

اي اشـاره دارد كـه در كـار    بر جمع متحد و به هم پيوستهكه  پردازدمفهومي ميبه   "اجتماع علمي"
(تشـويق و   اين تعامالت طيف وسيعي از كنتـرل  يهامكانيسم توليدات علمي با يكديگر تعامل دارند.

پـذيري در   جامعـه « او زعـم بـه   هاي دانشمندان با يكديگر اسـت. چشم و هم چشمي تنبيه) گرفته تا
اي و فكـري رقيـب   ثري از عاليـق حرفـه  ؤي دارد. دانشجو در اين فرايند به طور مـ نقش زياد »علم

صـالحيت و   حرمت، درك دانشجو از شخصيت، گردد؛گيرد و به معلمان خويش وابسته ميفاصله مي
بنـابراين از   ).7:1385 راد،(قـانعي » كنـد اهميت كارش به ارزيابي اساتيد و همكارانش بستگي پيدا مي

عامل  »دهينظام كنترل اجتماعي مبتني بر پاداش« و »پذيري عميقجامعه«دو عامل  مگستروانظر ه
  ).24:1386 فاضلي،و  پور(شارع بندي به هنجارهاي علم است پاي
آنـومي   به كار بردن مفهوم آنومي در داخل سازمان اجتماعي علم اسـت.  گستروم،اعد ديگر كار هب

و قواعد نظـم جديـد    اند قتدار و حجت خود را از دست دادها حالتي است كه در آن قواعد نظم گذشته،
ي هـا  شخص در اين حالت دچار يك نوع سرگشتگي و نوسان در انجام فعاليت .اند هنوز استقرار نيافته
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همچنـين قواعـد و هنجارهـاي     و نمي داند كه از كـدام دسـته از هنجارهـا اسـتفاده كنـد.      خود است
   ندارد. معين و واضح براي عمل وجود مشخص،

پاداش در داخل اجتماع علمـي اهميـت فـراوان     نظامشناختن رسميتگستروم به دليل بهاديدگاه ه
، كيد كرده بـود أاش و تنبيه در داخل اجتماع علم تپذيري و نظام پاددارد. همچنان كه مرتن به جامعه

كار او كـه   عه داد.توس وكارهاي اين پاداش گستروم نيز اين مفهوم مرتن را با توجه به شناخت سازاه
هاي جمعي دانشمندان در داخل سازمان اجتماعي علم سرآغاز مناسك و آيينسبب عطف توجه به به 

  گرفت. شناسي علم قرار انسان
) 1998( "نظريه جهاني تحـول تفكـر   ها:شناسي فلسفهجامعه" كتاب عظيم و پرحجمش دركالينز 

. دانـد مـي نيـز  اربست در سطح كارهاي فكـري  قابل كرا شناسي عمومي اش در جامعهالگوي عمومي
و سـاختار محلـي    انـرژي عـاطفي   فرهنگـي،  ةكالينز حول سه محور سرماي شناسي علمِالگوي جامعه

  ). 42:1386 فاضلي،و  پور(شارع گيردمتفكران شكل مي ةفرصت در شبك
بـا يكـديگر و   تعـامالت مكاتـب    دهـد. هاي اصلي كار كالينز را شكل مييكي از پايه شبكه ةنظري

انرژي عـاطفي در داخـل    شود.ژي عاطفي ميران ايجادهمچنين تعامالت دانشمندان با يكديگر باعث 
در يك اجتمـاع  را افراد  مراسم تعاملي شود.ميمتكثر هاي تعامالت اجتماعات علمي با مراسم و آيين

 بيننـد. هـان خـويش را مـي   آفريند كه اعضاء از طريق آنهـا ج سازد و نمادهايي را مياخالقي مقيد مي
 د با توجه به شـدت كـنش متقابـل از انـرژي عـاطفي پـر      نكنافرادي كه در مراسم تعاملي شركت مي

هـاي  كنند. اين انرژي از موقعيـت شوند و شور و اشتياق حركت به طرف اهداف نمادين را پيدا مي مي
اين در غياب گـروه نيـز كارسـاز    يابد و بنابرهاي تنهايي نيز جريان ميبه موقعيت مشاركت در مراسم

  است. 
هاي دانشمندان بـراي  تعامالت و مراسم .است »حقيقيت«در داخل اجتماعات علمي  هدف نمادين

 »هـاي فرهنگـي  سـرمايه «تجليل و احترام به آن و به كساني كه در داخـل اجتماعـات علمـي داراي    
حس  كنشگران دانشگاهيها و آييندر داخل اجتماعات علمي با انجام مراسم  گيرد.هستند صورت مي

-اين نمادها معناسازي آيد.به شكل پايدار در مي و روابط ميان آنها با نمادها كردهنزديكي به همديگر 

بـراي شـناختن فـرد و جايگـاه او      رود.هاي گروهاي علمي به كـار مـي  شده و براي تشخيص ويژگي
-چه گـروه  كه عضواي اجتماعي نگاه كرد و اينهبه ارتباطات دانشمندان در طول شبكه يدبنابراين با

جايگاه آنها در نظام به شدت قشـربندي   منابع فكري و عاطفي آنها با چه كساني است، ايي هستند،ه
  داراي سرمايه فرهنگي هستند؟  يدانش چگونه و به چه ميزان

اش مـومي شناسـي ع شناسي علم به شدت به مفـاهيم اصـلي او در جامعـه   بورديو در جامعه ةنظري
-به بحث توليد علم در ميدان علم مـي  اشكلي ةاز نظري مشتق بورديو براساس مفاهيم. وابسته است
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-هاي دانشمندان در توليد علم را داراي متغيرهـاي هـم سياسـي و هـم معرفـت     پردازد. بورديو انگيزه

هـاي  مهـارت ه معتقد اسـت كـ  يشمندان مكتب ادينبورگ اند التور ووي به پيروي از  داند.شناسي مي
محققـين و   طوري كه از آن طريـق ه ب استو زباني دانشمندان براي اقناع اجتماع علمي مهم  بالغي

  .كنندكسب مينمادين  ةدانشمندان سرماي
هـاي در دسـترس و اقتـدار    بورديو توليد علمي كنشگران در ميدان علم را براساس ميزان سـرمايه 

توليـد و بازتوليـد دانشـمندان در ميـدان علـم       دهد.يهاي دانشگاهي توضيح معلمي صاحبان كرسي
در درجـه دوم بـا    و ،يختشـنا براساس ميزان همنوايي دانشجويان با معيارهاي در درجـه اول معرفـت  

در  فرهنگـي هسـتند   ياستاداني كه داراي بيشـترين سـرمايه   گيرد.اقتدار و حجيت اساتيد صورت مي
كنند و اين عمل فرايندي است كه تر عمل ميموفق وشجذب و برانگيختن دانشجويان مجرب و باه

از يـك   افزاينـد. هاي نمادين و فرهنگي خود ميو به سرمايه برنددر طي آن دو طرف مبادله سود مي
شـدن  شدن بيشـتر آنهـا و مشـروع    شناختهرسميتاساتيد و به شدنباعث مشهور اين همكاري طرف،
فرهنگـي   ياز طرف ديگر  باعـث كسـب سـرمايه    شود. يم هاي آنهاي پژوهشي جديد و يافتهحوزه

دانشجويان براي آنكه در ميدان علم بتوانند موفق شـوند بايـد بـه اقتـدار      شود. مي توسط دانشجويان
   ساتيد خود گردن نهند.ا

  جمع بندي نظريات و ارايه فرضيات 
 ،كننـده) هـاي تسـهيل  (كنتـرل  تشويق هاي ساختارگرا:عوامل موثر بر اخالق علم از منظر نظريه

 ةسـرماي  ،علـم توسـط گـروه مرجـع دانشـگاهي (اسـاتيد)      اخالق  رعايت ،هاي بازدارنده)(كنترل تنبيه
  .فرهنگي گروه مرجع دانشگاهي (اساتيد) و فرهنگ دانشگاهي

دانشـجويان رابطـه   در ميـان   شدن اخالق علـم درونيو  كنندههاي اجتماعي تسهيلكنترلبين . 1
  وجود دارد.

دانشجويان رابطـه وجـود   در ميان  شدن اخالق علمدرونيو  هاي اجتماعي بازدارندهكنترلن بي. 2
 دارد.

دانشجويان رابطه وجود در ميان  شدن اخالق علمدرونيو  رعايت اخالق علم توسط اساتيدبين . 3
 دارد.

  ود دارد.وج دانشجويان رابطهدر ميان  شدن اخالق علمدرونيو  سرمايه فرهنگي اساتيدبين . 4
  وجود دارد. دانشجويان رابطهدر ميان  شدن اخالق علمدرونيو  فرهنگ دانشگاهيبين . 5

 اقتـدار  ،هاي تحصيلي دانشـجويان انگيزه گرا:هاي كنشثر بر اخالق علم از منظر نظريهؤعوامل م
  و شبكه تعامالت علمي. پذيري علمي دانشجويان
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وجود  دانشجويان رابطهدر ميان  مشدن اخالق علدرونيو  هاي تحصيلي دانشجويانانگيزهبين . 1
 دارد.

وجـود   دانشجويان رابطـه در ميان  شدن اخالق علمدرونيو  اقتدارپذيري علمي دانشجويانبين . 2
  دارد.

  .روابط بين اساتيد و دانشجويان ةشبك گرا:هاي رابطهعوامل موثر بر اخالق علم از منظر نظريه
دانشـجويان رابطـه   در ميـان   شدن اخالق علـم رونيدو  شبكه تعامالت علمي دانشجويانبين . 1

 وجود دارد.

 چندمتغيري ةفرضي

 ،هاي بازدارنده، اخالق علم گـروه مرجـع دانشـگاهي (اسـاتيد)    ، كنترلكنندههاي تسهيلكنترل. 1
هــاي تحصــيلي فرهنگــي گــروه مرجــع دانشــگاهي (اســاتيد)، فرهنــگ دانشــگاهي، انگيــزه ةســرماي

بـر اخـالق علـم     روابط بين اساتيد و دانشـجويان  علمي دانشجويان و شبكه دانشجويان، اقتدارپذيري
 دانشجويان موثرند.

  كيبيتر ةفرضي
متفـاوت  » اخـالق علـم دانشـجويان   «بر » ايرابطه«و » كنشي«، »ساختاري« تأثير متغيرهاي. 1
 است.

  روش تحقيق
از نـوع    »آزمايشـي غير«رل متغيرهـاي تحقيـق   قابليـت كنتـ  روش تحقيق از لحاظ قابليت يا عدم

ي محقـق  پرسشـنامه «ها ردآوري دادهبوده است. ابزار گ» مقطعي«و از لحاظ معيار زمان » پيمايشي«
پايـايي همسـاني   «آن از طريق » پايايي«و » اعتبار محتوايي«. در  اعتبار ابزار از طريق 1بود» ساخته
 ةي آماري شامل كليراز شد. جامعه) اح70/0ضريب آلفاي كرونباخ (باالتر از  ةبا روش محاسب» دروني

 -هـاي آزاد رودهـن، كـرج و پيشـوا    دانشجويان تحصيالت تكميلي مشغول به تحصـيل در دانشـگاه  
اي نامتناسب بـا  طبقه«گيري مورد از آنها بود كه با استفاده از روش نمونه 580آماري  ةورامين و نمون

  انتخاب شدند.» حجم

                                                           
ثير مسائل أت). «1389محسني تبريزي، عليرضا، محمود قاضي طباطبائي و سيدهادي مرجائي ( در ساختن اين پرسشنامه از اثر زير استفاده شده است: 1

www.SID.ir .45- 67، صص 55، شماره اليريزي در آموزش عفصلنامه پژوهش و برنامه، »پذيري دانشگاهيو چالشهاي محيط علمي بر جامعه
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  هاي تحقيقيافته
شـود. بعـد بـه آزمـون     قاله ابتدا كم وكيف متغيرهاي اصلي تحقيق توصيف مـي در اين بخش از م

  شود.ي چندمتغيري پرداخته ميهاي دومتغيري و سپس به فرضيهفرضيه

  توصيف متغيرها
بيشـترين تعـداد   » ميزان اخالق علمـي نهادينـه شـده   « ةنمر 2طبق ارقام مذكور در جدول شماره 

نيمـي از  » ميزان اخالق علمي نهادينه شده«است.  )»متوسط«از كمي بيش( 4/3دانشجويان، برابر با 
باشـد.  و نيمي ديگر بيش از آن نمره مي )»متوسط«از كمي بيش( 4/3دانشجويان مساوي يا كمتر از 

از  كمي بـيش ) 4/3آماري برابر با  ةنمون» ميزان اخالق علمي نهادينه شده دانشجويان«متوسط نمره 
در حـدود  بطـور متوسـط  ميزان اخالق علمي نهادينه شده دانشـجويان  هاي باشد. نمرهمي )»متوسط«

  اند.شدهواحد در اطراف ميانگين پراكنده 46/0

  دانشجو) 580آمار توصيفي متغيرهاي وابسته و مستقل (تعداد نمونه برابر با  :2جدول 

 معيار انحراف ميانگين ميانه نما حداكثر حداقل  

  46/0 36/3 37/337/3 89/4 76/1 دانشجويان علم اخالق
  93/0  61/2  57/2  3  5  1 كننده تسهيل اجتماعي كنترلهاي
  86/0  99/2  3  3  5  1  بازدارنده اجتماعي كنترلهاي

  55/0  04/3  3  3  71/4  82/1 اساتيد علم اخالق
  65/0  22/3  14/3  3  5  29/1 اساتيد فرهنگي سرمايه
  92/0  87/2  3  3  5  1  دانشگاهي فرهنگ
  77/0  61/3  67/3  3  5  50/1 دانشجويان تحصيلي يها انگيزه

  81/0  11/3  3  3  5  1 دانشجويان علمي اقتدارپذيري
  66/0  62/3  45/3  3  5  18/2 دانشجويان و اساتيد علمي تعامالت شبكه

بيشترين تعداد دانشجويان، برابر با » ارزيابي ميزان اعمال كنترلهاي اجتماعي تسهيل كننده«نمره 
ازنظـر نيمـي از   » يزان اعمال كنترلهاي اجتماعي تسهيل كنندهارزيابي م«باشد. مي )»متوسط«( 0/3

باشـد.  و نيمي ديگر بيش از آن نمـره مـي   )»متوسط«نزديك به ( 6/2دانشجويان مساوي يا كمتر از 
ـ » ميزان اعمال كنترلهاي اجتماعي تسهيل كننده از ديدگاه دانشـجويان «متوسط نمره  آمـاري   ةنمون

هاي ميزان اعمال كنترلهاي اجتماعي تسهيل كننده باشد. نمرهمي )»متوسط«نزديك به ( 6/2برابر با 
-هاي ميزان انگيـزه نمره اند.شدهپراكنده واحد در اطراف ميانگين  9/0از ديدگاه دانشجويان در حدود 

ارزيـابي  «انـد. نمـره   شـده  واحد در اطراف ميانگين پراكنـده 46/0ي تحصيلي دانشجويان در حدود ها
-مـي  )»متوسط«( 0/3بيشترين تعداد دانشجويان، برابر با» رلهاي اجتماعي بازدارندهميزان اعمال كنت www.SID.ir
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نظر نيمي از دانشجويان مساوي يا كمتر  از» ارزيابي ميزان اعمال كنترلهاي اجتماعي بازدارنده«باشد. 
ميـزان اعمـال كنترلهـاي    «باشد. متوسط نمره و نيمي ديگر بيش از آن نمره مي )»متوسط«( 0/3از 
هـاي  باشـد. نمـره  مي )»متوسط«( 0/3آماري برابر با  ةنمون» ماعي بازدارنده از ديدگاه دانشجوياناجت

واحد در اطراف ميانگين  8/0ميزان اعمال كنترلهاي اجتماعي بازدارنده از ديدگاه دانشجويان در حدود 
 0/3 شجويان، برابر بـا از ديدگاه بيشترين تعداد دان» ميزان اخالق علمي اساتيد«اند. نمره شدهپراكنده

از ديدگاه نيمي از دانشجويان مساوي يا كمتـر از  » ميزان اخالق علمي اساتيد«باشد. مي )»متوسط«(
» ميزان اخالق علمي اسـاتيد «باشد. متوسط نمره و نيمي ديگر بيش از آن نمره مي )»متوسط«( 0/3

ميزان اخالق علمـي اسـاتيد در    هايباشد. نمرهمي )»متوسط«( 0/3ي آماري برابر با از ديدگاه نمونه
از ديـدگاه  » ميزان سرمايه فرهنگي اسـاتيد «اند. نمره شدهواحد در اطراف ميانگين پراكنده 5/0حدود 

ازنظر » ميزان سرمايه فرهنگي اساتيد«باشد. مي )»متوسط«( 0/3بيشترين تعداد دانشجويان، برابر با 
باشـد.  و نيمي ديگـر بـيش از آن نمـره مـي     )»متوسط«( 1/3نيمي از دانشجويان مساوي يا كمتر از 

 2/3ي آمـاري برابـر بـا    نمونـه » ميزان سرمايه فرهنگي اساتيد از ديـدگاه دانشـجويان  «متوسط نمره 
هاي ميزان سرمايه فرهنگـي اسـاتيد از ديـدگاه دانشـجويان در     باشد. نمرهمي )»متوسط«(نزديك به 

از » ميزان فرهنگ دانشـگاهي دانشـجويان  «نمره  اند.شدهواحد در اطراف ميانگين پراكنده 6/0حدود 
ميـزان فرهنـگ دانشـگاهي    «باشـد.  مـي ») متوسط(« 0/3ديدگاه بيشترين تعداد دانشجويان، برابر با 

و نيمي ديگر بيش از آن  )»متوسط«( 0/3نظر نيمي از دانشجويان مساوي يا كمتر از  از» دانشجويان
ـ » شـگاهي دانشـجويان  ميزان فرهنـگ دان «باشد. متوسط نمره نمره مي  0/3آمـاري برابـر بـا     ةنمون

واحـد در اطـراف    8/0هاي ميزان فرهنگ دانشگاهي دانشجويان در حدود باشد. نمرهمي )»متوسط«(
 اند.شدهميانگين پراكنده

باشـد.  مي )»متوسط«( 0/3بيشترين تعداد دانشجويان، برابر با » هاي تحصيليميزان انگيزه«نمره 
و نيمـي  » زياد«نزديك به  7/3نيمي از دانشجويان مساوي يا كمتر از » صيليهاي تحميزان انگيزه«

آمـاري   ةنمون» هاي تحصيلي دانشجويانميزان انگيزه«باشد. متوسط نمره ديگر بيش از آن نمره مي
بيشترين تعداد دانشجويان، » ميزان اقتدارپذيري علمي« ةباشد. نمرمي» زياد«نزديك به  6/3برابر با 
ازنظر نيمي از دانشجويان مسـاوي يـا   » ميزان اقتدارپذيري علمي«باشد. مي )»متوسط«( 0/3ا برابر ب

ميـزان اقتدارپـذيري   «باشد. متوسط نمره و نيمي ديگر بيش از آن نمره مي )»متوسط«( 0/3كمتر از 
هـاي ميـزان   باشـد. نمـره  مـي  )»متوسـط «(نزديك بـه   0/3آماري برابر با  ةنمون» علمي دانشجويان

  اند.شده واحد در اطراف ميانگين پراكنده 8/0ذيري علمي دانشجويان در حدود اقتدارپ
از ديدگاه بيشترين تعداد دانشجويان، برابر » ميزان شبكه تعامالت ميان اساتيد و دانشجويان«نمره 

ازنظـر نيمـي از   » ميزان شبكه تعـامالت ميـان اسـاتيد و دانشـجويان    «باشد. مي )»متوسط«( 0/3با 
باشد. و نيمي ديگر بيش از آن نمره مي )»متوسط«(كمي بيش از  4/3ساوي يا كمتر از دانشجويان م www.SID.ir
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نزديـك   6/3ي آماري برابر بـا  نمونه» ميزان شبكه تعامالت ميان اساتيد و دانشجويان«متوسط نمره 
واحـد در   7/0هاي ميزان شبكه تعامالت ميان اساتيد و دانشجويان در حدود باشد. نمرهمي» زياد«به 
  اند.شدهطراف ميانگين پراكندها

  

  
  متغيرهاي وابسته و مستقل » ميانگين«: توزيع 1نمودار 

شبكه تعـامالت ميـان   «مهم اشاره دارد كه از ديدگاه دانشجويان، متوسط  ةنمودار فوق بر اين نكت
بـيش از  » اخـالق علـم دانشـجويان   «و » هاي تحصـيلي دانشـجويان  انگيزه«، »اساتيد و دانشجويان

كمتر از » فرهنگ دانشگاهي«و » كنندههاي اجتماعي تسهيلكنترل«سط ساير متغيرها و متوسط متو
  گيرند.ساير متغيرها ارزيابي شده است. ساير متغيرهاي تحقيق در ميان اين دو قطب قرار مي

  هاي دومتغيريآزمون فرضيه
ي آمـاري بـا حضـور سـاير     هـا هاي دومتغيري، بدون اعمال كنترلتاييد فرضيهاگرچه تاييد يا عدم

ناپذيري آزمـون ايـن   كننده باشد اما بطور اجتنابمتغيرهاي موجود در مدل نظري، ممكن است گمراه
متغيـري   هـاي دو رو در ايـن بخـش از مقالـه فرضـيه    ها بنيان آزمون مدل نظري است. از اينفرضيه

دومتغيـري بـا اسـتفاده از     ةشوند. تمامي هشت فرضـي هاي اين مقاله آزمون ميمطروح در بند فرضيه
  اند.ضريب همبستگي اسپيرمن آزمون شده

  ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و وابسته  ةايج محاسبj) ن3جدول 

    

كنترلهــاي 
 اجتمـاعي 

ــهيل  تس

 كننده

 كنترلهاي

 اجتماعي

  بازدارنده

 اخــالق

ــم  علـ

 اساتيد

 ســرمايه

 فرهنگـي 

 اساتيد

ــگ  فرهن

 دانشگاهي

 يهـا  انگيزه
 يليتحصــ

 دانشجويان

 اقتدارپـذيري 

 علمـــــي

 دانشجويان

ــبكه  شـ

ــامالت  تع

 و اسـاتيد 
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 علم اخالق

 دانشجويان
 
 

ضـــــريب 
 همبستگي

044/0-  004/0 112/0 145/0 109/0 273/0 098/0 123/0 

 سطح
 داريامعن

249/0 915/0 007/0 000/0 008/0 000/0 018/0 003/0 

 580 580 580 580 580  580 580 580  تعداد

، »هاي تحصـيلي دانشـجويان  انگيزه«ارقام مذكور در جدول فوق حاكي از آن است كه متغيرهاي 
، »اخـالق علـم اسـاتيد   «، »تعامالت ميان اساتيد و دانشـجويان  ةشبك«، »ي فرهنگي اساتيدسرمايه«
دار تيب بيشترين همبستگي مثبت معنيتر به» اقتدارپذيري علمي دانشجويان«و» فرهنگ دانشگاهي«

هـاي  كنتـرل «، »دارنـده  هاي اجتمـاعي بـاز  كنترل«دارند. متغيرهاي » اخالق علم دانشجويان«را با 
  ندارند. » اخالق علم دانشجويان«داري با اتوجه معنهمبستگي قابل» كنندهاجتماعي تسهيل

 يك ازخطي همزمان كدام ةوجود هنوز اين پرسش به جاي خود باقي است كه در يك معادلبا اين
علـم   اخـالق «تري نسبت به ساير متغيرها روي دار و قويامتغيرهاي موجود در مدل نظري تأثير معن

  هاي دومتغيري فوق كاذب باشند.دارند؟ چه بسا همبستگي» دانشجويان
  چندمتغيري ةآزمون فرضي

اخـالق  هاي بازدارنده، ، كنترلكنندههاي تسهيلكنترل«چندمتغيري اين مقاله اين بود كه  ةفرضي
فرهنگـي گـروه مرجـع دانشـگاهي (اسـاتيد)، فرهنـگ        ةسـرماي  ،علم گروه مرجع دانشگاهي (اساتيد)

روابط بين اساتيد  هاي تحصيلي دانشجويان، اقتدارپذيري علمي دانشجويان و شبكهدانشگاهي، انگيزه
رگرسـيون  «براي آزمون اين فرضيه از روش آماري » ثرند.ؤبر اخالق علم دانشجويان م و دانشجويان

استفاده شد. طبق نتايج حاصله از كاربرد اين روش شـش مـدل رگرسـيوني    » چندمتغيري قدم به قدم
را  تبيين » اخالقي علمي دانشجويان كژ«تشخيص داده شدند. مدل ششم بيشترين مقدار از تغييرات 

 شود.كرد. بنابراين در اينجا به توضيح نتايج اين مدل اكتفاء ميمي

» اخالق علم دانشـجويان «دهد كه در حدود سيزده درصد از تغييرات هار نشان ميجدول شماره چ
 دانشـجويان،  و اسـاتيد  علمي تعامالت دانشجويان، شبكه تحصيلي يها با تغييرات پنج متغير ( انگيزه

  اساتيد) قابل توضيح است.  علم كننده و اخالق تسهيل اجتماعي كنترلهاي اساتيد، فرهنگي سرمايه

)  برحسب متغيرهاي مستقل دانشجويان اخالق علممدل رگرسيوني متغير  وابسته ( ةخالص :4جدول 
 اساتيد، فرهنگي سرمايه دانشجويان، و اساتيد علمي تعامالت دانشجويان، شبكه تحصيلي يها (انگيزه

  اساتيد) علم كننده و اخالق تسهيل اجتماعي كنترلهاي

 خطاي معيار برآورد ن تصحيح شدهضريب تعيي ضريب تعيين ضريب همبستگي چندگانه مدل

6360/0 130/0 122/0 42865/0 
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شود كه ايـن مقـدار از تغييـرات متغيـر     با استناد به ارقام مذكور در جدول شماره پنج مشخص مي
  ي آماري است.  كه توسط شش متغير فوق قابل توضيح است قابل تعميم به كل اعضاي جامعهوابسته 

  

  دل رگرسيوني آناليز واريانس م :5جدول 

  سطح معناداري F مجذور ميانگين درجه آزادي مجموع مجذورات   مد
  118/14 000/0 145/3 5 727/15 رگرسيون  6

 184/0 574 467/105 باقيمانده
  579 193/121 كل واريانس

 دانشجويان، شـبكه  تحصيلي يها دهد كه تأثير خالص متغيرهاي انگيزهنشان مي 6 شماره جدول

كننـده و   تسـهيل  اجتمـاعي  كنترلهـاي  اسـاتيد،  فرهنگي سرمايه دانشجويان، و اساتيد علمي مالتتعا
تيب بيشتر از سـاير متغيرهاسـت. متغيـر    تر به» اخالق علم دانشجويان«اساتيد بر تغييرات  علم اخالق

ت اخـالق  بر تغييرا» مثبتي«و ساير متغيرها تأثير » منفي«تأثير » كنندههاي اجتماعي تسهيلكنترل«
  علم دانشجويان دارند.

  (اخالق علم دانشجويان)ضرايب تأثير متغيرهاي مستقل روي متغير وابسته  :6جدول 

 استانداردضرايب ضرايب غيراستاندارد  

t  
 دارياسطح معن

  B معيارخطاي Beta 
 204/11000/0 -- 177/0 987/1 (مقدار ثابت)

 000/0 628/6 264/0 024/0 157/0 دانشجويان تحصيلي هايانگيزه

 002/0 188/3 127/0 028/0 088/0 دانشجويان اساتيد علمي تعامالت شبكه

 002/0 072/3 125/0 029/0 088/0 اساتيد فرهنگي سرمايه

 001/0- 354/3 -149/0 022/0-074/0 كنندهتسهيل اجتماعي كنترلهاي

 000/0 553/3 157/0 037/0 130/0 اخالق علم اساتيد

را بـه تصـوير   » اخالق علـم دانشـجويان  «ص متغيرهاي فوق بر تغييرات تأثير خال 3نمودار شماره 
  كشد.مي
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  ضرايب  تأثير خالص متغيرهاي مستقل روي متغير وابسته  :3نمودار 

  كيبيتر ةآزمون فرضي
كيبي اين مقاله رسيده است. طبق اين فرضـيه تـأثير متغيرهـاي    تر ياكنون نوبت به آزمون فرضيه

متفاوت است. نمودار شماره چهـار  » اخالق علم دانشجويان«بر » ايرابطه«و » كنشي«، »ساختاري«
» ايرابطه«) و L3» (كنشي«)، L2» (ساختاري«) متغيرهاي GAMAخالص (دهد كه تأثير نشان مي

)L4 (اخالق علم دانشجويان«) بر «L1باشد. اين نتيجـه  مي 11/0و  -06/0،  54/0تيب برابر با تر ) به
كـه وابسـته بـه عوامـل فـردي و      بدين معنا كه اخالق علم دانشجويان بيش از آنبسيار راهگشاست. 

  وابسته است. » ساختاري«اي باشد به عوامل رابطه يكنشي و حت
» اسـاتيد  علـم  اخالق«)، SC.F» (كنندهتسهيل اجتماعي هايكنترل«در ميان متغيرهاي ساختاري 

)ES.T ،(»كنترل) هاي اجتماعي بازدارندهSC.B ،(»فرهنگ دانشگاهي) «AC فرهنگـي   ةسـرماي «) و
  ساختاري دارا هستند. گيري عواملازهاند  تيب بيشترين اهميت را درتر ) بهCC.T» (اساتيد

اي اسـت. ايـن عامـل بـا متغيـر      عوامل رابطه» اخالق علم دانشجويان«دومين عامل تأثيرگذار بر 
نيز كه بـا دو  » كنشي«گيري شد. عامل زهااند )SN.T.S» (دانشجويان و اساتيد علمي تعامالت شبكه«

ــر  ــزه«متغي ــا انگي ــيلي يه ــجويان تحص ــجويان «) و EM.S»(دانش ــي دانش ــذيري علم » اقتدارپ
)AUT.S( اخـالق علـم   «گانـه روي  گيري شد كمترين تأثير (در حد صفر) را در ميان عوامل سهازهاند

  گذاشته است.   » دانشجويان
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  اي بر اخالق علم دانشجويان ساختاري، كنشي و رابطه دياگرام  تأثير عوامل :4نمودار 

  
تـوان ادعـا كـرد كـه     هاي نيكويي برازش مندرج در جدول شـماره هفـت مـي   با استناد به شاخص

  دياگرام علّي فوق برازش خوبي با واقعيت دارد.
  

  هاي نيكويي برازش دياگرام علي  : شاخص7جدول 

 مقدار  شاخص

RMR 05/0 

RMR STD. 08/0 

RMSEA 14/0 

GFI 91/0 

  گيريبحث و نتيجه 
اين مقاله به بررسي تأثير عواملي پرداخت كه موجب كاهش يا افزايش اخالق علمـي دانشـجويان   

اخـالق علمـي   «سازي معادالت سـاختاري، نشـان داد كـه    ويژه نتايج مدله شوند. نتايج حاصله، بمي
» ايعوامـل رابطـه  «بعدي تابعي از  ةو در درج»يعوامل ساختار«اول تابعي از  ةدرج در» دانشجويان

» هاي تحصيلي دانشجويانانگيزه«عوامل كنشي نظير » اخالق علم« ةاست. به سخن ديگر، در حوز
گيرنـد. عـواملي نظيـر    اي قرار ميالشعاع عواملي ساختاري و رابطهآنها تحت» اقتدارپذيري علمي«و 

شجويان در صورت رعايت معيارهاي اخالق علم)، رعايت كننده (تشويق دانهاي تسهيلاعمال كنترل
هاي بازدارنده (تنبيه دانشـجويان  اخالق علم توسط الگوهاي مرجع دانشجويان (اساتيد)، اعمال كنترل

تخصصـي علمـي در    ةرعايت معيارهاي اخالق علم)، استفاده از اساتيد مشهور در حيطدر صورت عدم www.SID.ir
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هـاي  فرهنـگ فرهنگ دانشگاهيان بـر خـرده   انشگاهي كه خردهتدريس در دانشگاه و ايجاد فضاي د
شدن اخالق علم در ميان دانشجويان فراهم ديگر غلبه داشته باشند شرايط مساعدتري را براي دروني

  كند.مي
اي توأم شوند. به عبارت ديگر، ثرتر عمل خواهند كرد كه با عوامل رابطهؤاين عوامل وقتي بطور م 

هاي علمي با اساتيدشان مشاركت كنند آنگـاه بـا پـذيرش اقتـدار     يان در فعاليتكه دانشجودر صورتي
كنند، دانشجويان نيز به نوبت خود اقـدام  علمي اساتيدي كه خودمعيارهاي اخالق علمي را رعايت مي

دانشجو «هگستروم بود كه  ةاين ايد ةكنند. اين نتيجه تأييدكنندبه رعايت معيارهاي اخالق علمي مي
درك دانشجو از  گردد؛به معلمان خويش وابسته مي ...ثري از ؤبه طور مپذيري] [جامعهفرايند  در اين

 راد،(قانعي» اردصالحيت و اهميت كارش به ارزيابي اساتيد و همكارانش بستگي د حرمت، شخصيت،
ـ ز مـي  كالينز مهـر تأييـد   ةچنين اين بخش از نتايج تحقيق بر اين عقيد. هم)7:1385 ف هـد «د كـه  ن
 هاي دانشمندان براي تجليل وو تعامالت و مراسم است »حقيقيت«در داخل اجتماعات علمي  نمادين

هستند صورت  »هاي فرهنگيسرمايه«احترام به آن و به كساني كه در داخل اجتماعات علمي داراي 
ي بـه  حـس نزديكـ   كنشگران دانشگاهيها در داخل اجتماعات علمي با انجام مراسم و آيين گيرد.مي

شده و براي اين نمادها معناسازي آيد.به شكل پايدار در مي و روابط ميان آنها با نمادها كردههمديگر 
  .»   رودهاي گروهاي علمي به كار ميتشخيص ويژگي

 »دهـي مبتني بر پـاداش  نظام كنترل اجتماعيِ«گستروم كه اه ةچنين، طبق اين نتايج، اين ايدهم
ي او، اعمـال هـر   شود. بدين معنا كه بر طبق عقيده، تأييد ميي علم استعامل پايبندي به هنجارها

شـود بـا ايـن تفـاوت كـه      نوع كنترل اجتماعي باعث رعايت بيشتر اخالق علم توسط دانشجويان مي
شـدن اخـالق علـم    هـاي بازدارنـده بـر درونـي    كننده بيش از اعمال كنترلهاي تسهيلاعمال كنترل

  تأثيرگذار است. 
اي محوري و در عين حال راهگشا براي افـزايش اخـالق علـم دانشـجويان     ر اين نتايج گزارهاگرد

شدن اخالق علـم  عوامل ساختاري هم عامل و هم مانع دروني«جستجو شود جز اين نخواهد بود كه 
» مـديريت «شده در اين مقاله با اقـدامات  بيشتر عوامل ساختاريِ آزمون» در ميان دانشجويان هستند.

اخالقـي علمـي    طـور عاميانـه و بـدون تحقيـق كـژ     ه رو نبايد بدستكاري هستند. ازاين قابل شگاهدان
اسـتادپذيري دانشـجويان پنداشـت و در عـوض،     هاي كافي يا عدمفقدان انگيزه ةدانشجويان را نتيج

الزم مديريتي دانشگاه. بلكه  ةاقدامات فاخر مجموع ةرعايت معيارهاي اخالق علم توسط آنها را نتيج
هاي تحصيلي بيشتر اساسي جلب شود كه خواه دانشجويان از انگيزه ةاست توجه مسئوالن به اين نكت

 ةيا كمتري برخوردار باشند، خواه اقتدار علمي اساتيد را بيشتر بپذيرند يا كمتر، اخالق علم يـك پديـد  
قابـل   يحفـظ و حتـ   اي قابـل كيبي از عوامل سـاختاري و رابطـه  تر ساختاري اجتماعي است و تنها با

www.SID.ir  افزايش است.  
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  فارسي منابع
 ،موانع و راهكارهاي توليد علم با رويكـرد . )1388( .م اميريان زادهSWOT    چالشـهاي توليـد

 -101صـص:   پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصـلحت نظـام،  : تهران ،علم
135.  

 ،فصـلنامه   ،ر توسـعه علمـي  ملي عوامل موثر ب -بررسي عرضي. )1384(. ث معمار،. و م چلبي
  .37 شماره ريزي در آموزش عالي،پژوهش و برنامه

 ،تهـران  ،هاي علمي در ايـران شناسي علم و انجمنجامعه. )1386(. م فاضلي،. و م شارع پور :
  .انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

 پژوهشكده : تهران ،د علمچالشهاي تولي، شناسي توليد علم در ايرانآسيب. )1388(. زادهشفيع
  .75-49صص:  تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام،

 ،جايگـاه و سـازوكارهاي    :اخالق علمـي رمـز ارتقـاي آمـوزش عـالي     . )1385(. م فراستخواه
 فصلنامه اخالق در علـوم و  ،اي علمي در تضمين كيفيت آموزشي عالي ايراناخالقيات حرفه

  .1 شماره وري،افن
 سـوگيري اخالقـي و هنجـاري در پژوهشـهاي     . )1377(. ع. ا ودادهير، . وم طبايي،قاضي طبا

 ،هـاي ايـران  مطالعه تطبيقي امور مربوط به دانشجويان تحصيال تكميلـي دانشـگاه   دانشگاهي،
  .226-188، صص: نشريه ادبيات و علوم اجتماعي دانشگاه تبريز

 نامه علـوم اجتمـاعي،   ،ه علوم اجتماعيوضعيت اجتماع علمي در رشت. )1385(. ا. م راد،قانعي 
  .27 شماره

 هـاي  هـا و چـالش  انگيـزش  عوامل،. )1387(. خ .ف خاور،. و ال. ا طلوعي،. و ا. م راد،قانعي
  .2شماره  سال اول، فصلنامه سياست علم و فنّاوري، ،توليد دانش در بين نخبگان علمي

 ،هاي هنجاري نسبت به علم در بين بررسي سوگيري. )1387(ب.  اقدم،عليزاده. و ح گدازگر
علمـي دانشـگاه    هيـأت (مطالعه موردي: اعضاي  علمي و نقش آن در توليد علم هيأتاعضاي 

  .1 شماره)، (علوم انساني مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان )،تبريز
 ،نشـر آسـمان   : تهران حميده بحريني، جمهتر  ،درآمدي بر فلسفه اخالق. )1386(. ج .ه گنسلر

 .خيال
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  مسايل و ). تأثير 1389تبريزي، عليرضا، محمود قاضي طباطبائي و سيد هادي رجائي (محسني
ريـزي در   پـذيري دانشـگاهي، فصـلنامه پـژوهش و برنامـه      چالشهاي محـيط علمـي بـر جامعـه    

 .45-67، صص 55آموزش عالي،  شماره 

 ،عوامـل دانشـگاهي و دپارتمـاني    بررسـي  "). 1377محمود قاضي طباطبـائي ( و  ا. ع. ودادهير
وي  دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاهي ايران از هنجارهـا و ضـدهنجارهاي   مؤثر بر پير

  ."علم در دانشگاه تبريز
 چالشـهاي توليـد علـم    ،نقش دانشگاه در فرايند توليـد علـم  ). 1388( .م آژير،و  ر، حدت،و، 

  .173-137صص: پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، تهران،
 ،معيارهـاي رفتـار   . )1387(. ع. غ توسـلي، . و م قاضي طباطبايي،. و د فرهود،. و ع. ا ودادهير

 ،)رزنيك فنĤوري مرتن و -شناسي اخالق در علمملي بر جامعهأ(ت ياخالقي در انجام كار علم
  .4-3شمارهاي سوم، سال فصلنامه اخالق در علوم و فنĤوري،
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