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حسین بنیفاطمه ،استاد ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران
محمدباقر علیزاده اقدم ،دانشيار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران
علی بوداقی ،دانشجوي دكتري جامعهشناسي اقتصاد و توسعه دانشگاه تبريز ،ايران
چکیده
در عصر حاضر با گذار از دانشگاههاي نسل اول (آموزش محور) به دانشگاههاي نسل دوم (پژوهش محور) و نسل سوم (دانشگاه كارآفرين)
كه بر مفاهيمي مانند آموزش ،پژوهش و مشاركت در توسعة اقتصادي از راه ارتباط با صنعت و تجاريسازي پژوهشهاي دانشگاهي تأكيدد
دارند ،پايبندي به اخالق پژوهش و ارتقاي آن در نظام دانشگاهي اهميتي دو چندان يافته است .مفهوم يادشده از عوامل عديدهاي متأثر است
كه در اين پژوهش تالش شده است به رابطة بين سازة فرايند جامعه پذيري دانشگاهي و پايبندي به اخدالق پدژوهش پرداختده شدود .روش
پژوهش ،پيمايشي و ابزار اندازهگيري ،پرسشنامه بوده است .جامعة آماري پژوهش حاضر ،كلية دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز
در سال تحصيلي  99- 99به تعداد  6671نفر را شامل ميشود كه از اين تعداد 129 ،نفر براساس فرمول كوكران و به شيوة نمونهگيري تصادفي
طبقهاي انتخاب شدهاند .يافتههاي پژوهش نشان دهندة ميزان پايبندي به اخالق پژوهش بيشتر از مقدار متوسط ( )% 69/69و در محدودة تدا
حدي زياد است كه بيشترين ميانگين درصدي مربوط به بُعد احترام به حقوق اخالقي آزمودنيها و كمترين ميانگين درصددي نيدز بده بُعدد
مسئوليتپذيري اجتماعي مربوط است .همچنين ،نتايج تحليل رگرسيوني نشان داد متغيرهاي واردشده در الگوي رگرسيوني % 93 ،از تغييرات
متغير پايبندي به اخالق پژوهش را تبيين كردهاند.
واژههایکلیدی :پايبندي به اخالق پژوهش ،فرايند جامعه پذيري دانشگاهي ،جو حمايتي دانشکده ،تشويق علمي دانشجويان

 نويسنده مسؤول39799762191 :

Email: m.abbaszadeh2014@gmail.com

Copyright©2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it
with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991

69

مقدمه و بیان مسأله

دارنددد

يکي از مهمترين چالش هاي قدرن بيسدت و يکدم در جوامد

پژوهش  ،اصولي را شامل مي شود كه مراحل اصلي پدژوهش

پيشرفته ،عرصة اخالق و پايبندي به اصول آن است .بدا رشدد

(انتخدداب موضددور ،طددری و تبي دين روششناسددي پددژوهش،

فزايندددة پددژوهشهددا در جهددان و بدداارفتن اهميددت منزلددت

جمد آوري اطالعدات ،تحليددل دادههدا و انتشددار يافتدههددا) را

پژوهشگران و لزوم آراستگي مختارانة آنان به فضايل اخالقي،

هدايت ميكندد ( .)Sheikhalizadeh Heris et al., 2013: 568در

همچنين با گسترش رويآوري به دانشگاه و آموزش عدالي در

محيط دانشگاه ،تحقق اهدافي مانند دانش آفريندي دانشدگاهي،

جامعه به پايبندي به اخالق در پژوهش ،يکدي از اركدان مهدم

تجاري سازي پژوهش هداي دانشدگاهي ،ارتبداط بدا صدنعت و

براي حفظ و توسعة منزلت علدم و دانشدمندان ،توجده شدده

گره گشايي از مسدالل اقتصدادي و نيازهداي صدنعتي در گدرو

است (جميلي كهنه شهري و سادات سديدپور .)731 :7999 ،براساس

كنش هاي علمي دانشگاهي معطوف به نياز ،كيفيدت و اخدالق

اين ،تصريح مي شود در عصر حاضر ،ارتقداي مدداوم كيفيدت

است .تعميق و گسترش ارزش هاي حاكم بدر رفتدار عملدي و

علم ،دانشگاه و آموزش عدالي بده توسدعة دروندزاي فرهند

حرفه اي در همة سطوی دانشگاهي ،التزام اجتماعي اسدتادان و

ارزشيابي نياز دارد كه به نوبة خود بده روحيدات و رفتارهداي

دانشجويان و اعتماد بيشتر جامعه بده دانشدگاهيان و سدالمت

خودارزيابي و خودتنظيمي و التزام دروني به كيفيدت در ميدان

ارتباط علمي و فعاليدت هداي پژوهشدي را موجدی مديشدود

ذينفعان آموزش عالي نيازمند است .هرچه دانشگاه و آموزش

(فرمهيني فراهاني و همکداران)92 :7992 ،؛ درحاليكه نبود پايبنددي

عالي ،بيشتر محل توجه و تقاضدا واقد مديشدود ،حساسديت

به اخالق علمي به صداقت و صالبت پژوهش لطمه مديزندد

نسبت به اعتبار ،اطمينان از پاسخ گدويي اجتمداعي و تضدمين

( .)Reznik, 2005: 1به همين دليل ،مفهوم يادشده در سالهداي

كيفيت آن در حوزههاي مختلف به خصوص در حوزة آموزش

گذشته به شدت توجه انديشمندان و صاحینظدران را جلدی

9

و پژوهش نيز افزايش مييابد (عليزادة اقدم و همکاران.)11 :7993 ،
در راسددتاي ايددن ،اسددترين و همکدداران )2009( 7و زچددرو

(& Lofstrom, 2014: 17

 .)Rissanenمفهددوم اخددالق

2

9

كرده است؛ به طوري كه مدارتين هارمسدي اخدالق پدژهش را
يکي از چهار موضور مهم اجتماعي ميداند (

Sheikhalizadeh

)Heris et al.,؛ زيرا مسالل غيراخالقي در پدژوهش

( )2008بيان كردهاند يکي از رسالتهاي مهم دانشگاههدا ايدن

2013: 568

است كه دانشجويان را بده اسدتانداردهاي اخالقدي مدرتبط بدا

هميشه بهصورتهاي گوناگون وجود داشدته اسدت .در تأييدد
1

حرفه شان و روش هداي مدرتبط بدا آن مسدلط كنندد .درواقد ،

ادعاي يادشده ،مارتين سدون ،اندرسدون و دويدرز ( )2005بدا

بخددش مهددم

بررسي  9291فقره از مقاله هاي پذيرفتهشدة كميتدة پژوهشدي

Rissanen & Lofstrom,

مدورد بده

آمدوزش اخددالق علدم و اخددالق حرفددهاي يد
صالحيت و رسالت دانشگاهها اسدت (

بيان مي كنند هر ي

از اين مقاات دستكم در ي

)2014: 17؛ يعني دانشگاهها بايد در ترويج رفتارهداي اخالقدي

مسالل غيراخالقي و غيرعلمي دچار شدهاند (اديدی و همکداران،

در پژوهش (در بين كنشگران دانشگاهي) پيشتاز و فعال باشند

 .)712 :7999سدددالمارش ،)2004( 6ادعددداكرده اسدددت  %71از

)Lofstrom,؛ زيددرا ،دانشددجويان دانشددگاههددا در

دانشجويان تحصيالت تکميلدي در دانشدگاههداي اسدتراليا در

فرايندهاي پردازش ،توليدد داندش و بده كدارگيري روشهدا و

 .)Mundt,همچنين ،نتدايج

(2012: 349

تکاليفشان سرقت كردهاند

(2008: 5

رويههاي پژوهش به آموزش روششناسي و بده در اخدالق
پژوهش براي ارزيابي اصدول اخالقدي داندش توليدشدده نيداز
Strain et al.
Zucchero
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كی ،باترفيلد و تريوينو )2006( 7بيدان مديكندد

 )496 & Lofstrom, 2012: 349در كشور ما ايران ،دربارة رابطدة

و  %91دانشددجويان

بين فرايند جامعده پدذيري دانشدگاهي و پايبنددي بده اخدالق

در  92دانشکده و دانشگاههاي كاندادا و

پژوهش در بين دانشجويان تحصيالت تکميلي پدژوهشهداي

اياات متحدده از رفتارهدايي اسدتقبال كدردهاندد كده متضدمن

جدي صدورت نگرفتده اسدت .براسداس ايدن ،هددف اصدلي

بداخالقي هست .از نگاه دايروف )2004( 2نيز سدرقت علمدي

پژوهش حاضر ،مطالعدة جامعده شدناختي رابطدة بدين فرايندد

مسئلة تعدادي از دانشکدهها و محديطهداي دانشدگاهي اسدت

جامعه پذيري دانشگاهي و ميزان پايبندي به اخالق پژوهش در

(.)Mundt, 2008: 14

بين دانشدجويان تحصديالت تکميلدي دانشدگاه تبريدز اسدت؛

پژوهش م

 %16دانشددجويان كارشناسددي بيددزين
كارشناسي غيربيزين

بنا به اذعان صاحی نظران ،فريدیكداري در پدژوهش 1در

بنابراين ،در راستاي موارد مطری شده ،سؤاات پژوهش حاضر

بسياري رشته ها و كشورها به امر عدادي تبدديل شدده اسدت.

عبارت اند از  .7ميزان پايبندي دانشجويان تحصيالت تکميلدي

پژوهشگران ،مؤلفان ،ناشران و مترجمان ممکن است در مسير

دانشگاه تبريز به اخالق پژوهش به چه ميزان است؟ ثانيدا آيدا

انجدام فعاليدتهداي خددويش ،آگاهانده يدا ناآگاهانده مرتکددی

بين سازة فرايند جامعه پذيري دانشگاهي و ابعاد آن با پايبندي

تخلف هايي شوند (كيوان آرا و همکداران .)913 :7992 ،يافتدههداي

به اخالق پژوهش رابطة معنيدار وجود دارد؟

پژوهش ها و آمارهاي گزارش شدة پژوهشگران ايراني نيز بيان
مي كند اخالق علمي وضعيت بحد انگيدزي در ايدران داشدته

ادبیات پژوهش

است (فراستخواه79 :7961 ،؛ جميلي كهنه پوشدي و سدادات سدديدپور،

به مفهوم اخالق پژوهش با پايان جن

731 :7999؛ بهمددنآبددادي و همکدداران )729 :7999 ،و مؤلفددههددا و

هنگامي كه اعمال ناشايست نازي ها با آزمايشهاي غيرانساني

ويژگي هاي دانشدگاهي و دپارتمداني بيشدتر ضدد هنجدارپرور

بددر اسددراي جنگددي كشددف شددد .در آن هنگددام بددراي انجددام

هستند تا هنجارپرور (قاضي طباطبدايي و ودادهيدر .)761 :7963 ،در

پژوهشهاي باليني دسدتورالعمل مشخصدي در زميندة رعايدت

دانشگاه تبريز نيز مانند ساير دانشگاههداي وابسدته بده وزارت

اخالق نبود (بهمنآبادي و همکاران)799 :7999 ،؛ بنابراين ،در دهة

تأمل برانگيز اسدت؛ زيدرا

 ،1960سوءاستفاده از آزمودنيهداي انسداني در پدژوهشهداي

براساس تجربة زيسته و مشاهدات ميداني در بين دانشدجويان

پزشکي سبی شد تا اقدداماتي در ايدن زمينده صدورت گيدرد

تحصيالت تکميلدي دانشدگاه تبريدز ،گداهي الزامدات اخدالق

(& Farlow, 2015: 437

 .)Janvierازجملدة ايدن اقددامات بده

پژوهش در حد مطلوب رعايت نميشود .شکوة جامعة علمي

بيانيه هاي نورمبرگ )1947( 9و پ

به خصوص اساتيد در جلسات دفار و كنفران هاي كالسي از

( )1964توسط مجم جهاني پزشکي در فنالند ،دومين تالش

منب د در منب د شدددن برخددي از مقدداات علمددي دانشددجويان

بين المللي ،اشاره كرد كه از آن به بعد حامي و پشتيبان اساسي

تحصيالت تکميلي شاهد اين مدعاست .با وجود آثار مخدرب

قواعد اخالق پژوهش بوده است

(خدالقي 69 :7961 ،و Guraya et

عدم پايبندي به اخالق علمي بر پژوهشگران ،جامعه و صنعت

 .)al., 2014: 1اخالق پژوهش دربرگيرنددة اصدولي اسدت كده

و برخالف وجود رابطة سازة جامعه پذيري دانشگاهي با ميزان

مراحل اصلي پژوهش (براي نمونه انتخاب موضور ،طراحي و

پايبندددي بدده اخددالق پددژوهش در مطالعددات و پ دژوهشهدداي

تبيين روش شناسدي پدژوهش ،جمد آوري اطالعدات ،تحليدل

خارجي ( Rissanen & Lofstrom, 2014: 17; Fisher et al., 2013:

داده ها و كدگذاري و انتشار يافتدههداي پدژوهش) را هددايت

1

3

علوم ،تحقيقات و فناوري اين بح

McCabe, Butterfield & Trevino
Dieruf

2

جهاني دوم توجه شد؛

از آن به بيانية هلسدينگي

Nuremberg
Helsinki

9

4
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ميكند .در هر مرحله ،پژوهش ممکن است با بدنبسدتهداي

روايي  /عامگرايدي ،9بديغرضدي عداطفي ،1اصدالت 6و شد
1

اخالقددي متفدداوت مواجدده شددود؛ بنددابراين ،بايددد چددارچوب

سازمان يافته ) ناميده مي شوند .سپ

مشخصي براي مواجه با اين شرايط و جلوگيري از انحرافدات

اصل جديد كاركردگرايانة ديگر به هنجارهاي قبلي ،تعداد اين

وجود داشته باشد .اين چدارچوب معمدوا بدهعندوان اخدالق

اصول را به هفت مورد رسانده است كه به اختصار ،كدوشور

6

پژوهش آمده است .اخالق پژوهش ،دستورالعمل هدايي بدراي

كدوشور( 6اشترا گرايي ،جهان روايي  /عامگرايي ،بيغرضي

مسئوليت پذيري پژوهشگران فراهم مي كند و به پژوهشگران و

سازمانيافتده ،تواضد و فروتندي 9و بده

دانشددمندان كم د

م ديكنددد تددا بددا اسددتانداردهاي حرفددهاي

پذيرفتهشده ،پژوهشهاي علمي انجام دهند (

Sheikhalizadeh

عاطفي ،اصالت ،ش

وي بدا اضدافه كدردن دو

73

رسميتشناختن  /رسميتيافتن ) ناميده ميشدود (
1997

Cannavo,

به نقل از ودادهير و همکاران .)6 :7961 ،در الگوي مرتن بده

 )Heris et al., 2013: 568تا به تبد آن ،از زيدانهداي احتمدالي

علم باتوجهبه ابعاد سازماني و كاركردي همچون حوزة نهدادي

ناشي از پژوهش جلوگيري كنند (بهمنآبدادي و همکداران:7999 ،

خودتنظيم مستقل از ساير حوزهها نگريسته ميشود .همچنين،

 )796و اين به نوعي به لحاظ ارزشها ،استانداردها و رويههاي

نهداد اخالقدي در نظدر گرفتده مديشدود كده نظدام

نهادي ،تدوين اخالق علم در عمل اسدت (

Forskningsetiske

National Committees for Research Ethics in
2006: 5

komiteer

 .)Norway,در راسددتاي ايددن ،گورايددا و همکدداران

( ، )2014موضددوعات كليدددي اخددالق پددژوهش را رضددايت
آگاهانه ،حدريم خصوصدي ،تعامدل خدوب (و قابدل اعتمداد)،
رازداري و احترام و مسئوليتپذيري ميدانندد (

Guraya et al.,

 )2014: 123-124كه در آن ،پژوهشگر همانطوركده نسدبت بده
مشاركت كنندگان تعهد اخالقدي دارد ،نسدبت بده جامعده نيدز
تعهدات اخالقي دارد (خالقي.)9-6 :7961 ،
يکي از انديشمندان برجسته در ايدن حدوزه ،رابدرت كدي
مرتن 7اسدت .وي معتقدد اسدت نهداد علدم واجدد مجموعدة
مشخصي از هنجارها و ارزشها كه باتوجهبه هدف اصلي علم
يعني توسعة دانش تأييد شده و مشدروعيت يافتده اسدت و بدا
نظام پاداش و مجازات تقويت و تضعيف ميشوند .گروههداي
آموزشي ،چنين هنجارها و ارزشهدايي را بدا اجتمداعيشددن
(جامعه پذيري) منتقل مي كنند (محسني تبريزي و همکداران:7969 ،

 .)96در اصل ،ارزشهاي اخالقي و روششناختي مدنظر مرتن
پنج موردند كه به اختصار ،كدوس( 2اشدترا گرايدي ،9جهدان

1

Robert C. Merton
CUDOS
3
Communism
2

علم يد

جامعهپذيري ،پاداش و تنبيه ويژة خود را دارد (رباني و همکاران،
77

 .)79 :7993از نگاهي ديگر ،بن مفام پ

از تحليل هنجارهاي

اخالقي مرتن ،آن را دقيق و كدافي ندانسدته اسدت و ده اصدل
اخالقي (صداقت 72و شدرافت علمدي ،صدبوري و پشدتکار،79
عينيت ،79احتياط و حزم ،همکاري ،71احترام به آزمدودنيهداي
انساني ،76احترام به آزمودنيهاي غيرانساني ،71مسئوليتپذيري
حرفهاي ،76مسدئوليت پدذيري آموزشدي 79و مسدئوليتپدذيري
اجتماعي )23را در پژوهش پيشنهاد كرده است .از اين ده اصل،
پنج اصل اول ناظر به پژوهشگر بهمثابه شخص است؛ دو اصل
بعدي دربارة نحوة رفتار با سوژههداي انسداني و غيرانسداني و
سه اصل بعد تکاليف پژوهشگر را در عرصة وسي تدر جامعده
4

Universalism
5
Disinterestendness
6
Originality
7
Organized Skepticism
8
CUDOSHUR
9
Humility/Modesty
10
Recognition
11
Ben Mepham
12
Truthfulness
13
Diligence
14
Objectivity
15
circumspection
16
Respect for human subjects
17
Respect for non- human subjects
18
Professional responsibilites
19
Educational responsibilites
20
Social responsibilites
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)99 :7969؛ درحالي كه در رويکدرد بيدرونگرايدي ،هنجارهدا و

ديويد رزني ( 7از صاحینظران معاصر اخالق علدم) نيدز

ارزش هاي اخالقي در حرفه از محيط بيروني گرفته مديشدود

برخالف ديدگاه مرتن ،علم را حرفهاي اخالقي تصور كرده كه

(بحرينددي .)13 :7969 ،در ديدددگاه هارتنددت )1976( 71و ببددرد

76

معيارهاي اخالقي آن از حرفهاي بده حرفدهي ديگدر متفداوت

( )1990نيز كيفيت روابط دانشجو بدا اسدتاد ،مفهدوم اجتمدار

برخالف مرتن ،اخالقيات علدم را بده

علمي در دانشکده ،سهم اعضاي هيئدت علمدي در يدادگيري،

دانشمندان و اجتمار علمي خاص آنها محددود نکدرده اسدت؛

ارزيابي عملکرد دانشجوبان و انعطافپذيري برنامههاي درسي

بلکه معتقد است متخصصان در برابر اجتمار علمي و همچنين

از ويژگيهاي بااهميت در تعيين فضاي هنجاري دپارتمانهاي

در قبال عموم مردم نيدز پاسدخگو و مسدئول هسدتند (ربداني و

آموزشي اسدت .كيفيدت و وضدعيت ايدن ويژگديهدا فضداي

همکاران .)79 :7993 ،براساس ديدگاه وي ،اخالق بر معيارهداي

هنجاري دپارتمانهاي تخصصدي را تعيدين مديكندد (

رفتاري مشتمل است كه بر رفتار افرادي ناظر اسدت كده يد

 2008به نقل از قاراخداني و ميرزايدي .)773-777 :7999 ،اسدراليل و

شغل يا نقش حرفهاي را ايفا مي كنند و شخصي كه وارد يد

هاي )2006( 71نيز در ارتباط با لدزوم توجده پژوهشدگران بده

است .همچنين ،رزني

حرفه مي شود متعهد به اقتدا به ي

Bruhn,

سلسله وظايف و تکاليف

اخددالق پددژوهش ،دايددل شددشگانددهاي (شددامل حمايددت از

اخالقي است (عليزاده اقدم و همکاران .)16 :7993 ،وي بيان كدرده

مشاركت كننددگان ،افدزايش تواندايي پژوهشدگران در اجدراي

است رفتار اخالقي در علم ايجاب مي كند كه از استانداردهاي

مطلوب فرايند پژوهش ،هماهنگي با انتظارات حرفهاي ،ارالدة

اخالقي پذيرفته شده تخطدي نشدود و ايدن اسدتانداردها بدراي

رهنمودهايي به پژوهشگران براي سازگاري با توسعة اخالقدي

پيشبرد اهداف علم بايد تشويق شدوند .وي در مطالعاتشدان از

جديد ،افزايش ي پارچگي در پژوهش و تضمين اعتمداد بده

اصول دوازده گانة اخالق علمي دفار كرده است كه صدداقت،2

پژوهش) را مطری كرده است (.)Lahman et al., 2011: 1398

دقددددت ،9آزادانديشددددي ،9آزادي ،1اعتبددددار ،6آمددددوزش،1
مسئوليت پذيري اجتمداعي ،6مشدروعيت ،9فرصدت ،73احتدرام
متقابل 77كارايي 72و احترام به آزمودنيها 79را شامل مدي شدود
( .)Resnik, 2005: 48-61در چدارچوب رويکدرد درونگرايدي،
م

اينتاير )1984( 79نيز معتقد است هدر حرفده ،تاريخچده و

ويژگي هاي خاصي دارد و آداب و سدنني را بندا مدينهدد كده
ايجاب مي كند افراد آن حرفه به آن آداب پايبند باشند (بحريني،
1

Resnik David
Honesty
3
Carefulness
4
Openness
5
Freedom
6
Credit
7
Education
8
Social Responsibility
9
Legality
10
Opportunity
11
Mutual Respect
12
Efficiency
13
Respect for Subjects
14
Macintyre
2

فرایند جامعهپذیری دانشگاهی
يکي از عوامل مؤثر بر پايبنددي بده اخدالق پدژوهش ،فرايندد
جامعددهپددذيري دانشددگاهي اسددت؛ زيددرا پددرورش و اشدداعة
76

هنجارهاي دانشگاهي در محيط هاي علمدي و درونديشددن
79

هنجارها در بين كنشگران دانشگاهي عالوه بدر تقويدت توسدعة
آموزش عالي و توليد علم ،قواعد اخالقي 23مرتبط با فعاليتهداي
علمي را نهادينه ميكند و به نزديکدي و پيوسدتگي بيشدتر علدم و
اخالق در محديط دانشدگاهي منجدر مديشدود (محسدني تبريدزي و

همکاران .)91 :7969 ،مفهوم جامعهپدذيري حرفدهاي در رشدتههداي
تعليم و تربيت ،روانشناسي ،جامعهشناسدي ،فلسدفه و  ...مطالعده
15

Hartnet
Beberd
17
Israel and hi
18
Academic Norms
19
Internalization of Norms
20
Ethical Code
16

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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شده است .ديدگاههداي علمدي متفداوتي در فهدم جامعدهپدذيري

ميشود .نامبردگان ،مکانيسمهاي سهگانة جامعهپدذيري شدامل

حرفهاي وجود دارد .مفهوم يادشده بدراي نشداندادن فراينددهايي

 .7تعامددل بددا ديگددران؛  .2همگرايددي و احسدداس مناسددی از

استفاده شده است كه افراد طي آن ،ارزشها ،نگرشها ،مهارتهدا

انتظارات اعضاي هيئت علمي و همکاران و  .9يادگيري دانش

و شايستگيها را كسی ميكنند .از ديدگاه مدرتن ،جامعدهپدذيري

و مهارت هاي ضدروري بدراي عملکدرد حرفدهاي را مناسدی

نقش مهمي در شکلگيري اجتمار حرفدهاي و اخدالق حرفدهاي

مي دانند .نامبردگان ،تصريح كردهاند فرايندهاي جامعهپدذيري،

دارد .درواق  ،جامعهپذيري حرفهاي 7فرايند اجتمداعي اسدت كده

فرايند خطي نيسدت؛ بلکده فرايندد بددون مدرز ،سديال ،پويدا،

نتايج آن به تقويت هنجارهاي حرفهاي و اجتماعي و شکلگيدري

تعاملي ،درحال تحول و نفوذپذير اسدت (

شخصيت كنشگران حرفهاي منجدر مديشدود (

Kicherova et al.,

643

Weidman & Stein,

 .)2003:ويدددمن و آسددتين ،بسددياري از آثددار و مطالعددات

انجام شده دربارة مفهوم جامعده پدذيري را تركيدی كدرده و در

.)2015: 443-444

9

در تحليل ديگر ،مفهوم يادشده فرايندي است كه افراد طي

قالی يکي از الگو هاي فرايند جامعه پذيري دانشگاهي توسعه

آن ،ارزش ها ،مهارت ها ،نگرشها ،هنجارها و دانش موردنيداز

داده اند كه اين امر به توسعة ابزارهاي جم آوري اطالعدات و

براي عضويت در جامعه ،گروه و سازمان معين را ياد ميگيرد

مطالعات تجربي در اين حوزه منجر شده است .از ديدگاه اين

 .)Gardner,براگ )1976( 2در تعريفي مشابه ،معتقد

دو ،فرايند جامعده پدذيري دانشدگاهي شدامل  .7مشداركت در

(2010: 40

است جامعهپذيري ،فرايند يادگيري است كه افراد از خالل آن،
دانش و مهارتها ،ارزشها و طرز نگرش ،عادت و شيوههاي

6

1

فعاليتهاي علمي ؛ تعامل دانشجويان با اعضاي هيئت علمي ؛
1

6

علمي ؛  .9تعامل دانشجويان با دانشجويان ؛  .9جدو حمدايتي
9

6

تفکري را كسی ميكنند كده بده آن تعلدق دارندد .ويددمن 9از

دانشددکده ؛  .1همکدداري دپارتمدداني و  .6تشددويق علمددي

ديگران صاحینظراني است كه فرايند جامعهپذيري دانشگاهي

دانشجوبان 73است

را برجسددته كددرده اسددت .وي معتقددد اسددت فرايندددهاي

از ديگددر نظريددهپددردازان ايددن حددوزه ،دربددارة جامعددهپددذيري

جامعه پذيري ،باورها ،ارزشهدا و هنجارهداي فرهنگدي را بده

دانشجويان به روشهاي سهگانه اي اشاره كرده است كه با آنها

تازه واردان منتقل مي كنند .از نظر وي ،جامعده پدذيري ،علمدي

جامعه پذيري اتفداق مدي افتدد :الدف) تعامدل دانشدجويان بدا

فرايندي است كه افراد طي آن ،داندشهدا ،بيدنشهدا ،باورهدا،

ساختارهاي محيط آموزشدي؛ ب) تعامدل بدين دانشدجويان در

ارزشها  ،الگوها و معيارهاي فرهنگي خاص محيط علمدي را

برنامههاي آموزشي؛ ج) تعامل بين دانشدجويان و اسداتيد و د)

طي كنش و واكنشهدا يي بدا نهادهداي رسدمي و غيررسدمي،

ساختار محديط آموزشدي .وي معتقدد اسدت سداختار محديط

كسی و جز شخصيت خود ميكنند؛ درنتيجه بهعنوان افدرادي

آموزشي بر نگرشها و ارزشهاي دانشجويان تأثير ميگدذارد؛

مؤثر در جامعة خويش ايفا نقش ميكنند ( Weidman, 2008بده

زيرا آنها منعک كنندة ارزش ها و نگرشهاي خودحرفهايهدا

نقل از قانعي راد و رشتياني .)716 :7999 ،هستة اصلي نظرية ويدمن

است .اين عناصر ساختاري ،فرايندهاي گدزينش دانشدجويان،

و همکاران ( ،)2001اين است كده در محديط نهدادي اجتمدار

تداوم اهداف برنامه ،شفافسازي ارزشها و الگوهاي نقشدي،

(& Kanuka, 2012

 .)Rourkeبراگ ()1976

دانشگاهي يا ساير مؤسسات آموزش عالي ،آمدادگي حرفدهاي
اتفاق مي افتد و هر دو فرهن

دانشگاهي و همتايان را شدامل
1

Professional socialization
Bragg
3
Weidman
2

4

the academic socialization process.
Participating in scholarly activities
6
Student-faculty interaction
7
Student-student interaction
8
Supportive faculty environment
9
Department collegiality
10
Student scholarly encouragement
5

بررسي رابطة بين فرايند جامعهپذيري دانشگاهي با پايبندي به اخالق پژوهش (مورد مطالعه :دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز)

69

ارالة فرصتهايي براي پاسخهاي علمي (امتحانات ،كارآموزي

كددالينز )2000( 1دربددارة اهميددت مراسددم تعدداملي (بُعدددي از

و ،)...ارالة ضمانت هاي مثبت و منفي بدهعندوان بدازخورد بده

جامعه پذيري دانشدگاهي) در زنددگي روزمدره و همچندين در

دانشحويان را شامل ميشوند .در چارچوب اين نظريه ،تعامدل

مناسبات بين دانشمندان بح

مي كند .مراسدم تعامدل ،ندوعي

دانشجويان با همتايان نيز به فرايندهاي جامعده پدذيري كمد

كنش متقابل است كه افدراد را در يد

ميكند ( .)Gardner, 2010: 40در اين ارتباط ،گولد )1998( 7نيز

فراخور موض پژوهش ،اقتدا به اخالق پژوهش) مقيد ميكندد

نيز چارچوبي را براي فرايند جامعدهپدذيري دانشدجويان دورة

و نمادهايي را ميآفريند كه اعضدا بدا آنهدا جهدان خدوبش را

دكتري به شکل چهار وظيفة عمومي گذار 2ترسيم كرده است:

م ديبيننددد (محسددني تبريددزي و همکدداران .)69 :7966 ،هاگسددتروم

6

حوزة علمدي

( ،)1975نيز از ديگران انديشمندان حوزة جامعه شناسدي علدم

مشددخص؛ وظيفددهي دوم ،زيسددت زندددگي روزمددره بددهسددان

است كه به نقش مهم جامعه پذيري در علم تأكيد كرده اسدت.

دانشجوي تحصيالت تکميلي را شامل ميشود؛ وظيفدة سدوم،

دانشجو در اين فرايند بهطور مؤثر از عاليق حرفهاي و فکدري

يادگيري حرفهاي اسدت كده دانشدجو در نهايدت آن را انجدام

رقيی انزوا ميگيرد و به معلمان خويش وابسته ميشود .در

خواهد داد و وظيفهي آخدر ،همسدانسداختن خدود بدا گدروه

دانشجو از شخصيت ،حرمت ،صالحيت و اهميت كدارش بده

آموزشي خود است (مهديده و همکداران .)99 :7991 ،در راسدتاي

ارزيابي اساتيد و همکالسيها بستگي پيدا ميكند .در ديددگاه

مطدری شدده ،ويگوتسدکي )1978-1987( 9در تئدوري

اين نظريهپرداز ،جامعهپذيري در علم نقش زيادي دارد .به نظر

فعاليت ،تأكيد ميكند يادگيري ،فرايند با واسطهاي است كه افراد

وي در دنياي داندش ،اندزواي اجتمداعي از همتايدان ،كداهش

به طدور فعدال ،داندش خدود را از محيطدي مديگيرندد كده در

بهره وري و عملکرد علمي افراد را سبی مي شدود (قدانعي راد و

فعاليت هاي هدف گرا درگير است .نامبرده استدال كرده است

ابددراهيمآبددادي .)6 :7969 ،در طبقددهبندددي هاگسددتروم ،از ميددان

يادگيري و توسعة شدناختي بدا تعدامالتي تحدتالشدعار قدرار

ارتباطددات ،مناسددبات اسدداتيد بددا دانشددجويان (بُعدددي از

ميگيرد كه افراد با ديگران ماهر و صاحی دانش دارند ( Yang,

جامعه پدذيري دانشدگاهي) اهميدت زيدادي دارد؛ زيدرا بيشدتر

 .)2010:درواق د  ،دانشددجويان در خددالل فراينددد پويدداي

رهبران دانش محور از طريدق دانشجويانشدان بدا رشدتة خدود

جامعدده پددذيري دانشددگاهي ،مهددارت و عضددويت در اجتمددار

مرتبط مي شوند ( قانعي راد و همکاران .)19 :7961 ،از منظر تئوري

دانشگاهي جديدشان را كسی مي كنند كه اين امدر ،ضدرورت

شبکة اجتماعي نيز موارد يادشده تأييد مي شوند؛ يعني تعامدل

فهم ديدگاه انجمن تمرين 9را تحميل مديكندد .ايدن رويکدرد

دانشجويان با دانشجويان ،تعامل دانشجويان با استاد و  ...نقش

نشان ميدهد يادگيري ،فرايند برساختشدة اجتمداعي 1اسدت

مهمي در پايبندي به اخالق پژوهش داد .در متن ايدن تئدوري،

كه دانشجويان با همتايان و مربيان تجربه ميكنند؛ درحاليكده

داوطلبانه بودن روابدط بدين دانشدجويان بدا اسداتيد بده لحداظ

مشاركت در اجتمار علمي فرايندي است كه مشاركت محيطي

استقالل حرفه اي جايگاه ويژهاي دارد (عليزاده اقددم و همکداران،

مشرور 6ناميدده مديشدود ( .)Al Murshidi, 2014: 141رانددال

 .)19 :7993از نظر كوهن ،)1970( 9فراينددهاي جامعدهپدذيري

است :وظيفة اول ،توانايي تسلط بر محتواي ي

مباح
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اجتمدار اخالقدي (بده

باورها ،ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و شناختي را بده تدازه
1

Gold
Four General Tasks of Transition
3
Vigotsky
4
)Community of Practice perspective (COP
5
socially constructed process
6
)Legitimate Peripheral Participation (LPP

واردين منتقل كرده است و محتدواي علمدي از راه تعامدل بدا

2
7

Randall Collins
Hagstrom
9
Kuhn
8
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13

كارگزاران جامعه پذيري به نوآموزان منتقل مي شدود (قدانعي راد،

محيط ياددهنده در بين  61نفدر از دانشدجويان علدوم رفتداري

 .)1 :7961كولی و فراي )1975( 7نيز نظراتدي مشدابه نظدرات

(روان شناسي و علوم تربيتي) نشان داد دانشجوياني بده اصدول

كوهن دارند .ايشدان هدم در الگدوي يدادگيري تجربدي 2بيدان

اخالق پژوهش بيشتر تعهد دارندد كده قدبال روي ارزشهدا و

كردهاند كه يادگيري تجربي آسانكنندة ايدههايي دربارة اخالق

هنجارهاي حرفهاي خود كار كردهاند (

پژوهش و تعامل پژوهشي مسدئوانه اسدت (

Teixeira poit et

Rissanen & Lofstrom,

.)2014: 17

 .)al.,از ديدددگاه بورديددو ،9جامعددهشددناس متددأخر

 -در سال  2013فيشر و همکاران در پژوهشي بدا عندوان

فرانسوي نيز جامعه پذيري با شکل گيري هابيتوس( 9عادتواره)

جامعه پذيري دانشجويان تحصيالت تکميلي در ارتباط با رفتار

مشخص مي شود .براساس اين رويکرد ،هدابيتوس ،نظدامي از

پژوهشي مسدئوانه در بدين  966نفدر از دانشدجويان دكتدري

خصلت هاي پايدار است كه فرد در جريان جامعدهپدذيري بده

روان شناسي مشغول به تحصيل و تازه فارغالتحصديل شدده بده

دسددت مدديآورد .از ديدددگاه وي ،دروندديسددازي ،يکددي از

اين نتيجه رسيدند كه سازههايي مانند تشدويق دانشدجويان بده

سازوكارهاي اساسي جامعه پذيري است كه با آنهدا رفتارهدا و

صداقت (بُعدي از جامعهپذيري دانشگاهي) ،تجارب پژوهشي

ارزش هاي آموخته شده ،خودبه خودي ،طبيعي و نسبتا فطدري

دانشجويان ،الگوسازي و آموزش رفتار پژوهشدي مسدئوانه از

به نظر ميرسند .اين سازوكار امکان دروني سازي كنش (كنش

طريق مدرس ،سياستهداي رفتدار مسدئوانه گدروه آموزشدي

علمي معطوف به اخالق) را فراهم ميكند (بون ويتز- 93 :7997 ،

(بُعدددي از جامعددهپددذيري) ،الگوسددازي رفتارهدداي پژوهشددي

 .)93براساس تئوري عمل بورديو ،اذعان مي شدود كدنشهداي

مسئوانه از طريق هيئت علمي و رفتارهاي پژوهشي مسئوانه

معندا ،قصدور اخالقدي كنشدگران

و صادقانه را پيشبيني ميكند (.)Fisher et al., 2013: Abstract

دانشگاهي در ميدان پژوهش ،محصول جامعه پذيري ضعيف و

و همکداران ( )2013در پژوهشدي بدا

2011: 246

علمي ضدهنجار و بده يد

هابيتوس پژوهشي ناسازگار آنان در ميدان علمي است.

 -شيخزاده هدري

عنوان مطالع ة وضعيت پايبنددي بده اخدالق پدژوهش در بدين
اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسدالمي منداطق 72و 79بده

پیشینة تجربی پژوهش

اين نتيجه رسيده اند كه در بين جامعة آماري بررسي شده ،همه

 -نتايج پژوهش كيچروا و همکاران در سال  2015بدا عندوان

شاخص هاي اخالق پژوهش به جز نيازهداي جامعده در نظدر

جامعه پذيري اوليه حرفده اي دانشدجويان دانشدگاه روسديه بدا

گرفته ميشود (.) Sheikhalizadeh Heris et al., 2013: 568

روش كمدي و كيفدي ،نشددان داد جامعدهپددذيري حرفدهاي بددر

 -يافتددههدداي پددژوهش لوفسددتروم ( )2012بددا عنددوان

شکل گيري ارزشهاي حرفهاي (به فراخور موضور پدژوهش،

آگاهي هاي اخالقي دانشحويان و مفهدوم اخدالق پدژوهش در

اخددالق حرفددهاي) و موقعيددت مدددني 1در آينددده تددأثير دارد
(et al., 2015: 442

.)Kicherova

بدين  269نفددر از دانشددجويان دوره كارشناسددي و تحصدديالت
تکميلي دانشگاه منطقهاي اياات متحدة امريکا نشان مديدهدد

 نتايچ پژوهش رايدزانن و لوفسدتروم ( )2014بدا عندوانمهارتهاي اخالق پژوهش دانشدجويان و دانشدگاه بدهعندوان

جامعه پذيري حرفهاي و سازماني در تبيين آگاهي دانشدجويان
از اخالق پژوهش نقش مهمي دارد (.)Lofstrom, 2012: 349
 -براسدداس يافتددههدداي تکسددريا و همکدداران ( )2011بددا

1

Kolp and Fry
Experiential learning
3
Bourdieu
4
Habitus
5
civil position
2

آموزش ،يادگيري تجربي و عملي و مشاركت در فعاليدتهدا،
آگداهي و فهدم دانشدجويان از رهنمودهداي اخالقدي و رفتددار

بررسي رابطة بين فرايند جامعهپذيري دانشگاهي با پايبندي به اخالق پژوهش (مورد مطالعه :دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز)

اخالقي توسعه مييابد (.)Teixeira et al., 2011:244
 نتايج پژوهش پيلمان و همکاران در سال  2013در بدين 73667نفر از كاركنان سازمان امدور بازنشسدتگان امريکدا بدا
عنوان ادرا

17

اساتيد و دانشجويان «بُعدي از جامعده پدذيري دانشدگاهي») و
اخالق علم رابطة معنيداري وجود دارد (ستوده اندواري و بقدايي

سرايي.)799 :7993 ،

از اعمال اخالق پژوهش ،نشان داد تقريبا  %79از

 -فراستخواه در پژوهشي كه با عنوان اخالق علمدي ،رمدز

كاركنان بخش پژوهش سازمان يادشده از افزايش نگراني هاي

ارتقاي آموزش عالي به روش كيفي انجام داده و به اين نتيجده

اخالقي و گزارش تخلفات اخالقي مرتبط با پدژوهش نگدران

رسيده است كه توسعة اخالق حرفده اي بدا پندد و انددرزها و

هستند (.)Pearlman et al., 2013: 34

فرهن سازيهاي بيروني امکانپذير نيست؛ بلکه با كنشهداي

 -ويدمن و آستين پژوهشي با عنوان جامعهپذيري دانشجويان

ارتباطي ذينفعان اجتمار علمي و دانشگاهي (بُعدي از فرايندد

دكتري نسبت بده هنجارهداي دانشدگاهي در سدال  2003در بدين

جامعه پذيري دانشگاهي) و بهصورت شديور و انتشدار دروندزا

دانشجويان علدوم تربيتدي و اجتمداعي (جامعدهشناسدي) در يد

ميسر ميشود (فراستخواه.)79 :7961 ،

دانشگاه تحقيقاتي انجام دادهاند كده گدروههداي آموزشيشدان جدو

 -عليزاده اقدم و همکاران در سال  7993پژوهشي دربارة

علمي دارندد .نتدايج نشدان داد جدو عمدومي گدروه آموزشدي در

تعيين كنندههاي پايبندي به اخالق علمي در بين اعضاي هيئت

جامعه پذيري دانشجويان نسبت به هنجارهداي دانشدگاهي نقدش

علمددي دانشددگاه تبريددز بدده روش پيمايشددي انجددام دادهانددد.

مهمي دارد (.)Weidman & Stein, 2003: 653

بخشهايي از يافتههاي اين پژوهش نشان داد متغير مشداركت

 -سلوني در سال  ،2008تز دكتري با عنوان مفهوم سدازي

اجتماعي بر ميزان پايبندي بده اخدالق علمدي در بدين اسداتيد

فضاي بدين فرهنگدي،

دانشگاه تبريز تأثير مثبتي دارد (عليزاده اقدم و همکاران.)11 :7993،

پژوهش قوم نگارانه از دانشجويان سال اول دكتدري چندزبانده

 -در سال  ،7992حقيقتيان و همکاران پژوهشي با عندوان

در اياات متحدة امريکا را به روش قومنگاران در سطح خدرد

تأثير جامعه پدذيري سدازماني بدر مسدئوليتپدذيري اجتمداعي

انجام داده است .نتدايج نشدان داده جامعده پدذيري نسدبت بده

(بُعدي از اخالق پدژوهش) كاركندان (مطالعده شدده :كاركندان

ارزشهاي دانشدگاهي يدا علمدي ،امدري پيچيدده و فراينددي

شركت نفت كرمانشاه) به روش پيمايشي انجام دادندد .نتدايج

چندايه است كه دانشجويان با همکاري يکديگر ،معناي آن را

نشان داد جامعه پذيري سازماني در ابعاد چهارگانده آموزشدي،

ساختهاند (برساخت كردهاند) و در گفتگوي تعاملي در داخدل

تفاهم ،حمايت و چشمانداز آينده با مسئوليت پذيري اجتماعي

و خارج از كالس (بُعدي از جامعه پدذيري دانشدگاهي) بدراي

رابطة معنادار دارند (حقيقتيان و همکاران.)97 :7992 ،

جامعه پذيري ادبيات دانشگاهي در ي

يادگيري ارزشهاي علمي رشتههاي دانشگاهيشان (به فراخور

 -بهمنآبادي و همکاران پژوهشي با عنوان رعايت اخالق

موضور پژوهش ،كدهاي اخالق پژوهش) مشاركت مديكنندد

پژوهش در رسالههاي دكتري (مطالعهشده :گروه علوم انسداني

(.)Seloni, 2008: 3

دانشگاه فردوسي مشهد) به روش تحليل محتوا انجام دادهاندد.

 -نتايج پژوهش ستوده انواري و بقايي سرايي ( )7993بدا

يافتههاي پژوهش نشدان داد در %13رسدالههدا ،اسدتانداردهاي

عنوان نقش عوامل ساختاري ،كنشي و رابطهاي در درونيشدن

استناد به مناب استفاده شده رعايت شدده اسدت (بهمدنآبدادي و

اخالق علم در ميان دانشجويان تحصيالت تکميلي مشغول بده

همکاران.)729 :7999 ،

تحصيل در دانشگاههاي آزاد اسالمي رودهدن ،كدرج و پيشدوا

 -نتايج پژوهش اديی و همکاران در سال  7999با عنوان

ورامين) نشان داد بين عوامل رابطهاي (شدبکة تعدامالت ميدان

مطالع ة تجربيات اساتيد و دانشجويان دانشگاه تبريز از توجه به
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اخالق پدژوهش بده روش كيفدي و پديدارشدناختي نشدان داد

 -قاراخدداني و ميرزايددي ( )7999در پژوهشددي بددا عنددوان

درخصوص اخالق پژوهش ،مضاميني مانندد نظدام آموزشدي،

اخالق علم در فضاي آموزش علوم اجتماعي ايران ،با كداربرد

سوءرفتار در پژوهش ،فشارهاي محيطي ،ويژگيهداي فدردي،

تکني

تحليل محتواي كيفدي و بدا اسدتفاده از مصداحبههداي

نبددود مددديريت و راهنمددايي و عواقددی و پيامدددها در اخددالق

نيمه ساختمند و مراجعه بده تجربده هداي دانشدجويان دكتدري

پژوهش مهم هستند (اديی و همکاران.)799 :7999 ،

رشته هاي علوم اجتماعي دانشگاه هاي عالمه طباطبايي ،تهران،

 -نتايج پژوهش ودادهير ( )7911با عنوان بررسي عوامدل

شهيد بهشتي ،الزهرا و تربيت مدرس به اين نتيجه رسيدند كده

دانشگاهي و دپارتماني مؤثر بر پيروي دانشجويان تحصديالت

دامنة تبعيت نکردن از هنجارهاي اخالق علم در آموزش علدوم

تکميلي دانشگاههاي ايران از هنجارها و ضددهنجارهاي علدم:

اجتماعي گسترده است و فقط به كنشگران رشتههداي علمدي

مطالعة تطبيقي دانشدگاههداي تهدران ،تربيدت مددرس ،شدهيد

برحسی ميزان و نور هنجارشکني علمي محددود نمديشدود؛

بهشددتي و تبريددز نشددان داد سددوگيري هنجدداري دانشددجويان

بلکه از ساختار آموزش در سطوی دانشگاه ،دانشکده و گدروه

تحصيالت تکميلي براساس ندور جامعدهپدذيري (پيوسدته يدا

آموزشي متأثر است (قاراخاني و ميرزايي.)69 :7999 ،
بنابراين با مطالعة محتواي تئوريها و نتايج پدژوهشهداي

ناپيوسته) آنها تفاوت معنيداري ندارد (ودادهير.)796 :7911 ،

پيشدين چنددين اسددتنباط مدديشددود كدده فراينددد جامعددهپددذيري

 فتحي در پژوهشي با عنوان مطالعدة تطبيقدي سدوگيريهنجدداري ادرا شددده در علددم و پددژوهشهدداي آكادميدد

دانشگاهي تسهيلگر پايبندي به اخالق پژوهش است .در ايدن

مطالعددهشددده :موردكدداوي دانشددجويان تحصدديالت تکملددي

قسمت از پژوهش به متغيرهاي استخراجشدده از تئدوريهدا و

دانشگاههاي تبريز ،تهران ،تربيت مددرس و شدهيد بهشدتي در

پژوهشهاي پيشين اشاره ميشود (جدول  7و )2

سالهاي  7966و  7911نشان داد ميانگين اقتدا به هنجارهداي
علم در ميان دو گروه از دانشجوياني تفاوت معنديدار نداشدته
است كه جامعهپذيري متنوعي تجربه كردهاند (فتحي.)93 :7966 ،
جدول  -1متغیرهای استخراجشده از تئوریها
متغیرهای استخراجشده

دیدگاه نظری
مرتن

جامعهپذيري ،اشترا گرايي ،بيغرضي عاطفي ،اصالت

بن مفام

صداقت ،احترام به آزمودنيهاي انساني ،مسئوليتپذيري حرفهاي ،مسئوليتپذيري اجتماعي ،عينيت

رزني

اخالق علم ،صداقت ،دقت ،آزادانديشي ،مسئوليتپذيري اجتماعي ،مشروعيت ،احترام به آزمودنيها

هارتنت و ببرد

كيفيت روابط دانشجو با استاد ،فضاي هنجاري دپارتمانهاي آموزشي

ويدمن و آستين

فرايند جامعهپذيري دانشگاهي (مشاركت در فعاليتهاي علمي ،جو حمايتي دانشکده ،تشويق علمي دانشجويان،
تعامل دانشجو با دانشجو و تعامل دانشجو با استاد)

براگ

جامعهپذيري ،تعامل بين دانشجويان و اساتيد

كوهن

جامعهپذيري ،تعامل با كارگزاران جامعهپذيري

كالينز

جامعهپذيري ،تعهد به اجتمار اخالقي

هاگستروم

جامعهپذيري ،پايبندي به اخالق پژوهش ،مناسبات اساتيد با دانشجويان

كولی و فراي

يادگيري تجربي ،اخالق پژوهش

بورديو

جامعهپذيري
(يافتههاي پژوهش)

بررسي رابطة بين فرايند جامعهپذيري دانشگاهي با پايبندي به اخالق پژوهش (مورد مطالعه :دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز)
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جدول  -2متغیرهای استخراجشده از پیشینة تجربی پژوهش
پژوهشگران

متغيرهاي استخراجشده

ودادهير ()1711

جامعهپذيري ،سوگيري هنجاري دانشجويان تحصيالت تکميلي

فراستخواه ()7961

اخالق علم ،كنشهاي ارتباطي خود ياران و ذينفعان اجتمار علمي و دانشگاهي

فتحي ()7966
ستوده انواري و بقايي سرايي ()7993

جامعهپذيري ،اقتدا به هنجارهاي علمي
اخالق علم ،شبکة تعامالت علمي بين اساتيد و دانشجويان

عليزاده اقدم و همکاران ()7993

مشاركت ،پايبندي به اخالق علمي

قاراخاني و ميرزايي ()7999
اديی و همکاران ()7999
مونت ()2008

تبعيت از هنجارهاي اخالق علم ،ساختار آموزشي
اخالق پژوهش ،نظام آموزشي
سوءرفتارهاي علمي ،آموزش اخالق پژوهش

تکسريا و همکاران ()2011
لوفستروم ()2012

آموزش ،مشاركت در فعاليتهاي علمي ،اخالق پژوهش
اخالق پژوهش ،جامعهپذيري حرفهاي

فيشر و همکاران ()2013
رايزانن و لوفستروم ()2014

تشويق دانشجويان به صداقت ،رفتارهاي پژوهشي مسئوانه
پايبندي به اخالق پژوهش

(يافتههاي پژوهش)

الگوی مفهومی پژوهش

دانشگاهي و ابعاد پنج گانة آن (جو حمايتي دانشدکده ،تعامدل

در الگوي مفهومي پدژوهش حاضدر بدا الهدام از تئدوريهداي

دانشجو با استاد ،تعامل دانشدجو بدا دانشدجو ،تشدويق علمدي

يادشده و باتکيه بر پشتوانة تجربي پژوهش ،ارتباط نظري بدين

دانشجويان و مشاركت در فعاليتهاي علمي) به لحاظ نظدري

متغيرها به اين نحو مفدرو

شدد كده فرايندد جامعدهپدذيري

بر پايبندي دانشجويان به اخالق پژوهش تأثير مستقيمي دارد.

احترام به حقوق اخالقی
آزمودنی ها
بی غرضی عاطفی

جو حمایتی دانشکده
دقت

مشارکت در فعالیت های
فرآیند جامعه پذیری
دانشگاهی

صداقت

علمی

پایبن دی به اخالق

تعامل دانشجو با استاد

پژوهش

تعامل دانشجو با دانشجو

تشویق علمی دانشجویان

اصالت
آزاد اندیشی
مسئولیت پذیری
اجتماعی
مسئولیت پذیری حرفه
ای

شکل -1الگوی مفهومی پژوهش

مشروعیت

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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حال براساس الگوي مفرو

 ،فرضية اساسي زير و آزمون

آن در جامعة آماري مدنظر طری ميشود:

عاملي تأييدي ،هدف پژوهشگر ،تأييد ساختار عاملي ويدژهاي
است .دربارة تعداد عامل هدا بدهطدور آشدکار فرضديهاي بيدان

 -بين فرايند جامعه پذيري دانشدگاهي و ابعداد آن (جدو

ميشود و برازش ساختار عاملي مدنظر در فرضيه بدا سداختار

حمايتي دانشکده ،مشداركت در فعاليدتهداي علمدي ،تعامدل

كووارياسهاي اندازهگيريشده آزمون مي شود (بدري گرگدري و

دانشجويان با استاد ،تعامل دانشجويان با دانشجويان و تشويق

همکاران .)26 :7993،در راستاي اين ،اندوار الگدوهداي احتمدالي

علمي دانشجويان) با پايبندي دانشجويان تحصديالت تکميلدي

عامل ها باتوجه به چارچوب نظري و پشتوانة تجربدي بررسدي

به اخالق پژوهش رابطة معنيدار وجود دارد.

شدند .مقايسة عاملي براساس ادبيات پژوهش تنظيم و سدپ
الگوهدداي مفددرو

بددا عنايددت بدده شدداخصهدداي بددرازش

روششناسی

بهدستآمده با هم مقايسه شدند .در اين ارتباط ،براي ارزيدابي

روش پژوهش استفاده شده در ايدن پدژوهش براسداس هددف

برازش الگوي عاملي ابتدا از شاخصهداي بدرازش تطبيقدي و

پژوهش از نور كاربردي و نحوة گردآوري دادههدا ،پيمايشدي

مقتصددد اسددتفاده شددد .شدداخصهدداي بددرازش افددزايش(،)IFI

است .ابزار گردآوري اطالعات پرسدشنامده بسدته پاسدخ (در

شاخص برازش توكر لوي

( )TLIو شاخص برازش تطبيقي

قالی طيف ليکرت) است .جامعة آماري پژوهش حاضر ،كلية

( ،)CFIشاخص بدرازش هنجارشدده بنتلدر  -بوندت ( )NFIو

دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز در سال تحصيلي

شاخص برازش نسبي ( )RFIنشاندهندة قابل قبولبودن الگدو

 99-99به تعداد  6671نفر را شامل مي شود كه از اين تعدداد،

هستند؛ زيرا مقادير اين شاخصها بيشتر از مقددار  3/93بدوده

 129نفر براساس فرمدول كدوكران و بده شديوة نموندهگيدري

است .همچنين ،شاخص برازش هنجارشده مقتصد ( )PNFIو

تصادفي طبقهاي انتخاب شدهاند.
Nt s
6615  1.96 2  .533

 729
Nd 2  t 2 s 2
6615  .05 2  1.96 2  .533
2 2



 



شاخص برازش تطبيقي مقتصد ( )PCFIهدر دو مقدادير قابدل
n

در اين پژوهش براي سنجش اعتبار مقياس به ترتيی از روش
اعتبار محتوايي و سازه اي اسدتفاده شدد .بدراي احدراز اعتبدار
محتوايي پدژوهش سدعي شدد معدرفهدايي تهيده شدوند كده
سازههاي بررسي شده را در حد درخور قبولي پوشدش دهندد؛
بدينترتيی ،ابتدا پرسشنامة مقدماتي تدوين شدد و محتدواي
پرسش نامه در اختيار اساتيد صاحی فن قرار گرفت و پد

از

اعمال نظرات آنان ،پرسشنامة نهايي تدوين شد .همچندين در
پژوهش حاضر براي برآورد اعتبدار سدازهاي مدرتبط بدا سدازة
پايبندي به اخالق پژوهش (متغيدر مدال ) از تحليدل عداملي
تأييدي از نرمافزار  AMOS 76اسدتفاده شدد .در تحليدلهداي

قبولي را نشان ميدهند .مقدادير  3/13و بدااتر بدراي ايدن دو
شاخص مقادير قابل قبولي تلقي ميشدوند؛ هرچندد برخدي از
مناب بدر مقدادير  3/63و بدااتر بدراي مناسدیبدودن الگدوي
تدوينشده تأكيد كردهاند (قاسمي.)232 :7992 ،
در مجمور با مرور شاخصهاي برازش تطبيقي و مقتصد
بررسيشده گفتني است الگوي اندازهگيري ،برازش مناسبي دارد
(جدول  .)9در پايان ،نتايج تحليدل عداملي تأييددي نشدان داد
تمامي بارهاي عاملي ابعاد سازة پايبندي بده اخدالق پدژوهش
معنددادار (بددااتر از معيددار  )3/9اسددت؛ بنددابراين ،گويدده هدداي
لحاظشده براي هر عامل ،اطالعات زيادي را منعک

با بهترين روش ،متغير پنهان را اندازهگيري ميكنند (جدول .)9

جدول  -7شاخصهای برازش تطبیقی و مقتصد
الگوی پایه

CFI
3/999
PCFI
3/163

TLI
3/693
PNFI
3/111

ميكنند و

IFI
3/999
PRATIO
3/633

RFI
3/662

NFI
3/929
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خطا1

احترام به حقوق اخالقی آزمودنی ها

آزاد اندیشی

خطا2

مسولیت پذیری حرفه ای

خطا3

مسئولیت پذیری اجتماعی

خطا4

پایبندی به اخالق
پژوهش

دقت

خطا5

بی غرضی عاطفی
خطا6

اصالت

خطا7

درستکاری

خطا8

مشروعیت

خطا9

CMIN=36/354 P=000/0

CFI=0/93 DF-27

RFI=0/88 IFI=0/93 TLI=0/89

شکل  -2الگوی عاملی مرتبه اول برای اندازهگیری سازة پایبندی به اخالق پژوهش

NFI=0/92

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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جدول  -4بار عاملی و مقدار بحرانی مؤلفهها
مؤلفه

گویه

احتددرام بدده حقددوق
اخالقي آزمودنيها

احترام به حريم خصوصي آزمودنيها
اجراي پژوهش با رضايت و آمادگي آزمودنيها
آگاه كردن مشاركتكنندگان از اهداف ،روشها ،خطرات ،مشدکالت،
ناماليمات و پيامدهاي احتمالي پژوهش
رعايت اصل محرمانگي و ناشناسي
در اختيارگذاشتن يافتههاي علمي خود به سداير پژوهشدگران بدراي
بررسي و نقد
مبادله يافتههاي علمي خود با پژوهشگران ساير دانشگاهها
تعهد به اشترا گذاري نتايج پژوهش
مبادلة آزادانة اطالعات علمي
مسئوليتپذيري در قبال يافتههاي پژوهشي خود
رعايت حق مؤلف
احترام به نظرات مخالف ديگران
استفادة مسئوانه از تجارب و انديشههاي پژوهشگران ديگر
انتخاب موضور پژوهش براساس اولويتهاي جامعه
توجه به مناف آحاد جامعه در انتخاب موضور پژوهش
توجه به پيامدهاي احتمالي نامطلوب پژوهش براي جامعه
موشکافي و دقت مداوم در نوشتهها و دادهها
پرهيز از ارتکاب خطا در انتخاب روش پژوهش
التزام به اصل شفافيت در شيوة نگارش
ثبت دقيق دادههاي پژوهش در نرمافزارهاي آماري ( SPSS, SAS,
…)
پرهيز از سوگيري و تورش در گزارش نتايج پژوهش
التزام و تقيد در جستوجوي حقيقت
اتخاذ بيطرفي در كشف حقايق
پرهيز از سازگاركردن رويهها ،يافتهها و نتايج پژوهشها بنا به ميل و
خواستة كارفرمايان يا مراجعان
التزام به اصيل بودن شواهد تجربي (دادهها)
تعهد به انتخاب موضور اصيل پژوهشي دانش بنيان
التزام به انتخاب موضور علمي اصيل براي پژوهش
اهتمام به اصيل و با كيفيتبودن تئوريهاي استفادهشده
التزام به گزارش يافتههاي متناقض با پژوهش
پرهيز از دستکاري و خوشايندسازي نتايج پژوهش
پرهيز از جعل دادهها
پرهيز از كپيكردن موضور پژوهش ديگران
پرهيز از سرقت علمي (دزدي ادبي)
اجتناب از چاپ دادههاي مقاله قبلي با انددكي تغييدر در مقالدهاي بدا
عنوان جديد
پرهيز از دادهسازي
پرهيز از واگذاري پژوهش به افراد ديگر و كمكاري در انجام پژوهش
علمي
رعايت قوانين مربوط به كپي رايت
التزام به رعايت استانداردهاي حرفهاي و علمي در انتخاب همکداران
پژوهش
تبعيت از قوانين ثبت اخترار
صيانت از مالکيت فکري اثر علمي ديگران
تعهد به قوانين و مقررات مربوط به انتشار يافتهها

آزادانديشي

مسدددئوليتپدددذيري
حرفهاي

مسدددئوليتپدددذيري
اجتماعي
دقت

بيغرضي عاطفي

اصالت

درستکاري

مشروعيت

بار
عاملی

مقدار
بحرانی

خطای معیار

سطح
معنیداری

3/69
3/66
3/66

26/666
79/926

3/399
3/391

***
***

3/61
3/11

23/266
-

3/396
-

***
-

3/19
3/66
3/63
3/19
3/19
3/11
3/11
3/62
3/97
3/66
3/63
3/69
3/63
3/16

23/792
29/311
27/692
79/619
76/667
79/219
26/636
29/936
29/311
22/692
79/919

3/396
3/399
3/391
3/367
3/319
3/319
3/393
3/396
3/397
3/393
3/317

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

3/66
3/19
3/66
/11

76/613
3/312
3/317

3/399
27/367
23/369

***
***
***
***

3/16
3/61
3/69
3/67
3/69
3/63
3/69
3/66
3/66
3/62

3/313
3/313
3/396
3/362
3/361
3/366
3/361
3/366

29/163
29/631
22/193
23/296
27/236
22/731
27/636
23/191

***
***
***
***
***
***
***
***

3/61
3/11

3/366
3/367

27/137
79/191

***
***

3/62
3/69

3/392

21/679

***

3/61
3/97
3/93

3/399
3/397
3/392

26/391
97/166
97/762

***
***
***
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نين در مرحلة پيش آزمون (با توزي  93پرسشنامه در بين
دانشجويان تحصيالت تکميلي ضمن برآورد واريدان
مال

متغيدر

داد گويههاي مطری شده به تفکي
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سازهها ،همبستگي دروندي

باايي دارند (جدول .)1

( ،)3/199براي حصول اطمينان از پايايي ابزار سدنجش

از ضريی آلفاي كرونباخ استفاده شد .نتايج بهدستآمده نشان
جدول  -5ضرایب پایایی مرتبط با سازههای بررسیشده
ردیف

سازهها

1

فرايندددد جامعدددهپدددذيري
دانشگاهي

2

ميدزان پايبنددي بده اخددالق
پژوهش

ابعاد
جو حمايتي دانشکده
مشاركت در فعاليتهاي علمي
تعامل دانشجو با استاد
تعامل دانشجو با دانشجو
تشويق علمي دانشجويان
احترام به حقوق اخالقي آزمودنيها
بيغرضي عاطفي
دقت
اصالت
بلندنظري
مسئوليتپذيري اجتماعي
مسئوليتپذيري حرفهاي
مشروعيت
صداقت  /درستکاري

تعداد گویه
9
9
9
9
9
9
9
1
9
9
9
9
1
6

ضرایب پایایی هر بُعد
3/93
3/17
3/61
3/61
3/96
3/69
3/11
3/69
3/66
3/66
3/61
3/69
3/92
3/99

تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش

محرمددانگي و ناشناسددي و  ،)...تعهددد بدده بلندددنظري (تعهددد بدده

پاپبندی به اخالق پژژوهش :پايبنددي بده اصدولي اسدت كده

اشترا گذاري نتايج پژوهش ،مبادلة آزادانة اطالعات علمدي و،)...

مراحددل اصددلي پددژوهش (انتخدداب موضددور ،طددری و تبيددين

مسئوليتپذيري حرفهاي (مسدئوليتپدذيري در قبدال يافتدههداي

روش شناسي پژوهش ،جم آوري اطالعات ،تحليدل دادههدا و

پژوهشي خود ،رعايت حق مؤلدف ،احتدرام بده نظدرات مخدالف

انتشار يافتهها) را هدايت ميكند .اخالق پژوهش بر اين نکتده

ديگران و استفادة مسئوانه از تجارب و انديشههاي پژوهشدگران

اشاره دارد كه پژوهشگران بايد از اصول اخالقي مانند صداقت

ديگر) ،مسئوليت پدذيري اجتمداعي (انتخداب موضدور پدژوهش

و عدالت ،احترام به مردم و حريم خصوصي آنها و خدودداري

براساس اولويتهاي جامعده ،توجده بده منداف آحداد جامعده در

Sheikhalizadeh

انتخاب موضور پژوهش و  ،)...تعهد به دقت (موشکافي و دقدت

 .)Heris et al., 2013: 568مفهدوم يادشدده بدا الهدام از ديددگاه

مداوم در نوشتهها و دادهها ،پرهيدز از ارتکداب خطدا در انتخداب

و مرتن با معرفهاي 7زير در سطح سنجش رتبدهاي و

روش پژوهش ،التزام به اصل شفافيت در شيوهي نگدارش و ،)...

در قالی طيف ليکرت بررسي شده است :احتدرام بده حقدوق

تعهد و التزام به بيغرضي عاطفي (التزام و تقيد در جستوجدوي

اخالقي آزمودنيها (احتدرام بده حدريم خصوصدي آزمدودنيهدا،

حقيقت ،پرهيز از سازگاركردن رويهها ،يافتهها و نتايج پژوهشهدا

اجراي پژوهش با رضايت و آمادگي آزمدودنيهدا ،رعايدت اصدل

بنا به ميل و خواستة كارفرمايان يا مراجعان و اتخاذ بديطرفدي در

از آسيیرساندن به آزمودنيها آگداه باشدند (
رزني

كشف حقايق) ،تعهد به اصدالت (التدزام بده اصديلبدودن شدواهد
7

در تنظيم پرسشنامه ،پايبندي به اخالق پژوهش از منشور ملي اخالق پژوهش

نروژ ،2336 ،منشور اخالق پژوهش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،برخي از
گويه هاي تحقيق اخالق در فرايند پژوهش علمي ،مهارتي و همکاران 7992 ،و
مرجايي 7997 ،استفاده شده است.

تجربي (دادهها) ،تعهد به انتخاب موضور اصيل پژوهشدي داندش
بنيان و  ،)...تعهد به صداقت (التزام به گزارش يافتههاي متنداقض
با پژوهش ،پرهيز از دستکاري و خوشايندسازي نتدايج پدژوهش،

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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پرهيز از جعل دادهها و  )...و مشروعيت (رعايت قدوانين مربدوط

استاد ،تعامل دانشجو با دانشجو ،تشويق علمدي دانشدجويان و

به كپي رايت ،التزام به رعايت استانداردهاي حرفهاي و علمدي در

مشاركت در فعاليت علمي براساس تئدوري ويددمن و آسدتين

انتخاب همکاران پژوهش ،تبعيت از قوانين ثبت اخترار و .)...

( )2003طری شده بودند .نتايج بهدستآمده نشان داد:

جامعهپذیری دانشگاهی :جامعه پذيري دانشگاهي ،فرايندد

 -براسدداس نظددرات دانشددجويان بررسدديشددده ،ميددانگين

يادگيري ارزش ها ،هنجارها و رفتدار مناسدی اجتمدار علمدي

درصدي بُعد جو حمايتي دانشکده سازة فرايند جامعه پدذيري

است ( .)Cho, 2015: 1مفهوم يادشده از ديدگاه موريتا)2009( 7

دانشگاهي ( )61/23باتوجه به حداكثر  733و حداقل ،3بدااتر

( )2009به معناي فرايندد مشداركت در كدنشهداي اسدتدالي

از مقدار متوسط است؛ بهطوري كه بيشتر آزمودنيها ()% 26/1

اجتمار دانشگاهي و تبديل شدن بده اعضداي شايسدته (مداهر)

تصريح كرده اند اساتيد گروهشان از مشکالت و دغدغدههداي

اجتمار دانشگاهي تعريف شده است ( .)Cho, 2015: 2در ايدن

اساسي دانشجويان تا حد زيادي اطالر دارند.

پژوهش براي سنجش مفهوم يادشده و ابعاد آن (جو حمدايتي

 -بيشتر پاسخگويان ( )26/1اظهار داشتند با اساتيد گدروه

دانشکده ،مشاركت در فعاليتهاي علمي ،تعامدل دانشدجو بدا

آموزشي خود درخصوص مشکالت آموزشي خود تا حد كمي

دانشجو ،تعامل دانشجو با استاد و تشويق علمي دانشدجويان)

صحبت ميكنندد % 21/9 .هدم مطدری كدرده اندد دانشدجويان

از پرسش نامة استاندارد فرايند جامعه پذيري دانشگاهي ويدمن

تحصيالت تکميلي تا حد كمي با اساتيد گروه آموزشي خدود

و همکاران ( )2003با لحاظ محلينگري استفاده شد.

در گفتگوهاي اجتماعي شركت ميكنند .در مجمور ،در نمونة
آماري بررسي شده ،ميزان تعامل دانشجو با استاد چندان قدوي

یافتههای پژوهش

نبوده است.

مشخصات کلی آزمودنیها

 -ميزان بُعد تعامل دانشجو با دانشجو سازة جامعهپدذيري

يافته هاي توصيفي پدژوهش نشدان داد از كدل نموندة آمداري،

دانشگاهي در حد متوسط به باا بوده است.

 %19/2پاسخگويان ،پسر و  % 91/9از آنان دختر بدودهاندد .در

د) ميزان بُعد تشويق علمي دانشدجويان ( )12/62در حدد

رابطه با وضعيت تأهل % 67/9 ،پاسخگويان ،وضعيت تأهلشان

قابل قبول ارزيابي نشدده اسدت .بدهعبدارتي از ديددگاه بيشدتر

را مجرد % 76/2 ،متأهل و  % 3/9سايرگزارش كردهاند .در اين

آزمودنيها (،)%99گروه آموزشدي بدراي دانشدجويان فرصدت

پددژوهش ،بيشددتر آزمددودنيهددا ( )% 96/6ورودي سددال 7999

كافي ايجاد نميكند تا در فعاليتهاي پژوهشي اساتيد شركت

بددودهانددد .بدده ترتيددی ،ميددانگين سددني و معدددل دانشددجويان

كنند.

بررسيشده (در نيمسال جاري) 26 ،و  71/91بوده است .دورة

 -ميانگين درصدي مشاركت دانشجويان در فعاليدتهداي

قبولي  % 69آزمودني ها ،روزانه % 77/7 ،شبانه و  % 7/6سداير

علمي ( )92/39باتوجهبه حداكثر  733و حداقل ،3پايينتدر از

(پردي

دانشدگاه تبريدز و )...بدوده اسدت .مقطد تحصديلي،

 %61/9دانشجويان كارشناسي ارشد % 21 ،دكتري تخصصي و
 %9/6دكتري حرفهاي بوده است.

مقدار متوسط بوده است.
 نتايج تجمي نمرات ابعاد پنجگانه جامعه پذيري دانشدگاهينشانميدهد ميزان جامعهپذيري دانشگاهي دانشجويان بررسيشده،
( % 11/96تا حدي زياد) بوده است .همچنين ،از منظر دانشجويان

فرایند جامعهپذیری دانشگاهی و ابعاد آن
در اين پژوهش ،بدراي سدنجش سدازة فرايندد جامعدهپدذيري
دانشگاهي ،معرفهاي جو حمايتي دانشکده ،تعامل دانشجو با
Morita

1

منتخی در نمونه ،ميانگين بُعد مشداركت دانشدجويان در فعاليدت
علمي از ساير ابعاد سازة يادشده كمتر است.
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بررسي رابطة بين فرايند جامعهپذيري دانشگاهي با پايبندي به اخالق پژوهش (مورد مطالعه :دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز)

جدول -6یافتههای توصیفی سازة فرایند جامعهپذیری دانشگاهی
میانگین

ابعاد
جو حمايتي دانشکده
تعامل دانشجو با استاد
تعامل دانشجو با دانشجو
تشويق علمي دانشجويان
مشاركت در فعاليتهاي علمي
مجمور فرايند جامعهپذيري دانشگاهي

71/61
79/96
72/69
72/69
73/39
61/93

میانگین
درصدی
61/23
63/99
17/67
12/62
92/39
11/96

انحراف
معیار

چولگی

ماکزیمم

مینیمم

دامنة
تغییرات

مقدار
متوسط

9/13
9/16
9/96
1/39
9/69
- 3/29

- 3/16
- 3/26
- 3/17
- 3/39
3/61
- 3/29

29
29
76
29
29
731

9
9
9
9
9
21

23
23
71
23
23
62

79
79
73/1
79
79
66

نظري چندان قوي ارزيابي نشده است؛ بهطدوريكده براسداس

پایبندی به اخالق پژوهش و ابعاد آن
بدراي

نظر پاسخ گويان ،مؤلفه هدايي مانندد مبادلدة آزاداندة اطالعدات

سنجش سازة پايبندي به اخالق پژوهش 93،گويه در قالی نده

علمي ،تعهد به اشترا گذاري نتايج پژوهش و مواردي از اين

بُعد احترام به حقوق اخالقي آزمودنيها با  9گويده ،تعهدد بده

قبيل تا حدي كم ارزيابي شده است.

در پژوهش حاضر با الهام از تئوريهاي مرتن و رزني

بيغرضي عاطفي با  9گويه ،دقت با  1گويه ،تعهد به اصدالت

 -مسئولتپذيري در قبال يافتههاي پژوهشي خود ،رعايت

با  9گويه ،تعهد به بلند نظري بدا  9گويده ،مسدئوليتپدذيري

حق مؤلدف ،احتدرام بده نظدرات مخدالف ديگدران و اسدتفادة

اجتماعي با  9گويه ،مسئوليتپذيري حرفهاي با  9گويه ،تعهد

مسئوانه از تجارب و انديشههاي پژوهشگران ديگر در حدوزة

به مشروعيت با  1گويه و تعهد به صداقت با  6گويه اسدتفاده

التزام پژوهشدگران بده مسدئوليتپدذيري حرفدهاي ،بُعددي از

شد كه بهصورت طيف ليکرت طراحي شده بود .بررسي ميزان

پايبندددي بدده اخددالق پددژوهش ،براسدداس ميددانگين درصدددي

پايبندي به اخالق پژوهش به تفکي

ابعاد آن نشان داد:

 -ميانگين درصددي متغيدر احتدرام بده حقدوق اخالقدي

به دست آمده ( )61/91در حد قابدل قبدولي (تدا حددي زيداد)
ارزيابي شده است.

آزمودنيها ( )61/19باتوجهبه حداكثر احترام به حقوق اخالقي

 -ميزان تقيد و التزام پاسخ گويان منتخدی در نمونده بده

آزمودنيها  733و حداقل آن  ،3بااتر از مقددار متوسدط و در

مسئوليت پذيري اجتماعي ( )%11/77چندان قوي نبوده اسدت.

محدودة تا حدي زياد است.

در راستاي اين ،بيشتر آزمودني ها ( )%21/1بر اين باور بودندد

 براساس يافته هاي توصديفي پدژوهش ،ميدزان تقيدد والتزام دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريدز بده اصدل
بيغرضي عاطفي متوسط به باا (تا حدي زياد) بوده است.
 ميانگين درصددي التدزام دانشدجويان بده اصدل دقدت( )% 69/69متوسط به باا ارزيابي شده است.

كه در انتخاب موضور پژوهش زيداد بده منداف آحداد جامعده
توجه نميكنند.
 براساس نظر دانشجويان ،تعهد بده اصدل مشدروعيت،بُعدي از پايبندي به اخالق پژوهش ،در حدد متوسدط بده بداا
ارزيابي شده است.

 -در مجمور ،نتايج آمارههاي پراكندگي نشان داد ميدزان

 -دانشجويان بررسي شده مطری كرده اند دوستانشدان در

پايبندي دانشجويان بررسيشده به اصل اصالت ،متوسط به باا

انجام پدژوهش هداي دانشدگاهي بده ترتيدی از جعدل دادههدا،

بوده است .به ايدن شدری كده بيشدتر پاسدخگويدان ()% 99/6

كپي كردن موضور پژوهش ديگدران ،سدرقت علمدي تدا حدد

تصريح كردند در انجام پژوهش هاي دانشگاهي به اصيل و بدا

زيددادي پرهيددز مدديكننددد .در مجمددور ،ميددزان تقيددد و التددزام

كيفيتبودن تئوريهاي استفادهشده تا حدي زياد اهتمام دارند.

دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز بده صدداقت تدا

 -ميزان التزام دانشجويان منتخی در نمونه به اصل بلندد

حدي زياد ارزيابي شده است.
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 -از مجمور شاخصهاي نهگانة گفتهشده با عنوان ميزان

پژوهش به تفکي

ابعاد آن نشان مديدهدد بيشدترين ميدانگين

پايبندي به اخالق پژوهش ،اين نتيجه به دست ميآيد كه ميزان

درصدي به بُعد احترام به حقوق اخالقي آزمودنيها و كمترين

پايبندي به اخالق پژوهش بااتر از حد متوسدط ( )% 69/69و

ميانگين نيز به بُعد مسئوليتپذيري اجتماعي مربوط ميشود.

در محدودة تاحدي زياد است .بررسي ميزان پايبنددي اخدالق
جدول -1یافتههای توصیفی سازة پایبندی به اخالق پژوهش
ابعاد

میانگین

احترام به حقوق اخالقي آزمودنيها
تعهد به بيغرضي عاطفي
تعهد به دقت
تعهد به اصالت
تعهد به بلندنظري
مسئوليتپذيري حرفهاي
مسئوليتپذيري اجتماعي
تعهد به مشروعيت
تعهد به صداقت  /درستکاري
مجمور پايبندي به اخالق پژوهش

71/19
77/17
79/71
71/62
79/69
71/69
73/26
79/16
93/91
712/66

میانگین
درصدی
61/19
61/31
69/69
61/97
11/61
61/91
11/77
61/26
69/19
69/69

انحراف
معیار
9/19
9/79
9/99
9/21
9/93
9/73
9/11
6/32
9/91
96/69

چولگی
- 3/26
- 3/79
- 3/36
- 3/79
3/77
- 3/39
- 3/77
- 3/79
- 3/79
- 3/36

ماکزیمم

مینیمم

29
76
93
29
29
29
76
93
96
293

9
9
1
9
9
9
9
1
6
93

دامنة
تغییرات
23
71
21
23
23
23
71
21
93
233

مقدار
متوسط
79
73/1
71/1
79
79
79
73/1
71/1
26
793

در پژوهش حاضر ،براي سنجش همبستگي بين متغير فرايندد

متوسددطي افددزوده م ديشددود و بددرعک  ،فراينددد جامعددهپددذيري

جامعه پذيري دانشگاهي و ابعاد آن (جو حمايتي دانشکده ،تعامدل

دانشگاهي ضعيف ،كاهش ميزان پايبندي دانشدجويان بده اخدالق

دانشددجو بددا دانشددجو ،تعامددل دانشددجو بددا اسددتاد ،مشدداركت در

پژوهش را سبی ميشود (جدول.)6

فعاليتهاي علمي و تشويق علمي دانشجويان) با متغيدر پايبنددي
به اخالق پژوهش باتوجهبه سدطح سدنجش متغيرهدا از ضدريی

جدول  -8آزمون همبستگی متغیر فرایند جامعهپذیری دانشگاهی و
ابعاد آن با پایبندی به اخالق پژوهش

همبستگي پيرسون استفاده شد .براساس يافتههاي پژوهش:

متغیر

الف) همبستگي بين سازة فرايند جامعه پدذيري دانشدگاهي و
تمامي ابعاد آن (جو حمايتي دانشکده ،تعامل دانشدجو بدا اسدتاد،
تعامل دانشجو با دانشجو ،تشويق علمي) به جز بُعد مشداركت در

ضریب
همبستگی

تعامل دانشجو با دانشجو و پايبندي به اخالق پژوهش

**

3/21

فعاليتهاي علمي با متغير پايبندي به اخدالق پدژوهش در سدطح

جو حمايتي دانشکده و پايبندي به اخالق پژوهش

**

تعامل دانشجو با استاد و پايبندي به اخالق پژوهش

**

3/26

معن ديداري  3/37بدده تأيي دد رسدديد .شدددت همبسددتگي فراينددد

مشاركت در فعاليتهاي علمدي پايبنددي بده اخدالق

- 3/32

جامعهپذيري دانشدگاهي كدل و ابعداد جدو حمدايتي دانشدکده و

پژوهش

تشويق علمي دانشجويان با متغيدر پايبنددي بده اخدالق پدژوهش

تشويق علمي دانشجويان و پايبندي به اخالق پژوهش

متوسط و با ابعاد تعامل دانشجو با دانشدجو و تعامدل دانشدجو بدا

فرايند جامعه پذيري دانشگاهي و پايبندي بده اخدالق

استاد ضعيف و نور رابطه بين متغيرهاي مذكور هم مستقيم است.
برحسی نتايج گفتني است هرچه فرايند جامعهپذيري دانشجويان
بهبود يابد ،بر ميزان پايبندي آنان بده اخدالق پدژوهش بده شدکل

3/99

***

**

0/99

**

3/99

پژوهش
**  :معني داري در سطح  * 3/37معنديداري در سدطح :*** 3/31
عدم معنيداري
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بررسي رابطة بين فرايند جامعهپذيري دانشگاهي با پايبندي به اخالق پژوهش (مورد مطالعه :دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز)

تحلیل چندگانة رگرسیونی

حمايتي دانشکده ،تعامل دانشجو با دانشجو ،تعامل دانشجو بدا

در اين پژوهش براي تعيين سهم تأثيرگذاري نسبي متغيرهداي

استاد ،تشويق علمي دانشجويان و مشداركت در فعاليدتهداي

پيش بين (تعامل دانشجو با دانشجو ،تعامل دانشجو بدا اسدتاد،

علمي بهعنوان متغيرهاي پيش بين وارد معادلده شددند .نتدايج

مشاركت در فعاليت علمي ،جو حمدايتي دانشدکده و تشدويق

تحليل رگريسوني بده روش گدامبدهگدام نشدان داد متغيرهداي

علمي دانشجويان) بر پايبندي بده اخدالق پدژوهش از تحليدل

تشدويق علمدي دانشدجويان ،جدو حمدايتي دانشدکده ،تعامددل

ها

دانشجو با دانشجو و مشاركت در فعاليتهاي علمدي در الگدو

ازجمله خطيبودن رابطة بين متغيرهداي پديش بدين و مدال ،

باقي مانده است و متغير تعامل دانشجو با استاد از الگو خارج

نرمالبودن توزي داده ها ،اسدتقالل خطاهدا از همدديگر و )...

متغير پايبنددي بده اخدالق

رگرسيون چندگانه به روش گامبهگام (با رعايت پيش فر

استفاده شده است .در رابطه با پيشفر

نرمدالبدودن توزيد

شد .در مجمور % 93 ،از واريان

پژوهش را متغيرهاي واردشدده در الگدو تبيدين مديكنندد .بدا

دادهها ،نتايج آزمون كولموگروف د اسدميرنف ()sig =3/233

مقايسة ضرايی بتا گفتني است متغير تشويق علمي دانشجويان

نشان داد توزي داده ها نرمال بوده و پژوهشگر به انجام تحليل

بددا ضددرايی بتدداي  ،3/97بيشددترين تددأثير و مشدداركت در

رگرسيوني مجاز است .براي تبيين پايبندي به اخالق پدژوهش

فعاليت هاي علمي با ضريی بتاي ،-3/73كمترين تدأثير را بدر

بهعنوان متغير مال  ،تمامي متغيرهداي پدژوهش اعدم از جدو

مسئلة پژوهش يعني پايبندي به اخالق پژوهش دارد.

جدول  -9آمارههای تحلیل رگرسیون چندمتغیره پایبندی به اخالق پژوهش
متغیر

عامل
تورم
واریانس

کمیت F

سطح
معنیداری

3/972

1/393

3/333

3/179

7/926

99/923

3/333

3/279

9/637

3/333

3/121

7/691

تعامددددددددل
دانشددجو بددا
دانشجو

3/716

9/291

3/337

3/699

7/761

مشاركت در
فعاليت هداي
علمي

- 3/736

- 2/919

3/376

3/999

7/361

تشويق علمي
دانشجويان
جو حمدايتي
دانشکده

بتای
استانداردشده

T

سطح
معنیداری

ضریب
تحمل

آنالیز واریانس

ضریب
همبستگی
چندگانه

0/558

ضريی تبيين

3/977

ضريی تبيدين
اصالیشده
اشددتباه معيددار
برآورد
كميت دوربين
واتسون
7/669
كولمدددوگروف
 -اسميرنف

3/939
29/166

Statistic
= 3/321
df = 191
Sig 3/233
=

بحث و نتیجه

است .مفهوم اخالق در پژوهش دربرگيرندة مجموعة اصول و

هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي جامعهشناختي رابطة بين

موازيني است كه پژوهشگر را از انتخاب موضدور تدا انتشدار

فرايند جامعه پذيري دانشگاهي و پايبندي به اخدالق پدژوهش

يافتهها هدايت ميكند .براساس ديدگاههاي بن مفدام ،گورايدا،

در بين دانشجويان تحصديالت تکميلدي دانشدگاه تبريدز بدوده

مددرتن و رزنيد  ،موضددوعات كليدددي در ارتبدداط بددا اخددالق

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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پژوهش ،مفاهيمي مانند رعايت حدريم خصوصدي ،صدداقت،

است؛ بهطوريكه يافتههاي توصيفي پژوهش حاضر نشدان داد

اصالت ،مسدئوليتپدذيري حرفدهاي و اجتمداعي ،بلنددنظري،

ميانگين پايبندي به اخالق پژوهش در جامعة هدف ()%69/69

بي غرضي عاطفي ،مشروعيت و مدواردي از ايدن قبيدل اسدت.

بااتر از مقدار متوسط بوده و ميانگين بُعدد مسدئوليتپدذيري

اهميت كددهاي اخالقدي يادشدده آنقددر مهدم اسدت كده در

اجتماعي ( ،)11/77پايين تر از ساير ابعداد سدازة پايبنددي بده

بيانيههاي بينالمللي نورنبرگ و هلسينگي بده رعايدت آنهدا در

اخالق پژوهش است .براي تبيين اين نقطه كورها و مواردي از

راستاي پيشبرد اهداف علم بيش از پيش تأكيد شده اسدت .در

اين دست ،ضروري است عوامل مؤثر بر آن شناسدايي شدوند

راسددتاي ايددن ،اسددراليل و هدداي )2006( 7تصددريح كددردهانددد

كه در پژوهش حاضر از بين اندوار زيدادي از عوامدل ،فرايندد

پژوهشگران بايد براي حمايت از مشاركت كنندگان ،هماهنگي

جامعه پذيري دانشگاهي بررسي شد؛ زيدرا مفهدوم يادشدده بدا

با انتظارات حرفهاي ،افزايش توانايي پژوهشدگران در اجدراي

ابعادي مانند جو حمايتي دانشکده ،تعامل دانشجو با دانشدجو،

مطلوب فرايند پژوهش ،تضمين اعتماد به پژوهش و افدزايش

تعامل دانشجو با اسدتاد ،مشداركت در فعاليدتهداي علمدي و

ي پارچگي در پژوهش از مدوازين اخدالق پدژوهش تبعيدت

تشدويق علمدي دانشددجويان نقدش مهمددي در ارتقداي تبعيددت

كنند .بر همگان روشن است كه توسعة همه جانبة هر كشوري

دانشجويان از موازين اخالق پدژوهش دارد .در راسدتاي ايدن،

ازجملدده ضددروريات مهددم اسددت .اگددر بخددواهيم براسدداس

انديشمنداني مانند مرتن ،ويدمن ،كوهن ،هاگستروم و  ...بيدان

تحليل هاي جامعه شناختي ،عامل تسهيلكنندهاي را در پژوهش

كردهاند ارزشها و هنجارهاي علمي و به يد

معندا ،كددهاي

توسع ة پايدار مشخص كنيم ،آن عامل ،عامل فرهنگي است كه

اخالقي با فرايند جامعه پذيري به دانشجويان منتقل شده است

با قرارگيري در صدر عوامدل ديگدر نقدش تعيدينكننددهاي در

و در ايددن فراينددد ،در نظددام دانشددگاهي ،كنشددگراني تربيددت

تحقق اين مهم دارد؛ بده عبدارتي تدا گرامرهداي فرهنگدي كده

ميشوند كه بي ترديد به آداب و سلو

علدم اقتددا مديكنندد.

پايبندي به اخالق پژوهش در آن جاي ميگيرد در بين جامعدة

مفهوم فرايند جامعه پذيري دانشگاهي نشاندهندة ايدن نکتدهي

علمي (اعم از اساتيد و دانشجويان تحصيالت تکميلدي) و بده

كليدي است كه اگر دانشگاه در رسالت خود ،دورانديشي ازم

تب د آن در سدداير اجتماعددات نهاديندده نشددود ،پيشددرفتهدداي

را داشته باشد ،يقين بدانيد بسياري از نگرانيهداي مربدوط بده

چشمگيري به دست نخواهد آمدد .در ايدن پدژوهش و بيشدتر

قصور اخالقي پژوهشگران در ميدان علمدي برطدرف خواهدد

پژوهش هاي پيشدين ،ميدزان پاينددي دانشدجويان بده اخدالق

شد؛ هرچند اين را ميدانيم كه همه چيز به دانشگاهها و فرايند

پژوهش ،بااتر از مقدار متوسدط بدرآورد شدده اسدت؛ امدا در

جامعه پذيري دانشدگاهي و بده يد

معندا ،عوامدل دپارتمداني

تحليلهاي جامعه شناختي هر يافتة بااتر از مقدار متوسط قابل

خالصه نميشود .به فراخور موضور پژوهش ،ضروري اسدت

قبول جامعة علمدي نيسدت .اگدر در جامعدة آنوميد  ،ميدزان

در بحران مدر گرايي امروز جامعة ايدران ،دانشدگاههدا بايدد

رعايت هنجارهاي اخالقي بااتر از مقدار متوسط باشدد ،ايدن

نقش اصلي خود را در انتقال ارزشها و هنجارها ايفا كنند تدا

امر قابل تحسين است؛ اما در نظام دانشگاهي ،انتظدار مديرود

تازهواردان به دانشگاه به هنگام فارغالتحصيلي از لحاظ علمدي

پايبندي و اقتدا دانشجويان تحصديالت تکميلدي (كده اسداتيد

و اجتماعي سرآمد و متعالي باشند كه برآيند اين امر به توسعة

به نقطه آرمداني

همه جانبة كشور منجر ميشود .آنچه از محتواي تئدوريهداي

باشددد .بنددابراين در پددژوهش حاضددر و سدداير پددژوهشهدداي

مرتن ،هاگستروم ،كالينز ،كوهن ،بورديو و  ...برميآيد ،توجده

انجامشده در كشور ايران ،نگرانيهدايي دربدارة عددم رعايدت

به اين نکته است كه فرايند جامعه پذيري دانشگاهي تسهيلگر

مطلوب اخالق پژوهش مشاهده مديشدود كده درخدور تأمدل

پايبندي دانشجويان تحصيالت تکميلدي بده اخدالق پدژوهش

آيندة دانشگاه هاي كشور خواهند بود) نزدي

است .در پژوهش حاضر ،نتايج تحليدل رگرسديوني نشدان داد
Israel and Hi

1

جامعه پذيري دانشگاهي (با ابعدادي مانندد تعامدل دانشدجو بدا

بررسي رابطة بين فرايند جامعهپذيري دانشگاهي با پايبندي به اخالق پژوهش (مورد مطالعه :دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز)
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دانشجو ،جو حمايتي دانشکده ،تشويق دانشجويان به فعاليدت

تحصدديالت تکميلددي دانشددگاه تبريددز بدده اخددالق پددژوهش

علمي و مشاركت در فعاليدتهداي علمدي)  % 93از تغييدرات

راهکارهايي به شری زير پيشنهاد ميشود:

متغير پايبندي به اخالق پژوهش را تبيدين مديكندد؛ بندابراين،

 -باتوجه به اينکه جو حمايتي دانشکده بر پايبندي به اخالق

محتواي تئوريهاي گفته شده و نتايج پژوهش هداي داخلدي و

پژوهش تأثير معني داري داشته است ،پيشنهاد مديشدود مسدئوان

خارجي انجامگرفته نظير :كيچروا و همکاران ( ،)2015رايزانن

دانشکده و دانشگاه با حمايت مالي (حمايت مالي از رساله هدا بده

و لوفسددتروم ( ،)2014فيشددر و همک داران ( ،)2013ويدددمن و

تفکي د

هددر رشددته) ،اطالعدداتي (در اختيارگذاشددتن تجهيددزات،

آسددتين ( ،)2003سددتوده انددواري و بقددايي سددرايي (،)7993

امکانات و داده ها به پژوهشدگران) و عداطفي (حمايدت عداطفي

فراسددتخواه ( ،)7961عليددزاده اقدددم و همکدداران (،)7993

جامعة علمي از پژوهشگران موقد شکسدت روش و رد تمدامي

هم خواني زيادي با نتايج پژوهش حاضر دارد؛ بنابراين ،نتدايج

فرضيه هاي پژوهش) از كنشدگران دانشدگاهي و كارهداي علمدي

پژوهش هاي يادشده در جامعة آماري مطالعه شده كاربرد دارد.

اثرگذار ،آنان را په پايبندي به اخالق پژوهش تشويق كنند.

در تبيين اين يافتهها بده ديددگاه جامعدهپدذيري بدراگ اشداره

 -پيشنهاد مي شود معاونت آموزشي دانشگاه با برگدزاري

مي شود كه معتقد است گروههداي آموزشدي بدر نگدرشهدا و

دوره هاي آموزشي اخالق پژوهش در هدر نيمسدال تحصديلي،

ارزش هاي دانشجويان تأثير مي گذارند .از ديدگاه وي ،روابدط

به خصوص براي دانشجويان جديددالورود ،عدالوه بدر هنجدار

شبکهاي دانشجويان با همديگر در فراينددهاي جامعدهپدذيري

مداركردن عادتوارة پژوهشي دانشدجويان تدرم اول در فرايندد

آنان نقش مهمي دارد .در اين فرايند ،دانشدجويان تدرم اول بدا

كنند.

آموزش ،به نهادينهشدن پابيندي به اخالق پژوهش كم

دانشجويان ترم باايي تعامل مي كنندد كده تجدارب پژوهشدي

 -پيشنهاد مدي شدود گدروههداي آموزشدي بدا برگدزاري

زيادي دارند .برآيند اين تعامل براساس تئوري فعاليت ،توسعة

انجمنهاي علمي با حضور اساتيد ،تعامالت علمي و پژوهشي

معنا ،پايبندي به اخدالق پدژوهش

دانشددجويان بددا اسدداتيد گددروههدداي آموزشددي خددود و سدداير

است .گفتني است نتايج پدژوهش ودادهيدر ( )7911و فتحدي

دانشددگاههددا را تقويددت و از ايددن راه بدده ارتقدداي پايبندددي

شناختي و اخالقي و به ي

( )7966مبني بر نبود تفاوت ميانگين بين ندور جامعدهپدذيري

دانشجويان به اخالق پژوهش كم

كنند.

(رسمي ،غيررسمي) و اقتدا بده هنجارهداي علدم بدا پدژوهش

 -يافته هاي پژوهش نشان داد تشويق علمي دانشدجويان

حاضر همسو نبوده است .همچنين ،يافتههاي پژوهش حاضدر

بيش از هر متغيري در پايبندي بده اخدالق نقدش مهمدي دارد؛

نشان داد ميزان مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي علمدي در

بنددابراين ،برازنددده اسددت گددروههدداي آموزشددي بددا برگددزاري

حددد قابددل قبددول نبددوده اسددت .در حقيقددت ،مشدداركت در

جشنواره هاي علمي از مقاله هاي برتر و پايان نامه هاي ارشد و

فعاليت هاي علمي بر چگونگي رعايت اخالق علمدي در بدين

دكتري تقدير قدرداني نمايند كه موازين اخالق پژوهشي را به

دانشددجويان براسدداس نظريددات مطروحدده تأثيرگددذار اسددت

بهترين نحو رعايت كردهاند.

()Teixeira et al., 2011؛ بدينصورت كه اگر در جامعة علمدي

 -براي افزايش پايبندي دانشجويان به اخدالق پدژوهش

نظير دانشگاه ها ،دانشدجويان در فعاليدتهداي علمدي فعاانده

پيشنهاد مي شود در گروه هاي آموزشدي ،جلسدات هفتگدي يدا

درگير شوند ،به احتمال زياد اخالق علمي و اصول حداكم بدر

ماهيانة نقد و بررسي كارهاي علمدي دانشدجويان تحصديالت

آن را به تدريج فرا مي گيرند و چنانچه درگيري آنها سطحي و

تکميلي با حضور خود دانشجويان هر ورودي و اساتيد مربوط

منفعالنه باشد ،بدديهي اسدت در فراگيدري اخدالق پژوهشدي،

به هر واحد درسي برگزار شود.

نارسايي هايي را تجربه خواهندد كدرد؛ چيدزي كده بده ندوعي

 -پيشنهاد مي شود در طدول دوران تحصديالت تکميلدي

پژوهش حاضر آن را تأييد كدرده اسدت .براسداس يافتدههداي

براي دانشجويان كارهاي پژوهشدي تيمدي بدا نظدارت اسداتيد

پژوهش حاضر در راستاي افزايش ميزان پايبندي دانشدجويان

گددروههدداي آموزشددي تدددار ديددده شددود تددا بددا تعددامالت

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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همکاري جويانه و تقليد از الگوهاي موثق و موفدق ،تعهدد بده

(« .)7999رعايت اخدالق پدژوهش در رسداله هداي

هنجارهاي علمي نهادينه شود.

دكتري ،مورد مطالعه :گروه علدوم انسداني دانشدگاه

 -گروه هاي آموزشي دانشکده ها بدراي افدزايش اقتدداي

فردوسي مشدهد طدي سدالهداي  7966تدا ،»7993

دانشجويان به اخالق پژوهش از دانشجويان تحصيالت تکميلي

راهبرد فرهن  ،دوره هفتم ،ش  ،21ص .712-729

كه سوابق علمي و پژوهشي قابل قبولي دارند به عنوان دسدتيار

جميلي كهنده پوشدي ،ف .و سدادات سدديدپور ،س.)7999( .

پژوهشي اساتيد اسدتفاده كنندد؛ زيدرا دانشدجويان تحصديالت

«كدددهاي اخددالق پددژوهش در تجربددههدداي زيسددته

تکميلي در كسوت دستياري ،تبعيت از هنجارهاي علمي را از

نخبگان علوم اجتماعي» ،فصلنامة اخالق در علوم و

الگوهاي موثق (اساتيد گروه آموزشي) ياد خواهند گرفت.

فناوري ،سال نهم ،ش  ،9ص .731-776

جان كالم اينکه اگر بخواهيم تنها ي

عامل تأثيرگدذار بدر

رعايت اخالق پژوهش در بين دانشجويان تحصيالت تکميلي

جوادي ،م .)7997( .اخالق پژوهش مبداني و مسدالل ،تهدران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.،

را شناسايي كنيم ،آن عامل ،عملکرد اساتيد دانشگاههدا اسدت؛

حقيقتيان ،م.؛ هاشميانفر ،س.ر .و مرادي ،گ« .)7992( .بررسي

زيرا آنها به عنوان رهبران علمي ،با الگو و سرمشدقبدودن و بدا

تأثير جامعه پذيري سازماني بر مسدئوليت اجتمداعي

تشدويق علمددي پيددروان ،نقددش تعيدينكنندددهاي در ارتبدداط بددا

كاركندان (موردمطالعدده :شددركت نفددت كرمانشدداه)»،

جامعهپذيري علمي فراگيران دارند.

جامعه شناسي كاربردي ،سال بيسدت و چهدارم ،ش
( ،17)9ص .96-17
خددالقي ،ن« .)7961( .اخددالق پددژوهش در حددوزة علددوم

منابع
اديی ،ي.؛ فتحيآذر ،ا .و موا قلقاچي ،س« .)7999( .مطالعده
تجربيات اساتيد و دانشجويان دانشگاه تبريز از توجه

به اخالق پژوهش مطالعهاي پديدار شناسانه» ،راهبرد

7و  ،2ص .69-92
رباني ،ر.؛ رباني ،ر.؛ همتي ،ر.؛ قاضي طباطبايي ،م .و ودادهير،
ا.ب« .)7993( .شدديوههدداي جديددد توليددد دانددش و

فرهن  ،ش  ،29ص .716-799
بحريني ،ن « .)7969( .اخالق پژوهش به منزلهي ي

اجتماعي» ،فصلنامة اخالق در علوم و فنداوري ،ش

دانش»،

راهبرد فرهن  ،ش  ،69ص.11-99
بدري گرگري ،ر.؛ عباسزاده ،م.؛ نصيري ،ف.؛ حسيني اصدل،
ف .و عليزاده اقددم ،ف« .)7993( .بررسدي تحليدل

علم ورزي ،تأملي جامعه شناختي بر تحول معيارهاي
اخالقي و سلو

علمي در عرصة علم و فنداوري»،

فصلنامة اخالق و فناوري ،سدال ششدم ،ش  ،7ص
.72-29

عاملي تأييدي و همساني دروني مقيداس ارتبداط و

ستوده انواري ،ا.ه .و بقايي سرايي ،ر« .)7993( .بررسي نقدش

پيوسدتگي بددا طبيعددت در دانشددجويان (مقياسددي در

عوامل ساختاري ،كنشي و رابطه اي در درونيشددن

حوزة جامعه شناسي و روان شناسي محيط زيست)»،

اخالق علم در ميان دانشجويان تحصيالت تکميلي»،

جامعه شناسي كاربردي ،سال بيست و دوم ،ش ،99

فصلنامة پژوهش اجتمداعي ،سدال چهدارم ،ش ،72

ص .99-79

ص .766-799

بون ويتز ،پ .)7997( .درسهايي از جامعهشناسي پير بورديو،

عليزاده اقدم ،م.ب.؛ عباس زاده ،م.؛ شيشواني ،ر .و تجويددي،

ترجمة :جهانگيري ،ج .و پورسفير ،ی ،.تهران :نشدر

م« .)7993( .بررسي تعيين كنندده هداي پايبنددي بده

آگه.

اخالق علمي در بين اعضاي هيئت علمدي؛ مطالعدة

بهمنآبادي ،س.؛ كالته جعفرآبادي ،ط .و شعباني وركدي ،ب.

موردي دانشگاه تبريز» ،سياست علم و فناوري ،سال

بررسي رابطة بين فرايند جامعهپذيري دانشگاهي با پايبندي به اخالق پژوهش (مورد مطالعه :دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تبريز)

سوم ،ش  ،)72( 9ص .11-69
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 ،21ص .11-21

فتحي ،ا .)7969( .مطالعة تطبيقي سوگيري هنجاري ادرا شده

قددانعيراد ،م.ا .و ابددراهيمآبددادي ،ی« .)7969( .تددأثير سدداختار

در علددم و پددژوهشهدداي آكادميدد  ،موردكدداوي

اجتماعي آموزش بر عملکرد دانشجويان» ،فصدلنامة

دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه هداي تبريدز،

انجمن آموزش عالي ايران ،سال دوم ،ش  ،9ص-7

تهران ،شهيد بهشتي و تربيت مدرس در سدال هداي

.21

 7966و  ،7911پايددداننامددده كارشناسدددي ارشدددد

قانعيراد ،م.ا .و رشتياني ،آ« .)7999( .جامعه پدذيري علمدي و

جامعه شناسي ،دانشدگاه تبريدز ،دانشدکده حقدوق و

مديريت بدن در دانشگاه (موردمطالعده :دانشدجويان

علوم اجتماعي ،گروه علوم اجتماعي.

تحصيالت تکميلي دانشگاه تهران)» ،فصلنامة علمي

فراستخواه ،م« .)7961( .اخالق علمدي رمدز ارتقداي آمدوزش
عالي جايگداه و سدازوكارهاي اخالقيدات حرفدهاي

 پژوهشي مطالعات راهبردي ورزش و جوانان ،ش ،26ص .766-719

علمدي در تضدمين كيفيدت آمدوزش عدالي ايددران»،

قانعي راد ،م.ا.؛ طلور ،ا .و خسرو خاور ،ف« .)7961( .عوامل،

فصلنامة اخالق در علوم و فناوري ،ش  ،7ص -21

انگيزهها و چالشهاي توليد دانش در بدين نخبگدان

.79

علمي» ،فصلنامة علمي  -پژوهشي سياست علدم و

فرمهيني ،م.؛ رهنما ،ا .و بهنام جدام ،ل« .)7992( .مؤلفدههداي

فناوري ،سال اول ،ش  ،2ص .17-61

اخالق حرفه اي آموزشدي اعضداي هيئدت علمدي و

كيوانآرا ،م.؛ اجاقي ،ر.؛ چشمه سهرابي ،م .و پاپي ،ا.)7992( .

اولويت بندي آن» ،نامة آموزش عدالي ،دوره جديدد،

«گونه شناسي انوار تقلی و سدرقت هداي علمدي بدا

سال ششم ،ش ،22ص.62-97

اسددتفاده از شددناخت تجربيددات صدداحینظددران در

قاسدددمي ،و .)7992( .مددددلسدددازي معادلدددة سددداختاري در
پژوهشهاي اجتماعي با كاربرد ،Amos Graphics
تهران :انتشارات جامعهشناسان.

دانشگاه علوم پژشکي اصفهان» ،مديريت اطالعدات
سالمت ،دوره دهم ،ش  ،9ص .999-963
محسني تبريدزي ،ر.؛ قاضدي طباطبدايي ،م .و مرجداني ،س.ه.

قاراخاني ،م .و ميرزايي ،س.آ« .)7999( .اخالق علم در فضاي

(« .)7969تأثير مسالل و چالشهاي محيط علمي بر

آمدددوزش علدددوم اجتمددداعي ايدددران» ،مطالعدددات

جامعددهپددذيري دانشددگاهي» ،فصددلنامة پددژوهش و

جامعهشناختي ،دوره  ،27ش  ،7ص.779-69

برنامهريزي در آموزش عالي ،ش  ،11ص .91-61

قاراخدداني ،م .و ميرزايددي ،س.آ« .)7999( .فضدداي هنجدداري

محسني تبريدزي ،ر.؛ قاضدي طباطبدايي ،م .و مرجدالي ،س.ه.

آموزش علوم اجتماعي در ايدران (مطالعدة مدوردي

(« .)7966تحليل مسالل اساسي اجتماعيشدن علمي

دانشگاه هاي دولتي تهران» ،فصلنامة علوم اجتماعي،

در محيطهاي دانشگاهي ايران» ،مجلة جامعهشناسي

دوره  ،69ش  ،69ص .726-731

معاصر ،سال دوم ،ش  ،7ص .19-732

قاضددي طباطبددايي ،م .و ودادهيددر ،ا.ب« .)7963( .سددوگيري

ودادهير ،ا.ب .)7911( .بررسي عوامل دانشگاهي و دپارتماني

هنجدداري و اخالقددي در پددژوهشهدداي دانشددگاهي:

مدؤثر بدر پيدروي دانشدجويان تحصديالت تکميلددي

مطالعة تطبيقي امور مربوط به دانشجويان تحصيالت

دانشگاه هاي ايران از هنجارها و ضدهنجارهاي علم،

تکميلي دانشگاههاي ايران» ،مجلة دانشکده ادبيات و

مطالعة تطبيقي دانشگاه هاي تهران ،تربيدت مددرس،

علوم انساني تبريز ،ش  763و ،767ص .226-761

شهيد بهشتي و تبريز ،پايدان نامده كارشناسدي ارشدد

قانعيراد ،م.ا« .)7961( .وضدعيت اجتمداعي علمدي در رشدتة

جامعه شناسي ،دانشدگاه تبريدز ،دانشدکده حقدوق و

علوم اجتماعي» ،نامة علوم اجتمداعي ،دوره  ،21ش

علوم اجتماعي ،گروه علوم اجتماعي.
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