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ت نظام يفيك يدر ارتقاعلم  يو هنجارها رآموزشد يااصول اخالق حرفه نقش ييشناسا
 يدانشگاه

 )دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت آموزشي از دانشگاه فردوسي مشهد( ليال محمدزاده

Sahar_57l@yahoo.comEmail:   

 
  :دهيچك

 ياز سو. است ي، از موضوعات مورد توجه مؤسسات آموزش عاليأت علميه يو عملكرد اعضا ياحرفه يهايستگيشا يابيارز 
كنند؛ يفا ميو توسعه جامعه ات افراد و رشد ير در جهت تربيخط يافهيها، وظژه دانشگاهيو به و يآموزش يهاطيگر، محيد

ج يها در تروان و نقش آنيدانشجو يشگرف رو يرگذاريبه خاطر تاث يأت علميه يتوسط اعضا يات اخالق حرفهين، رعايبنابرا
اصول  يين مطالعه ضمن شناسايدر ا. سازديرا متأثر م يت آموزش عاليفيبرخوردار بوده و ك ياديت زي، از اهميااخالق حرفه

به عنوان (مشهد  يدانشگاه فردوس) مديران( يأت علميه يعلم در اعضا يبه هنجارها يبنديزان پايدر آموزش، م ياحرفهاخالق 
 يها در ارتقاسه و نقش آنيگر مقايكديبا  يليو رشته تحص يبر حسب مرتبه علم) در پژوهش يااز اصول اخالق حرفه يبخش

  .دين گردييتب يت نظام دانشگاهيفيك

 يهاو آزمون) يمقطع - يفيتوص( يشيرآزمايغ يق از روش كميو در بخش دوم تحق يبخش اول پژوهش از مطالعه مروردر : روش
  .س استفاده شديوال -و كروسكال يتنيو -مان Uيآمار

، ت محتواياصل صالح 9در حوزه آموزش مشتمل بر  يامنابع مرتبط با موضوع پژوهش نشان داد كه اخالق حرفه يبررس: هاافتهي
، احترام به يان، رازداريه با دانشجويدوسو ة، پرداختن به موضوعات حساس، رشد دانشجو، رابطيريادگي - ياددهيت يصالح

 ياعضا يبنديزان پاين ميدر پژوهش، ب يادر حوزه اخالق حرفه. ان و احترام به سازمان استيهمكاران، سنجش معتبر دانشجو
، يبراساس مرتبه علم) يعاطف يطرفيافته و بي،شك سازمان ييگرا، اشتراكييگراجهان(علم  يبه هنجارها) مديران( يأت علميه

يتفاوت معن يليعلم، برحسب رشته تحص يبه هنجارها يبنديزان پاياما، در م. وجود نداشت ياز لحاظ آمار يداريتفاوت معن
  .مشاهده شد يدار

 

  :يديكلمات كل

 يت، آموزش عاليفيك يعلم، ارتقا ي، هنجارهايااخالق حرفه 
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  :مقدمه

از اين رو رسالت . نقش آموزش عالي در توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جوامع يك باور انكار ناپذير در سطح بين الملل است
هاي بنيادي دانشگاه ها تربيت نيروي متخصص مورد نياز ، توليد دانش و كمك به رشد و پيشرفت ان در سطح جامعه مي 

پيامدي نظام قرار مي گيرندخود نيز به عنوان معيار ارزيابي كيفيت دانشگاه ها  اين نوع اهداف كه در زمره غايت هاي.باشد
  .]4[محسوب مي شوند

عبارت است ازتطابق "شبكه بين الملي نهادهاي تضمين كيفيت "كيفيت در آموزش عالي براساس تعريف ارائه شده از سوي 
 ]4[.رسالت هدف و انتظارها) استانداردهاي ازقبل تعيين شده و ب) وضعيت آموزش عالي با الف

توان مورد مطالعه قرار داد؛ عوامل ابي به اهداف و ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي دو گروه اصلي را مييازعوامل مؤثر جهت دست 
عبارتي فني شامل مواد، تكنولوژي، فرايند توليد و ديگري عوامل انساني است كه ساختار اساسي و اصلي نظام آموزش عالي و يا به 

ها ران به لحاظ فعاليتيدهند و در ميان عوامل انساني نيز اعضاي هيأت علمي و مدنظام دانشگاهي را  تشكيل مي» ستون فقرات«
  ]3 [رود نقش اصلي را برعهده دارند ها ميو وظايفي كه دارند و انتظاراتي كه از آن

انساني كه براي  دستيابي به اهداف نظام آموزش عاليمورد بحث قرار و  - مواد، تكنولوژي، فرايند توليد - عالوه بر دو عامل فني 
زمينه، اشاره به محيط دروني و . گرفت، عواملي مانند؛ زمينه اي كه نظام آموزشي در آن قرار مي گيرد را،  نيز بايد مدنظر قرارداد

يات سيستم، تقابلي ما بين نقاط قوت و بيروني يك سيستم  دارد، كه محصول يك روند تاريخي است، بدين معنا كه، درطول ح
ضعف و تهديدها و فرصتها،  شكل مي گيرد كه منجر به ايجاد  زمينه اي، مبتني بر قواعد،  اصول و ضوابطي مي شود كه به كمك 

زفعاليت به تعبير ديگر اين عامل به عنوان تسهيل گر برو. آن اجزا سيستم خواهندتوانست، توانمند تر به هدف مشترك دست يابند
 .هاي دو عامل فوق الذكربه شمار مي آيد

بنابه نظر مرتون وجود يك ساختار هنجاري قوي در درون نظام دانشگاه مي تواند هدايت كننده اين دسته از عوامل در جهت 
 .بهبود و ارتقاء وضعيت علم و به دنبال ان ارتقا كيفيت نظام دانشگاه باشد

  

  : در نظام دانشگاه اخالق حرفه اي .١

ترين  شايد بتوان محورى.مهمى در آن داردردانشگاه از جمله نهادهاى مهم اجتماعى است كه  ، عقالنيت و خردورزى نقش بسيا
محيط دانشگاه،براى اعضاي  خويش هويت جديدى به وجود مى آورد كه آنها را از ديگر افراد . عنصر اين نهاد را خردورزى دانست

  .متمايز مىسازد

بهعبارت . سازد رفتارى اورا متأثر مى - دهد و همين درك ، مجموعه نگرشى  ديگر،نوعى درك جديد از خود به فرد مىبه تعبير 
اى از او  شد يافته تر است و به همين دليل انتظارات ويژهرو فكرى ، پندارد كه به لحاظ انديشه ديگر جامعه نيز او را فردى مى

ر اساس هنجارها و قواعد معين جامعه علمي بروز مي يابند  ،همان ساختاري كه مرتون آن در واقع ، اين انتظارات ب. ]8[دطلب  مى
 .را ساختار هنجاري و يا اخالقيات علم مي نامد

  

 اياي اخالق حرفهعوامل پايه .٢

 :اند ازشمارد كه عبارتاي برمياي براي اخالق حرفهعواملي را به منزلة عوامل پايه"زيونتس" 
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 اي اخالق علميحرفهاستقالل . 2- 1

كنندة هنجارهاي دروني حرفه و احساس تعهد اخالقي از سوي خود اي ديگر بايد منعكساين عامل مانند اخالق در هر نظام حرفه
 .ها و نهادهاي تخصصي آنها باشد، نه آنكه در قالب بايدها و نبايدهاي اخالقي به آنها تحميل و قبوالنده يا گوشزد شودايحرفه

 ايخودفهمي حرفه.2- 2

اي خود، فلسفه آن و نسبتش با زندگي افراد تنها با فهمي از كار و فعاليت حرفه. اي استپايه و اساس اخالق، خودفهمي حرفه
آيند و در نتيجه، در مناسبات خود با طبيعت و جهان پيرامون خود، نوعي احساس مردم است كه به درك اخالقي از آن نائل مي

 .كنندها پيدا ميعهد به آن ارزشدروني از ت

 داريطرفي و عدم جانبگرايي، بيعينيت.2- 3

گيرد، رعايت عينيتاي علمي مورد تأييد قرار ميترين اصول اساسي كه در اغلب اسناد و مباحث مربوط به اخالق حرفهاز مهم
داري غيرعقالني نسبت به گيرد، نبايد جانبمياش به كار اي را در زندگي شغليفردي كه اخالق حرفه .طرفي استگرايي و بي

 .منبعي كه داراي صفات غيراخالقي است نشان دهد

 فراتر رفتن از مفهوم معيشتي. 2- 4

اي با عبور از معناي اخالق حرفه. تر خواهد بودرنگتا زماني كه فردي درگير مسائل فيزيولوژيكي باشد، توجه به مسائل ديگر كم
اي خود از سطح گذران زندگي مادي وكار حرفهزماني كه افراد در فعاليت و كسب. رسدعرصة ظهور ميمفهوم معيشتي آن به 

احساس كارآيي، اثربخشي و توليد : يابدهاي علم و فناوري براي آنها معنا ميكم سه سطح ديگر از فعاليتآيند، دستفراتر مي
ها و نقد شدن؛ احساس رهاسازي از طريق بازتوزيع فرصتمفيد واقعكيفيت به عنوان ارزش افزوده؛ احساس خدمت به مردم و 

 .]13 [قدرت

ش و پژوهش تعريف و تدوين بنا بر اهداف تعيين شده براي هر نظام دانشگاهي  حرفه اصلي اعضاي هيت علمي در دو ساحت اموز
 مي گردد ظام دانشگاهي، چگونگي ايجاد بسترهاي هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف نترين دغدغهاز اين رو يكي از عمده.

مناسب براي عوامل انساني شاغل درحوزه اموزش و پژوهش است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به حرفة خود بپردازند و 
  .اصول اخالقي حاكم برحرفة خود را رعايت كنند

  اصل ذيل مي باشد 9ي مبتني بر اخالق حرفه اي در حوزه اموزش  به طور مشترك در تمامي موسسات آموزش عال

  اساتيد به دليل نقش معلمي كه دارند بايستي تمام سعي خويش را در تكامل شناختي : توانمند سازي دانشجويان
 .دانشجويان خود اعمال نمايند

 مدرس بايستي برمحتوي و اهداف دوره ويا واحد آموزشي تسلط كامال مسلط باشد: تسلط به محتوي. 

 ارزشيابي دانشجويان بايد كامال مبتني بر اصول سنجش و به طور شفاف و بدون :شجويان سنجش معتبر دان
 .سوگيري صورت گيرد

 مدرسين بايد براصول آموزش، روشهاي تدريس و ) : يادگيري - فرايند ياددهي(تسلط به مهارت هاي تدريس
اف دوره اموزشي مي گردد، مديريت كالسي مسلط باشند و از روشهاي تدريس اثر بخش كه منجر به تحقق اهد

 .بهره گيرند

 اطالعات شخصي دانشجويان ،نمرات و ارتباطات فردي به عنوان    مطالب محرمانه تلقي مي گرددو : امانت داري
 تنها در صورت رضايت دانشجو قابل انتقال مي باشند
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  در تعامل سازنده با انان به رشد در عين اينكه به مقام و شان همكاران خوداحترام مي گذارد  : احترام به همكاران
 .حرفه اي خود و انان كمك نمايد

  الزم است تا اعضاي هيت علمي دانشگاه نسبت به اهداف آموزشي و سياستهاي دانشگاه متعهد :احترام به سازمان
 .باشند و از آنها تبعيت نمايد

 شود بايستي كامال به روز  محتوي كه در كالس درس به دانشجويان ارائه مي: پرداختن به موضوعات حساس
 .متناسب  باشد و عالوه بران بر اساس نياز انها تدوين گردد

  استاد بايد از ورود به يك رابطه عاطفي و شخصي با دانشجو پرهيز نمايد و در عين حال جلب : ارتباطات دو طرفه
  .]2 [در مختلف اموزشي ازآنها داشته باشمشاركت و همراهي از دانشجويان در امو

ريزمولفه روش . است)فني(اصولي اخالقي حاكم بر حيطه پژوهش متكي بر دو دسته هنجارهاي اجتماعي و روش شناختي  
شناختي به رعايت اصول فني تحقيق اشاره دارد كه فرد به عنوان پژوهشگر بايد نسبت به آن آگاهي و تسلط داشته باشد و نسبت 

انتخاب دقيق و بدون سوگيري جامعه، : اي اخالقي در حوزه فني پژوهش عبارتند از استاندارد ه. به رعايت آّن تعهد داشته باشد
  .مي باشد..ز از سرقت ادبي وجعل و دستكاري يافته ها، رعايت مالحظات اخالقي نسبت به ازمودني ها ، گزارش تحيقق ويپره

و شك سازمان 3تـفاوتي عاطفي، بي2گـرايياشتراك، 1گـرايياز نگاه مرتون،  عناصر اصلي هنجارهاي اجتماعي مشتمل بر جهان 
 [»كندپذيري علمي آن را دريافت مي، احساسي است كه دانشمند در فرايند جامعه5خلوص علم«او معتقد است . ، مي باشد4يافته

مك خواهد كرد كند كه رعايت اين هنجارها توسط دانشمندان نه تنها به پيشرفت و خود ساماني علم كاو همچنين اذعان مي.]3
استناد كرد ) 2002( 6توان به نظرات فيور، تون و شيولسند اين مدعا ميييدر تأ. بلكه بر هوشياري علمي نيز مؤثر واقع خواهد شد

ها آن. كندها و هنجارها به خودگرداني جامعه دانش پژوهان كمك و پيشرفت آن را شدني ميكه معتقدند مجموعه اين ارزش
چه دانند و معتقدند كه آناي از دانش پژوهان ميزي كار پژوهش را نگاه داشتن و گستراندن چنين مجموعههمچنين كليد بهسا

كنند هاي دانش پژوهي نمود پيدا ميهايي هستند كه در تمامي زمينهها و آيينزند هنجارها و ارزشدانش پژوهان را بهم پيوند مي
هاي گوناگون در كار ها افرادي خواهد ساخت كه بتوانند ديدگاهه كار گرفته شوند ازآنو اگر اين هنجارها همراه اهل علم باشند و ب
  .]14 [هاي نويني را براي كار خود پديد آورندو رشته خود را به چالش بگيرند و چارچوب

سازمان يافته و بيگرايي، شك گرايي، اشتراگهاست و مشتمل بر چهار مؤلفه جهانهنجارهاي علم مجموعه متوازني از ارزش
معيارهاي غيرشخصي (گرايي اين است كه دانشمندان پژوهش را براساس شايستگي آن منظور از جهان. ]8 [طرفي عاطفي است 

هاي گرايي، دانشمندان آزادانه همه همكاران را در يافتهدر اشتراك. كنندارزيابي مي) منطبق با مشاهدات و دانش قبال تاييد شده
طرفي عاطفي اين است كه محرك دانشمند آرزو براي معرفت و كشف و نه احتمال نفع شخصي منظور از بي. كننديجديد سهيم م

هايي كه مخالف و كنند حتي آنها توجه ميها و نظريهدر شك سازمان يافته، دانشمندان به تمام شواهد جديد، فرضيه. است
  .متضاد با كار خودشان است

  :الگوي نظري تحقيق

اس مفاهيم نظري كه مطرح گرديد در جهت ارتقا كيفيت نظام دانشگاهها بايد به تحقق اهداف پيامدي آن كمك نمود و به براس
 همترين عاملي كه مستتراست و كمترنظر مي رسد كه در كنار عوامل مختلف دخيل در اين مسير م

                                                            
1. universalism 
2. commonality 
3. disinterestedness 
4. organized skepticism 
5. purity of science 
6. Fewer, Towne &Shavelson 
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 جهان گرايي

 شك سازمان يافته

 اشتراك گرايي

 

توليد علم 
كيفيت نظام
 دانشگاه

آموزش و تربيت 

طرفي عاطفييب  

  در بستر اخالق حرفه اي نظام دانشگاه تقابل اهداف وكيفيت1شكل فني/ هنجار اجتماعي

ت محتوا، يصالح  

 - ياددهيت يصالح
،يريادگي  

پرداختن به موضوعات  
 حساس،

رشد دانشجو،    

دانشجو با هيدوسو ةرابط  

يرازدار  

 احترام به همكاران

 اصول اخالقی اموزش

بدان توجه شده، اخالق حرفه اي مي باشد كه در فرايند جامعه پذيري جامعه دانشگاه شكل مي گيرد و رشد و نمو مي 
 ل ميان دو مقوله؛ هنجارهاي در همين راستا، در اين پژوهش بربعدي از اين روندكه بركنش متقاب)1شكل(نمايد

 

علم متضمن چهار مولفه؛ جهان گرايي، اشتراك گرايي، شك سازمان يافته وبي طرفي عاطفي و ميزان توليدات علمي در دانشگاه 
 در واقع پژوهشگران با اتكا بر يافته هاي نظري و پژوهشي موجود، قصد دارندكانون توجه خود را صرفا. تاكيد شده است، مي پردازد

عالوه براين، عوامل ديگري از . به ارتباط ميزان پايبندي مديران به هنجارهاي علم  و ميزان توليدات علمي دردانشگاه معطوف نمايند
قبيل؛ مرتبه علمي و رشته هاي تحصيلي كه به نظر مي رسد درفرايند تحكيم و وتقويت روند پذيرش و پايبندي به هنجارهاي علم از 

  .شند، نيز مورد بررسي قرارگرفته استسوي مديران تاثيربا

 

 روش

در . استفاده شد) يمقطع - يفيتوص( يشيرآزمايغ يق از روش كميو در بخش دوم تحق يدر بخش اول پژوهش از مطالعه مرور
، كه سابقه 1385 - 86بخش دوم پژوهشكليه مديران صف و ستاد عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي

ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طريق شمارش گردآوري داده. سال بود، مورد مطالعه قرار گرفتند2ها حداقل مديريتي آن
توزيع فراواني مديران برحسب . اين اقدام با توجه به گستره حجم جامعه آماري انجام پذيرفت. صورت گرفت) سرشماري(كامل 

 :مرتبه علمي و رشته تحصيلي به شرح زير بود
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  توزيع فراواني و درصد مديران برحسب مرتبه علمي و رشته تحصيلي): 1(جدول 

اين . هاي مربوط به ميزان پايبندي مديران دانشگاه به هنجارهاي علم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدبراي گردآوري داده
گزينه. طرفي عاطفي تدوين گرديدو بي گرايي، شك سازمان يافتهگرايي، اشتراكپرسشنامه با توجه به چهار مؤلفه اصلي جهان

روايي محتوايي پرسشنامه با . تنظيم شدند "كامال موافق تا كامال مخالف"ـك پيوسـتار هفت درجـه اي از يهاي هر گويه در 
تبار جهت برآورد اع. استفاده از قضاوت متخصصان موضوعي و روايي سازه آن با استفاده از تحليل عاملي مورد تأييد قرار گرفت

  .بخش بودو رضايت 84/0پرسشنامه از روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب به دست آمده 

هاي توصيفي هاي هنجارهاي علم در مديران عالوه بر شاخصهاي مرتبط با ميزان پايبندي به مؤلفهافتهيجهت توصيف و تحليل 
  . استفاده شد س نيزيوال -و كروسكال يتنيو - مان Uيآمار يهااز آزمون

  

  هاافتهي

گرايي، شك سازمان گرايي، اشتراكبررسي ميزان پايبندي مديران در سطح دانشگاه فردوسي مشهد نشان داد كه هنجارهاي جهان
 اندهاي اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهطرفي عاطفي رتبهيافته و بي

شود كه تفاوتي ما بين ميانگين ميزان پايبندي به مشاهده مي) 3(و ) 2(مان ويتني در جداول  Uبراساس اطالعات حاصل از 
بندي مديران به يهاي علمي مختلف وجود ندارد و اين بدان معنا است كه از نظر آماري، ميان ميزان پاهنجارهاي علم در مرتبه

  .هده نشده استداري مشاها تفاوت معنيهنجارهاي علم براساس مرتبه علمي آن

  اي ميزان پايبندي مديران به هنجارهاي علم برحسب مرتبه علمي مقايسه ميانگين رتبه): 2(جدول 

ميزان پايبندي به 
 هنجارهاي علم     

 

 هامجموع رتبه ايميانگين رتبه تعداد مرتبه علمي

 58 53/40 50/2350 استاد يار–مربي

 43/40 50/889  22 داستا –دانشيار 

   80 جمع

 

  )درصد(فراواني   رشته تحصيلي  )درصد(فراواني   مرتبه علمي

 )3/41( 33 يعلوم انسان  )3/1( 1  مربي

 )5/17( 14 هيعلوم پا  )2/72( 57  استاديار

 )0/15( 12 يمهندس - يفن  )0/20( 16  دانشيار

 )3/26( 21 يدامپزشك -يكشاورز  )5/7( 6  استاد

 )3/41( 33 جمع  )0/100( 80  جمع
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 يتنيو - مانUنتيجه اجراي آزمون ): 3(جدول

 

 

 

 

 

  

دامپزشكي در مقايسه  - كشاورزيتوان دريافت كه گروه مي) 5(و ) 4(ل جداوواليس،  - براساس اطالعات حاصل از آزمون كروسكال
 .ترين ميانگين را در زمينه پايبندي به هنجارهاي علم، دارا مي باشندها، باالترين ميانگين و گروه علوم انساني پايينبا ساير گروه

  هنجارسب ميزان پايبندي به هاي رتبه اي گروههاي مختلف آموزشي برحمقايسه ميانگين): 4(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واليس -نتيجه اجراي آزمون كروسكال): 5(جدول 

  

  

  

  

  

  

  ميزان پايبندي به هنجارهاي علم  

 U 500/636 مان ويتني

Wilcoxon W 500/889  

Z 016/0 - 

 897/0 داري   يسطح معن

 

هاي گروه
 ميانگين رتبه اي تعداد آموزشي

  

  

پايبندي به 
  هنجارهاي علم

 

 

  34 96/28 علوم انساني

  73/45  15 علوم پايه

  95/43  10 فني مهندسي

 - كشاورزي 
 دامپزشكي

21  81/53  

   80 جمع

 

 پايبندي به هنجارهاي علم

 

 266/16  خي دو

 3 درجه آزادي 

 001/0 داريسطح معني
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  علم هنجارهاي به پايبندي ميزان برحسب آموزشي مختلف هايگروه مقايسه): 6( جدول

شود كه ميزان پايبندي مديران نسبت به هنجارهاي علم در گروه آموزشي حاصل از آزمون توكي مشاهده مي) 6(براساس جدول 
توان اين چنين بيان نمود كه ميان بنابراين مي. داري وجود دارددامپزشكي در مقايسه با گروه علوم انساني تفاوت معني -كشاورزي

 .داري وجود داردها تفاوت معنيهاي تحصيلي آنميزان پايبندي مديران نسبت به هنجارهاي   علم، برحسب رشته

  :گيريبحث و نتيجه

دانشگاه فردوسي اي در آموزش، ميزان پايبندي مديران عضو هيأت علمي در اين پژوهش ضمن شناسايي اصول اخالق حرفه
  .مشهد نسبت به هنجارهاي علم و نقش آن در ارتقاي كيفيت نظام دانشگاهي مورد بررسي قرار گرفت

معيارهاي اخالقي همچون نقشه هاي راهنمايي هستند كه به اعضاء يك سازمان كمك مي كنند تا نقشهاي خود را به روشني و 
فرهنگ مدني روز و بخصوص در كشور ما متاثر از دين مبين  - ز فرهنگ بومي اين معيارها برگرفته ا. وضوح كاملي ايفاء نمايند

  . اسالم است

اساساً ميزان توسعه و رشد اخالق حرفه اي بستگي به ميزان كاركرد موفق اخالق حرفه اي و همين طور ميزان تغييرپذيري آن 
. تعهد به اصول آن از درجه باالتري برخوردار است هرقدر مزاياي حاصل از رعايت اخالق حرفه اي فراگيرتر باشد ميزان. دارد

هرقدر محدوديتهاي اعمال شده ناشي از اصول اخالق حرفه اي منطقي تر و در رشد سازمان موثرتر باشد، پايبنــــدي به آن 
  .محكمتر خواهد بود

موجب افزايش التزام اجتماعي  توانداي در همه سطوح دانشگاهي ميهاي حاكم بر رفتار علمي و حرفهتعميق وگسترش ارزش 
  .هاي پژوهشي گردداستادان و دانشجويان و اعتماد بيشتر جامعه به دانشگاهيان و سالمت ارتباطات علمي و فعاليت

هاي گردآوري شده نشان داد كه ميان ميزان پايبندي مديران به هنجارهاي علم اطالعات به دست آمده از تجزيه و تحليل داده 
اين امر بـدان معني است كه برخالف انتظار، ميان مدارج علمي مختلف . وجـود نداردداري ها تفاوت معنيعلمي آنبرحسب مرتبه 

بايد در نظر داشت كه خاستگاه اوليه و مبناي آداب و رسوم علمي . اي از نظر ميزان تعهد هنجاري وجود نداردتفاوت قابل مالحظه
ند جامعهيگيري نسبت به هنجارهاي علم از طريق فرآدر واقع، جهت. دهدتشكيل ميرا تجربيات افراد در درون جامعه علمي 

شوند و الگوهاي رفتاري افتد؛ جايي كه افراد در سطوح متفاوت به برقراري ارتباط با يكديگر ترغيب ميپذيري آكادميك اتفاق مي
پذيري اين بدان معناست كه فرايندهاي جامعه. نندكهاي مربوط به علم و تحقيقات علمي و دانشگاهي را نهادينه ميو ارزش

ها توسط ارزشگيري انگيزششكل. گيري رفتار فردي را شكل دهندها و جهتشوند كه ساختار ارزشي جامعه انگيزشموجب مي
شود؛ به عبارت ديگر، الگوهاي ارزشي در نهاد هاي نهادينه موجب هماهنگي خود به خود رفتارهاي اعضاي جامعه با همديگر مي

 گروه آموزشي

 

 Subset for alpha = .05 

  1 2 تعداد

  34 6471/358 علوم انساني

 70000/376 70000/376  15 علوم پايه

 8667/382 8667/382 10 فني مهندسي

 5714/395   21 دامپزشكي –كشاورزي 

 088/0 351/0  داريسطح معني
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و بنابراين انتظار است كه هر چه ]4[ندپردازهاي فردي با اين انتظارات ميها، به سازگاري انگيزشن انتظارات از نقشيعلم با تعي
ري قرارگيرند، آداب و تپذيري صحيحافراد از تجربيات اجتماعي بيشتري  برخوردار باشند و يا به نوعي در معرض فرايند جامعه

رسوم علمي را بهتر فرا بگيرند و به آن نيز پايبندتر باشند و بر همين اساس است كه مولكلي افراد وابسته به سلسله مراتب متوسط 
تر فرض كرده و ذكر نموده است كه در اين و باالي علمي را در قياس با افراد وابسته به سلسله مراتب پايين علمي هنجار طلب

و اين در حالي است كه نتايج  كسب شده از پژوهش ]7 [راد گرايش كمتري به انحراف از عقايد يا هنجارهاي گروهي وجود دارداف
افراد در  –دوگانگي ميان گرايش دانشجويان تحصيالت تكميلي يدهد نوعنشان مي) 1377(و ودادهير ) 1996(سووازي، اندرسون 

نسبت به هنجارهاي علم وجود  –افراد وابسته به مراتب علمي باالتر –هاپايبندي استادان آنو ميزان  - ترسلسه مراتب علمي پايين
ها، گرايش به انحراف از هنجارهاي علمي دارد؛ به عبارت ديگر، به رغم تمايل زياد دانشجويان به هنجارهاي علم، در استادان آن

بيين نمودند كه عوامل دانشگاهي نظير ساختار گروهي، جو گروه ها اين نوع دوگانگي را اين چنين تآن.  ]12و15 [وجود داشت
آموزشي و ورزيدگي دانشجويان، بيشتر تبيين كننده ضد هنجارهاي علم است تا هنجارهاي علم و در اين ميان تاثير قابل توجه 

اخالقيات پژوهش در محققين در پژوهش خود بر ضرورت وجود آموزش . ظه استجو سازماني بر گرايش هنجاري قابل مالح
از اين روست كه چنين به نظر مي. هاي دانشجويان نسبت به رفتار اخالقي در پژوهش، تاكيد نمودندراستاي بهبود دانش و ديدگاه

ها به درجات باالي علمي و در اغلب موارد با انباشتي از علم و دانـش، رسد به رغم حضور متمادي اعضاي دانشگاه و نائل شدن آن
اند و با اي را فرا نگرفتهباشند؛ چرا كه خـودسازي حرفهپـذير، انحصارطـلب و عاري از اخالق عالمـانه و روحـيه علمي مينقدنا

همـان گونه كه بيان شد اين امر بدان دليل است كه اين گونـه افراد . اندمنش و رفتار عالـمانه، زندگي عـلمي و شرايـط آن بيگانه
اند و هم چنين نظام آموزشي، قبل و بعد از ورودشان پذيري را در يك فضاي مسموم طي نمودهه رونـد جامعهاز بدو ورود به دانشگا

  .ها نداشته استآن) فرهنگ پژوهش(اي به جرگه اهل علم، اهتمام جدي را در زمينه تربيت و رشد اخالق علمي حرفه

قوانين حمايت كننده از نويسندگان و صاحبان فكر وانديشه  نمايد عدم وجودكي ديگر از عواملي كه اين فضا را تقويت ميي
شود خالء وجود قوانيني مانند حق در ميان قوانين مختلفي كه در حوزه تحقيقات و فناوري تصويب و تدوين مي. دركشور است

در . شوداحساس مي زنندكپي رايت و مجازات جدي افرادي كه دست به انحرافاتي از قبيل سرقت ادبي، جعل و يا دستكاري مي
تواند با تدوين منشور اخالقي در اين قوانين مي. شونداي ميواقع، با اجراي اين چنين قوانيني افراد وادار به رعايت اخالق حرفه

 ها را نيز در برگيرد و به عنوانها تحقق يابند؛ منشوري كه عالوه بر طراحي، اجرا و آناليز پژوهش، ثبت و نشر آنسطح دانشگاه
  . منعكس كننده تعهد دانشگاه در باالترين سطوح مديريتي به رعايت اخالق در انتشار پژوهش باشد

با توجه به نتايج . داري وجود داشتها تفاوت معنيميان ميزان پايبندي مديران به هنجارهاي علم برحسب رشته تحصيلي آن
ها بيشتر بود؛ دامپزشكي از ساير گروه -در گروه كشاورزيپژوهش، ميانگين ميزان پايبندي مديران نسبت به هنجارهاي علم 

نفر از دانشجويان تحصيالت تكميلي در چهار رشته علوم اجتماعي،  272در پژوهش خود روي ) 1377(همچنان كه ودادهير 
هاي رشته روي دانشـجويانـاي در پيشيمي، زيست شناسي و عمران در چهار دانـشگاه مختـلف كشور به تفاوت قابل مالحظه

پور در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه همچنين قاضي. ]11 [كندچهارگانه از هنجارهاي علم و تحقيقات دانشگاهي اشاره مي
ميانگين تعهد هنجاري اعضاي گروه علوم پايه بيش از گروه پزشكي و فني و مهندسي و ميانگين تعهد هنجاري گروه كشاورزي 

ين هاي ديگر هستند و اعني گروه علوم پايه و كشاورزي به هنجارهاي علم متعهدتر از گروهيبيش از گروه علوم انساني است؛ 
آن چنان كه در ميان . هاي آموزشي مختلف شدموضوع سبب بروز اختالف در زمينه ميزان ارتباطات ميان همكاران در گروه

 باطات ميان همكاران مشاهده گرديداعضاي گروه كشاورزي بيشترين ميزان ارتباطات و در گروه علوم انساني كمترين ميزان ارت
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