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بررسی سوگیریهاي هنجاري و ضدهنجاري نسبت به اخالق علم در بین 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی  از دیدگاه: علمیاعضاي هیئت

 
  3نجفی سمیراو  2 فرزاد لّهالولی ، 1اسالمی هراز

  

رابرت «. امروزه تولید علم یکی از وظایف و رسالتهاي مهمی است که بر دوش دانشگاهها گذاشته شده است :چکیده 

  .کندداند و اقتدا به آنها را براي تحقق اهداف نهادي علم مفید قلمداد میذات علم می) هنجارها(رفتار اخالقی را » مرتن

علمی به هنجارهاي علمی و سوگیریهاي دنبال بررسی میزان پایبندي اعضاي هیئت پژوهش حاضر بهمنظور،اینهب

 460نامه بر روي براي نیل به هدف تحقیق، این پرسش. مرتن و میتروف انجام شده است ۀنظریضدهنجاري، با الهام از 

مهندسی مکانیک و شیمی و در سه دانشگاه کامپیوتر،  ـ هاي تحصیلی مهندسی برقدانشجوي تحصیالت تکمیلی در رشته

 مورد SPSS افزارآوري با استفاده از نرمهاي تحقیق پس از جمعداده. تهران، تربیت مدرس و شهید رجایی اجرا شده است

این عوامل بر روي . دشنامه با استفاده از تحلیل عاملی بررسی و سه عامل استخراج اعتبار پرسش. گرفته است تحلیل قرار

. دهد این ابزار تا حدودي از روایی کافی برخوردار استکنند که نشان میکل واریانس متغیرها را تبیین می%  02/36هم 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی .  حاصل شد79/0با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه و برابر با  نامهپایایی پرسش

- ن اغلب از هنجارهاي علم تبعیت میااین باور هستند که دانشمندان و محقق رمطالعه، بمهندسی دانشگاههاي مورد ـ فنی

از طرفی بین نظرات . مالحظه استآمده از ضدهنجارهاي علم نیز قابلدستهبه نتایج آماري، مقادیر بتوجهاما با. کنند

از هنجارهاي علم و کامپیوتر، مهندسی مکانیک و شیمی در پیروي  ـ هاي تحصیلی مهندسی برقدانشجویان رشته

 از انادتمیانگین نمرات دانشجویان شیمی در پیروي اس.  دیده شدچشمگیري تفاوت انادتضدهنجارهاي علمی اس

 .ها کمتر استهنجارهاي علمی نسبت به سایر رشته

  

سوگیري هنجاري، هنجارهاي علم، ضدهنجارهاي علم، آداب علم،   :کلیدييها  هواژ

 اخالقیات علم
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 مقدمه .1

 و ریشه در هنجارهاي فرهنگی و تاریخی جوامعی دارند که جزئی هستندشگاهها، سازمانهایی ملی دان

نیاز براي سایر نهادها و خاطر حضور نخبگان و پرورش منابع انسانی مورددانشگاهها به از دیرباز. از آنند

اي  از اهمیت ویژههاي سیاسی، ایدئولوژیک، فرهنگی و اقتصادينیز داشتن پیوندهاي نزدیک با عرصه

هرگونه پیشرفت در نهاد علم و معرفت علمی بدون ). 1391پورعزت و همکاران،( اندبرخوردار بوده

گیري در شناسان سهم چشم جامعه،میانایندر. ستتوجه به ابعاد و داللتهاي اخالقی آن میسر نی

کندوکاو در تاریخ تفکرات . اندهاوري داشتپرداختن به ابعاد و داللتهاي اخالقی و اجتماعی علم و فنّ

 ةطور پیوسته، نگرانیها و تأمالت خود را دربارشناسان بهدهد که جامعهشناختی، نشان میجامعه

اخالق
1
اوري فنّ ـبه مفهوم کالن و اخالق علم 

2
   .اند نشان داده

توان داوري اخالقی انسان میدر باب هر عمل اراديِ
3

ه هر گونه فعل داوریهاي اخالقی ناظر ب. کرد 

ویژه علمی دانشگاه به دلیل آنکه مؤثر بر محیط اطراف خود و بهارادي انسان است، اعضاي هیئت

 الزم است مجهز به سواد اخالقی، آشنا به اصول آن و آراسته به فضایل اخالقی،دانشجویان هستند
4 

امر در گرو تغییر نگرش و این . اي امري شایسته و بایسته استلذا پرداختن به اخالق حرفه. باشند

  روشن و اثربخش با معضالت اخالقی استۀاي و مهارت مواجه اخالق حرفهبارهافزایش دانش در

ها و مقرراتی است که عمل اخالقی را براي نامهاي از آییناي مجموعهاخالق حرفه). 1384مهر،ابدي(

وت اخالقی یا غیراخالقی هر کند و چارچوبی براي عمل و قضا مشخص و خاص تعریف میۀآن حرف

  ).1384ظهور و خلج،( شودحرفه محسوب می

اي از قواعدي است که افراد داوطلبانه در انجام کنند؛ مجموعهاي بیان می اخالق حرفهبارة پژوهشگران در

اي، چارچوبی را بر تدوین کدهاي  که اخالق حرفهگفتتوان در نتیجه می. وظایف شغلی باید رعایت کنند

 مربوط به رفتار پرسشهايگویی به مندي در جهت پاسخمتواند راهنماي نظاکند که میالقی ایجاد میاخ

 .(Schwatz,2001)  ایجاد انگیزه در کارکنان را ترسیم کندةاخالقی و نیز نحو

 ،هاست که محل تقابل اندیشه،دانشگاه. دانشگاهها مکان رشد و توسعه و فعالیتهاي فکري است

تنها در بعد علمی ممتاز باشند بلکه از نظر سایر فضایل، رفتار نیکو و باشد که نهداشته انی باید استاد

 در این شرایط، اصول اخالقی، رعایت حق و حقوق دیگران، رعایت اصول ؛حسن گفتار نیز برتر باشند

 بدون دستور  کارِ، کارها و تصمیمات، رعایت جایگاه و کاربرد علم و اندیشه در هر زمینهۀدانش در هم

____________________________________________________________________ 
 

1. Ethics 
2. Techno Science 
3. Ethics Judgment 
4. Moral Virtues 
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 اخالق و دوستی، صمیمیت، درستکاري و ،همچنین. و فشار و بدون تبلیغ، پیاده و اجرا خواهد شد

 علمی متبلور از این خصوصیات خواهد ۀمحبت به دیگران از ویژگیهاي برتر افراد خواهد بود و جامع

 که بخش ،اري باید اخالقاست، به باور بسی  یافتههاي توسعو اگر بیان داشت که فرهنگ جامعه. بود

لذا اگر ). 1389 یعقوبی،(  در آن توسعه یافته باشد،دهدمهمی از فرهنگ را به خود اختصاص می

 که ، در دانشگاهدیگريعلمی مهندسی یا هر عضو هیئت ـ هاي فنیعلمی دانشکدهاعضاي هیئت

دیران، صنعتگران، طراحان و گذاران، مریزان، سیاستبرنامهو شوند متربیان ارشد جامعه محسوب می

کنند، خود به صفات و اخالق نیکو، دوستی، عشق به خدمت، آزاداندیشی، کارآفرینان را تربیت می

ماندگی ایران از ابعاد مختلف  عقلی مجهز نشده باشند، نباید انتظار داشت عقبۀخردمندي و فلسف

 ملتزم به رعایت دبایاي، ي یک نظام حرفهبا این اوصاف، استادان دانشگاه در جایگاه اعضا. مرتفع شود

از دیدگاه برخی صاحبنظران، فقدان . اي یا دانشگاهی خود باشنداصول اخالقی و رفتارهاي حرفه

ویژه رو و بهاینهنجارها و معیارها موجب ابهام و سردرگمی افراد در نظام آموزش عالی خواهد شد؛ از

  به ترویج زبان مشترك در رفتارهاي دانشگاهی، ضرورتبا جهانی شدن علم و آموزش عالی، نیاز 

  .(Atkinson & Gilleland,2006) یابدمی

شود، اخالق علم محسوب میة عنوان یکی از مهمترین نهادهاي تولیدکنندکه دانشگاه بهیی از آنجا

  میاناینشناسان و محققان اجتماعی قرار گرفته است، که دردر علم نیز بسیار مورد توجه جامعه

» اوريشناسی آداب و اخالق در علم فنّجامعه«پردازي اجتماعی یا  برجسته در نظریهةتوان به چهرمی

یعنی رابرت مرتن
1 

این مقاله . اي در علم پرداخته استحرفه وي به موضوع اخالق و اخالق. اشاره کرد

شناسی آداب و اخالق معهپردازي اجتماعی یا جا برجسته را در نظریهةطور مشخص، تأمل این چهربه

 با در نظر گرفتن اخالق و مناسبات بین علم و اخالق، این پژوهش .کنداوري منعکس می فنّ ـدر علم

 مهندسی، بر ۀخصوص جامعه ب،علمیگیري معیارهاي اخالق علمی در بین اعضاي هیئتدرصدد اندازه

  .رتن استاساس هنجارهاي مِ

  

  رتن و آداب علممِ .2

چارچوبهاي مفهومی براي تنظیم قواعد اخالقی و چارچوب هنجاري در علم به رابرت یکی از اولین 

   اجتماعی تلقیۀساماندهر یک خُۀمثابرتنی علم بهالگوي مِ در .(Cole, 2004) اختصاص دارد رتنمِ

 نفسه با ثبات و منظم استاي که در آن ساختار و چارچوب اجتماعی علم، فیسامانهرده خُ؛شودمی

(Restivo,1995).نهاديةبه ابعاد سازمانی و کارکردي، همچون یک حوزتوجه در اینجا به علم با   

  .(Restivo,1995; Bucchi,2002) شود نگریسته می،ها یا میدانهاتنظیم، مستقل از سایرحوزهخود

____________________________________________________________________ 
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 ویژه خود پذیري و پاداش و تنبیهشود که نظام جامعهعالوه، علم یک نهاد اخالقی در نظر گرفته میبه

  ).1387، و دیگرانودادهیر(را دارد

 تکوین علم را موضوع ارزشمندي براي علوم اجتماعی ةگیرد و نحومی یند در نظرامرتن علم را یک فر

»شناسی قدیم علمجامعه«  آن را)1997(رتن، یا آنچه که لئوناردو کاناوومِ شناسی علمجامعه .داندمی
1
   

  ):1387، دیگرانودادهیر و ( فروضات زیر استمشتمل بر قضایا و م ،نامدمی

  که تمایز منطقی میان آنها ضروري است برخوردار استعلم معانی ضمنی متنوعی.  

 گیري  که شرایط مادي و فرهنگی مناسبی دارند، به میزان چشم،علم فقط در جوامعی

ذاري شود، باید گاي پذیرفته و ارزشنحو گسترده یعنی، علم پیش از آنکه به.یابدتوسعه می

 علم در گرو شرایط ۀرشد و توسع. گردد اند، توجیه که نسبت به آن خارجی،با ارزشهایی

رتن معتقد بود که احتمال رشد و شکوفایی علم براي مثال، مِ. مادي و فرهنگی مطلوب است

   .در جوامع لیبرال دموکراتیک بیشتر از جوامع خودکامه و استبدادي است

  نهادي که ذاتاً همچون .  است»نظام«اجتماعی مستقل و در سطح انتزاعیعلم جدید، نهاد

رغم پذیرش پویایی کند؛ انحراف در آن قاعده نیست و ساختار اجتماعی آن، بهنظام عمل می

   .(Merton,1973; Restivo,1995) و چندگانگی، استوار و پابرجاست

 دانشۀست و بر همین سیاق مجموعخورده و معتبر ا دانش محکۀهدف نهادي علم، بسط و توسع  

برعکس، از ، (Merton,1973) ستامتداوم و تاریخی دانشمندان  جمعی، عمل محصول شده، انباشته

 اما هاي ابطال شده،توان گفت که علم چیزي نیست مگر اجساد نظریهمی) 2002( 2قول کارل پوپر

   .کاهنداند که از میزان جهالت ما از جهان میهاي مردههمین نظریه

 پذیري، کنترل اجتماعی و نظام پاداش و تنبیه خاص خود را داردنهاد اجتماعی علم، نظام جامعه.  

شود که در آن هیچ گروه یا تشکل در الگوي مرتنی، علم به شکل آرمانی، دموکراتیک تلقی می

ر کانون یا د. (Sutton,1984) تواند استقالل دانشگاه و اجتماعات علمی را محدود کنددیگري نمی

قرار دارد که متضمن هنجارها ) هنجارهاي علم(مرکز ثقل مفاهیم و مباحث این الگو، مفهوم آداب علم 

ها نمود یافته و این الزامها به شکل تجویزها و اجازه. آور براي اصحاب علم استو ارزشهاي الزام

   .(Merton,1973) یابندبرحسب ارزشهاي نهادي مشروعیت می

شان در  و ارزشهاي نهادياستها ا و توصیههها، تجویز کلی، آداب علم در حکم نسخهیدر برداشت

 این هرچند خودِ. شود تا کار علمی بتواند استمرار داشته باشد مشروع شمرده دبایاجتماع دانشمندان 

____________________________________________________________________ 
 

1. Old Sociology of Science (OSS) 
2. Pooper  
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این الزامات از . تواند دگرگون شودبخشی به آنها در طول تاریخ می مشروعیتةتجویزها و نحو

  .شودیابد و از طریق مصوبات و ضوابط قانونی تقویت میگذشتگان انتقال می

گرایی اشتراكC که در آن است CUDOS طور مختصر آداب علم بهۀـدي اولیـبنصورت
1
عمومی ( 

یـگرای عامU، )بودن علم
2

غرضی بی D،)اي غیرشخصیـی با معیارهـاي علمـهداوري داعیه (
3 

 اصالتO، )مجوي علم براي علوجست(
4
گرایی شکS، ) پژوهشهاي اصیلۀارائ( 

5
بررسی دقیق اعتبار ( 

 تواضع و فروتنیHu اما در مراحل بعدي مرتن با اضافه کردن دو اصل است )و نتایج
6

مراعات تواضع  (

 به رسمیت شناختنRو )  نتایجۀئاو فروتنی در ار
7

را به آن ) به رسمیت شناختن تالشهاي علمی (

   ).1387ن،دیگرا و هیروداد( شود نامیده میCUDOSHuRبه اختصار د که کراضافه 

به دنبال تکوین و انتشار نظریات مرتن درخصوص سوگیري هنجاري در علم و تحقیقات 

 وي را، خصوصاً الزام نهادي آن را زیر سؤال نظریۀدانشگاهی، بسیاري از صاحبنظران ابعاد متفاوت 

.  خود تعدیلهایی به وجود آوردۀتقادات، مرتن را وادار کرد تا در نظریاین ان. انتقاد کردنداز آن برده و 

 و همچنین اقتباس و کاربرد مفهوم »ضدهنجار یا هنجارهاي متقابل« ةتوان به ابداع واژاز جمله می

  . سوگیري هنجاري دانشمندان اشاره کردۀشناختی در زمیننوسان جامعه

 هنجارهاي علم بر رفتار ۀ تأکید بر تسلط و احاطرتن، مِۀدر نظری  تعدیلهاعمالبا وجود ا

توان به میتروفاز جمله منتقدان وي می. شدمنجر دانشمندان، به تداوم انتقاد از وي 
8

  اشاره کرد

(Kalleberg, 2007).  

 هنجارهاي علم بر رفتار واقعی دانشمندان در جریان ۀ ضمن رد شمول و احاط)1974( میتروف

تنها کمتر از شگاهی، معتقد است که مقبولیت و تأثیر ضدهنجارهاي علم نهاي و دانتحقیقات حرفه

 هنجارها شامل فردگرایی،این ضد. هنجارها نیست بلکه عمالً در بسیاري از موارد بیشتر است

 به  ویافته، جسارت و گستاخیاندیشی سازمان اصالت، جزمنداشتنعاطفی،  ورزيگرایی، غرضخاص

  .استشناختن نرسمیت 

: داردآنچه در باال ذکر شد، سوگیري هنجاري در علم و تحقیقات دانشگاهی دو بعد اساسی پیرو 

 ضدهنجارهاي ةعد دوم آن در برگیرند، باست» مرتن«بانی و مدافع آن و یک بعد آن هنجارهاي علم 

____________________________________________________________________ 
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2. Universalism 
3. Disinterestedness 
4. Originality 
5. Skepticism 
6. Humility 
7. Recognition 
8. Mitroff 
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ققان و له نظر و تالش بسیاري از محئامروزه این مس. است» میتروف«ترین مدافع آن عمدهو علم 

شناسان را به خود معطوف کرده است که در فرایند تحقیقات و فعالیتهاي دانشگاهی، به بررسی جامعه

عمالً بر رفتار دانشمندان و محققان ) هنجارها و ضدهنجارهاي علم(یک از این دو بعد  اینکه کدام

 ،شودو تبیین میحاکمیت دارد و سوگیري هنجاري دانشمندان و ابعاد این سوگیري چگونه تکوین 

  ). 1380طباطبائی و ودادهیر،قاضی( پرداخته شده است

از نظر برخی  .  عزیمت بسیاري از پژوهشها بوده استۀرتن به آداب علم، تاکنون نقطرویکرد مِ

به . ت است اهمیاب همچنان »تضمین کیفیت نظري«پژوهشگران رویکرد مرتن در مطالعات مربوط به 

 :ی در این زمینه اشاره شده استبرخی از پژوهشهاي داخل

اي ارزیابی کیفیت، هبررسی و تدوین شاخص« عنوان بادر پژوهشی ) 1392(  افشاري و همکاران

به تدوین »  هنجارهاي علم مرتنۀ علوم انسانی مبتنی بر نظریة پژوهشی در حوز ـهاي علمیمقاله

 این پژوهش شامل ۀجامع. ند پژوهشی پرداخت ـهاي علمیشاخصهاي کیفیت براي ارزیابی مقاله

شگاههاي معتبر داخلی و خارجی و متخصصان و نها در داهاي علمی مجلههاي ارزیابی مقالهکاربرگه

اي موجود و رایج با ههانطباق شاخصها در کاربرگ. است هنجارهاي علم ةصاحبنظران در حوز

اي هویژه کاربرگهها، بهبی مقالهاي ارزیاه کاربرگهبیشترهنجارهاي علم مرتن نشان از وضع نامطلوب 

  .استها و دانشگاههاي داخلی ارزیابی مجله

 »بررسی معیارهاي رفتار اخالقی در کار علمی«در پژوهش خود به ) 1387( ودادهیر و همکاران

شناس سرشناس یعنی رابرت مرتن و دیوید رزنیک آنها سهم دو جامعه؛پرداختند
1

را مورد مقایسه و  

رغم تفاوت دو متفکر اجتماعی در تعریف علم و نتایج حاکی از آن است که به. ادندتحلیل قرار د

ماهیت آن، آنها نه فقط اخالقی بودن یا اقتدا به معیارهاي اخالقی را در شناخت و انجام کار علمی 

دانند و  آن اساسی میۀکنند، بلکه حتی فراتر از آن اخالق را براي کارکرد علم و توسعتوصیه می

اخالقی، علم قادر به تحقق اهداف خود نیست و با ناکامیهاي در شرایط ناهنجار و بیعتقدند که م

  .شودرو میهباي بیشتري رونهادي و حرفه

سوگیري هنجاري و «، در پژوهشی تحت عنوان )1380( طباطبایی و ودادهیرهمچنین قاضی

ري و اخالقی دانشجویان تحصیالت به بررسی نوع سوگیري هنجا» اخالقی در پژوهشهاي دانشگاهی

دهد که میانگین نتایج نشان می. تکمیلی و بررسی عوامل دانشگاهی مؤثر بر این سوگیري پرداختند

 بیشتري به هنجارهاي ۀ و دانشجویان عالقاست آنپیروي از هنجارهاي علم بیشتر از ضدهنجارهاي 

 هنجارهاي علمدهند تا ضدنشان می..) .و گراییگرایی، اشتراكجهان(دانشگاهی علم و تحقیقات 

____________________________________________________________________ 
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برگرداندن از روي  تمایل آنها به پیروي از هنجارها به معنی،حالاینبا..). و گراییگرایی، انحصارخاص(

اینگونه دانشجویان تحصیالت تکمیلی . آمده قابل مالحظه استدستهضدهنجارهاي علم نیست و مقادیر ب

 در گروه آموزشی در ارتباط با دانشجویان، به در رفتار واقعی خوکه استادان آنها دکنند تصور می

  .کننداند و کمتر به هنجارهاي علمی اقتدا میضدهنجارهاي علم بیشتر پایبندي نشان داده

گرفته که به چند  اي در علم مهندسی در داخل کشور صورت اخالق حرفهۀهایی در زمینبررسی

  :شودمورد اشاره می

 ۀابعاد اخالق از نظر فلسف» اي در آموزش مهندسیمسئولیت اخالق حرفه «ۀدر مقال) 1389( یعقوبی

پذیري و ارتباط آن با نقش استادان در ایجاد الگوي انسانی براي رشد و تکامل سجایاي عقلی و مسئولیت

 ی چهاخالقی در دانشجویان با استفاده از منابع ارزشمند بررسی و مراتب در پرورش دانشجویان مهندس

 .صورت غیرمستقیم و رفتاري مورد تأکید واقع شده استصورت مستقیم و چه بهبه

به این نتیجه رسیدند که عالوه بر » ارکان اخالق مهندسی«اي با عنوان در مقاله) 1389(ظهور و خلج 

ده و که در مذهب، فلسفه، فرهنگ بومی، سنت، خانواهم اي و اخالق سازمانی، مبانی اخالق اخالق حرفه

  .شودملیت ریشه دارد، در اخالق مهندسی تأثیر مستقیم دارد و از ارکان آن محسوب می

به اخالق مهندسی از » پایی استاخالق و آیین مهندسی جهان«اي با عنوان در مقاله) 1389( حجازي

 دانایی، رب تمرکز تعریف مهندسی و ۀ حاضر کوششی است تا با ارائۀ مقال.ه است کردنظرهاي مختلف توجه

پایی و پایش توانایی و اخالق مهندسی، مشخص کند که مهمترین ویژگی اخالقی و آیین مهندسان جهان

پایی در سه در همین حال، جهان. شودعنوان محور سوم به تعریف مهندسی افزوده میجهان است که به

 ارزشهاي خود تبلور نیزسان و  پایدار و درك ارزشهاي انۀ اصلی و ثابت، درك ارزشهاي جهان، توسعۀزمین

  .دنتوانند اجزا و عناصر دیگري را با خود داشته باشیابد که هر یک میمی

 

  روش پژوهش .3

نامه، سوگیریهاي هنجاري و  که با استفاده از پرسشاست میدانی ۀپژوهش حاضر یک مطالع

می مورد بررسی قرار علضدهنجاري نسبت به انجام کارهاي علمی و تحقیقاتی را در بین اعضاي هیئت

ه ـنامپرسش. است) غیرآزمایشی( ها، طرح از نوع توصیفی گردآوري دادهةبر حسب نحو. تـداده اس

) دهندهمشخصات عمومی پاسخ(  توصیفیپرسشاصلی و شش ) هـگوی(پرسش 26ل ـذکور شامـم

تکمیل، اقدام به  از پس که پرسشگران در حین پیمایش آن را در اختیار آزمودنیها قرار داده و است

هاي ابزار پژوهشهاي نامه از میان گویههاي پرسششایان ذکر است که گویه. ندکردآوري آن جمع

  . اندساخته نیز محققپرسشهاگوناگون انتخاب و با یکدیگر ترکیب شده و برخی از 
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  )آزمودنیها(  آماريۀجامعه و نمون .4

 که از بین این دانشگاهها سه دانشگاه استران اي دولتی شهر تهه آماري این پژوهش دانشگاهۀجامع

این پژوهش در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تهران، . صورت تصادفی انتخاب شدندبه

 ـ  مهندسی برقۀانتخاب آزمودنیها از بین سه رشت. تربیت مدرس و شهید رجایی به اجرا درآمده است

 نفر 55الزم به توضیح است که از هر رشته . گرفته استکامپیوتر، مهندسی مکانیک و شیمی صورت 

 495آماري این تحقیق ۀ آوري شد که در مجموع نموننامه جمع پرسش165و نهایتاً از هر دانشگاه 

نامه گردآوري شد که از این تعداد  پرسش460ها، به از دست دادن دادهتوجهبنابراین با. استآزمودنی 

 154 از کل آزمودنیها. هستند دکتريمقطع ارشد و بقیه دانشجویان  سی نفر دانشجوي کارشنا366

 شیمی مشغول به ۀ نفر در رشت152 مکانیک و ۀ نفر در رشت154 کامپیوتر و ـ  برقۀنفر در رشت

 ).1جدول (تحصیل بودند 

  

   آماريۀنتایج توصیفی نمون: 1جدول

                         رشته 

  

   تحصیلی دانشگاه

 کل شیمی مکانیک امپیوترک ـبرق 

 159 52 53 54 دانشگاه تهران

 149 50 50 49 دانشگاه تربیت مدرس

 152 50 51 51 دانشگاه شهید رجایی

 460 152 154 154 کل

  

  هاي آماريتحلیل داده .5

هنجاري نسبت به انجام کارهاي هدف عمده از بررسی این مطالعات، استخراج عوامل هنجاري و ضد

در این پژوهش از . استعلمی از نظر مرتن و میتروف قاتی در بین اعضاي هیئتعلمی و تحقی

شاخصهاي آماري توصیفی و تحلیل عاملی
1

از .  شده استاستفاده براي استخراج عوامل و متغیرها 

 براي توصیف ابعاد عوامل (ANOVA) طرفه تحلیل واریانس یکو (t-test) آزمون تفاوت میانگینها

هاي تفاوت موجود براي استخراج ریشه  (Post Hoc Test)همچنین آزمونهاي تبعی. تاساستفاده شده 

  . شده استبه کار گرفته در بین گروهها 

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Factor Analysis 
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  نامهروایی پرسش .6

نامه از روایی صوري در این پژوهش براي روایی پرسش
1

، روایی محتوا
2

و روایی سازه
 استفاده شده  3

هایی مرتبط با عوامل هنجارهاي علمی مرتن و  گویهدر پژوهش حاضر روایی صوري با طراحی. است

به طیف توجهها باا موافقت خود را نسبت به هر یک از گویههمیتروف کامالً رعایت شده است و آزمودنی

 دانشگاه قرار انادتنامه در اختیار سه تن از اسدر روایی محتوا، پرسش. دهنداي پاسخ میدرجهپنج

 دش صورت گرفت و فرم نهایی آن تدوین آنات، اصالحات الزم در گرفت و پس از دریافت نظر

 از اجراي پیش).  کنار گذاشته شدند، را تأمین نکرده بودانادتنظرات اس% 80 که کمتر از ،پرسشهایی(

 نفر از آزمودنیها اجرا شد و از آنها خواسته شد که هرگونه ابهام در 30نامه در بین نهایی، پرسش

 و فرم نهایی در شدعمال نامه اِ دهند و درنهایت بازخوردهاي آزمودنیها در پرسش را انعکاسپرسشها

 .شد موردمطالعه اجرا بین دانشجویانِ

اعتبار سازه نمایانگر این است که .  نظري داردۀ روایی سازه بیشتر از روایی صوري و محتوایی جنب

و  سرمد( سنجد می،ه مبناي نظري دارد ک،اي راگیري تا چه اندازه یک سازه یا خصیصهابزار اندازه

 تحلیل  وگیري از نظر تحلیل محتوایکی از راههاي تعیین روایی سازه ابزار اندازه). 1385 ،دیگران

در این تحقیق، تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش استخراج مؤلفه . استها عاملی بر روي گویه

  . اصلی و چرخش واریماکس انجام گرفت

  ):1388 ، و دیگرانهومن( هاي زیر رعایت شوندفروضهماز اجراي تحلیل عاملی پیش 

 گیريشاخص کفایت نمونه (KMO) و بهتر است باالتر از آن باشد6/0کم دست .  

 آزمون کرویت بارتلت باید از لحاظ آماري معنادار باشدۀنتیج . 

  و بهتر 3/0کم دستیافته باید  در ماتریس عاملی و ماتریس چرخشپرسشبار عاملی هر

 .است باالتر از آن باشد

 باشندپرسشکم متعلق به سه هر یک از عاملها باید دست . 

 عاملها باید از اعتبار کافی برخوردار باشند. 

هاي ها براي تحلیل مؤلفهدهد داده که نشان میاست 82/0 (KMo)گیري مالك کفایت نمونه

دهد براي اجراي تحلیل که نشان می(P<0/000)  ار استآزمون کرویت بارتلت معناد .انداصلی مناسب

 009/0ها برابر با بین متغیرها همبستگی کافی وجود دارد؛ مقدار دترمینان ماتریس حاصل از گویه

  .پذیري ماتریس استاست که نشانگر معکوس

____________________________________________________________________ 
 

1. Formal Validity 
2. Content Validity 
3. Construct  Validity 
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رد توجه ها، از چند عامل معنادار تشکیل شده، سه شاخص عمده مو گویهۀ براي تعیین اینکه مجموع

یافته ارزشهاي   نمودار چرخشـ3. شده توسط هر عامل نسبت واریانس تبیینـ2.  مقادیر ارزش ویژهـ1: است

ویژه که نمودار اسکري
1

  ).همان منبع( شوند نامیده می

   با مجموعه5،6،7،8اي ه به شمارهپرسش چهارهاي اصلی نشان داد که  تحلیل مؤلفهۀنتایج اولی

پس از حذف این . صورت حذف شدندمه همبستگی ضعیفی داشتند در ایننا پرسشپرسشهاي

 تحلیل عاملی نشان ۀنتایج اولی. نامه دوباره مورد تحلیل عاملی قرار گرفتندهاي پرسش، گویهپرسشها

 از تغییرات مجموعه %51اند طور کلی توانستهتر از یک است که به عامل بزرگ6 ةداد که ارزش ویژ

 از مجموعه ، که در باال اشاره شد، شاخصهاییۀاما بر پای. پذیر را تبیین کننددهمتغیرهاي مشاه

. کنند واریانس را تبیین می%02/36 ة عامل را استخراج کرد که به اندازسهتوان پرسشها، تنها می

دو گویه اشباع شده و از قابلیت اعتمادبا  هریک 4،5،6عاملهاي 
2

. بسیار پایینی برخوردار بودند 

 .  نشان داده شده است2 هر یک از عاملها در جدول ةشده، تراکمی و مقادیر ویژاریانس تبیینو

 
  شده و درصد تراکمی عاملهاارزش ویژه، درصد واریانس تبیین: 2جدول

 درصد تراکمی شدهنیواریانس تبی ارزش مقادیر عامل

1 45/4 23/20 23/20 

2 96/1 90/8 14/29 

3 51/1 89/6 02/36 

 
 از 90/8، 96/1 ة با ارزش ویژ2 از واریانس کل، عامل %23/20، 45/4 ة با ارزش ویژ1عامل 

  . کنندمی  از واریانس متغیرها را تبیین89/6، 51/1 ةبا ارزش ویژ 3 واریانس کل و عامل

و در ) 1385 منصورفر،(هاي اصلی محاسبه نامه از طریق مؤلفهپرسشپرسشهاي  1 میزان اشتراك

  و35/0برابر با  )  اصالتۀگوی (26 پرسشحداقل ضریب اشتراك براي . شان داده شده است ن3جدول 

  . است 63/0برابر با ) گرایی خاصۀگوی (9 پرسشآن براي  حداکثر

 
 
 
 
 
  

____________________________________________________________________ 
 

1. Scree 
2. Reliability 
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  نامههاي پرسشضرایب اشتراك گویه: 3جدول 

میزان  پرسش میزان اشتراك پرسش میزان اشتراك پرسش

 اشتراك

  پرسش

 

  میزان اشتراك

 

1Q  

2Q  

3Q  

4Q 

9Q  

10Q 

47/0  

48/0 

49/0 

52/0 

63/0 

50/0 

11Q  

12Q  

13Q  

14Q  

15Q  

16Q 

61/0  

55/0 

40/0 

59/0 

51/0 

47/0 

17Q 

18Q 

19Q  

20Q  

21Q  

22Q 

39/0  

46/0  

58/0 

58/0 

46/0 

50/0 

23Q  

24Q  

25Q  

26Q  

 

50/0  

52/0 

62/0 

35/0 

 
بوده و بیانگر % 50ك باالتر از شود، بیشتر میزان اشتراهمانگونه که در خروجی فوق مشاهده می

میانگین ضرایب اشتراك . شده در تبیین واریانس متغیرهاي موردمطالعه استاي تعیینهتوانایی عامل

  .بخش استباشد که مطلوب و رضایت می51/0برابر با 

هاي اصلی با چرخش  تحلیل مؤلفهۀوسیلهیافته بهاي چرخشبه ماتریس مؤلفهتوجهبنابراین با

 6یافته پس از مقادیر چرخش. شود نمایش داده می4د که در جدول شیماکس، عاملهایی استخراج وار

     .تکرار حاصل شده است

  یافته به روش واریماکسماتریس عاملهاي چرخش: 4جدول

متغیر  عاملها

 مقیاس

بار  گویه

 عاملی

واریانس 

 شدهتبیین

مقادیر 

 ویژه

  

  

  

 اول

4Q 

  

3Q 

  

1Q 

  

18Q 

  

2Q 

17Q 

16Q 

 علمی به تمام ۀدانشمندان و متخصصان هر رشت -

 و نوآوریها توجه نشان هانظریهها، مدارك، فرضیه

دهند، حتی به آن دسته که با نظرات و تحقیقات می

  .  آنها در تضاد باشد

 علمی   ۀدانشمندان و متخصصان هر رشتانگیزة  -

کسب دانش و حقیقت است نه دنبال کردن منافع 

  .شخصی

تحقیقات را  علمی ۀرشت هر متخصصان و داندانشمن -

صرفاً بر اساس کیفیت و ماهیت آن، یعنی مطابق با 

  ارزیابی رشته، هر در قبولقابل استانداردهاي

  .کنندمی

 علمی از میراث ۀ دانشمندان و متخصصان هر رشت-

  .کنندمانده از پیشینیان قدردانی و تشکر میدانش برجاي

 علمی در ۀر رشتدانشمندان و متخصصان ه -

68/0  

 
65/0 

 
 
62/0 

 
60/0 

 
 
57/0 

 
56/0 

 
44/0 

  

 
 
 
 
 
 
 

13/20 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
45/4 
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 ۀهاي نوین علمی با همدستاوردها و یافته

  .همکارانشان شریک و سهیم هستند

 علمی بر ۀدانشمندان و متخصصان هر رشت -  

ضعفهاي شخصی و محدودیتهاي دانش علمی خود 

  .اعتراف دارند

 علمی  ۀدانشمندان و متخصصان هر رشت ـ 

تحقیقات خود را در محیطی آزاد و به دور از 

 .دهندصبات قیدي، فردي یا گروهی انجام میتع

  

  

  

  

 دوم

11Q 

  

10Q 

  

12Q 

  

24Q 

ند ا علمی مایلۀدانشمندان و متخصصان هر رشت ـ 

صورت هاي خودشان بهاز مهارتها، شناختها و یافته

  .انحصاري استفاده کنند

معموالً دانشمندان و متخصصان عالئق و اهداف  -

کنند و به اهداف و امیال دیگران خود را دنبال می

    .کنندنمی توجهی

 علمی عموماً ۀدانشمندان و متخصصان هر رشت -

کنند کید میأنظرات و دستاوردهاي خود تروي نقطه

هاي آنها با واقعیت مغایرت  نظرات و یافتهاگرچه

  .داشته باشد

 علمی به ۀدانشمندان و متخصصان هر رشتـ 

هاي علمی خود رازداري و اختفاي اکتشافات و یافته

 .تمایل دارند

71/0  

 
65/0 

 
 
64/0 

 
56/0 

  

 
 
 
 
90/8 

  

 
 
 
 
96/1 

  

  

  

 سوم

25Q 

  

  

Q23  
Q21 
  

Q26 

ها و دستاوردهاي به رسمیت شناختن یافته -

 علمی، ۀدانشمندان و متخصصان هر رشت

شناختی مثبتی شناختی و جامعهنکارکردهاي روا

  .براي آنها در اجتماع علمی به دنبال خواهد داشت

 در میان اصحاب علم یکی از پاداشهاي مؤثر -

  . است»به رسمیت شناخته شدن«

ها و دستاوردهاي دانشمندان یافته از نکردن حمایت -

 .دشوباعث بیگانگی و انزواي آنها  در جامعه می

 علمی، به اصالت ۀصان هر رشتدانشمندان و متخصـ 

که براي  اولین بار برخی از ابعاد مهم  پژوهش

د، اهمیت زیادي قائل شوپژوهش معلوم و ارائه می

 .هستند

76/0  

 
 
 
68/0 

66/0 

 
48/0 

  

 
 
 
 
89/6 

 
 

  

 
 
 
 
51/1 
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  بر روي عامل یک و18و1،2،3،4،16،17پرسشهايشود که وزن  ارقام جدول فوق استنباط میةاز مشاهد

 بر روي 26و21،23،25پرسشهاي بر روي عامل دوم و همچنین بار عاملی 24و10،11،12 پرسشهايوزن 

 به رسمیت ۀگوی (25 پرسش مربوط به 76/0ترین بار عاملی برابر با بزرگ. عامل سوم متمرکز شده است

گذاري عاملها با نام. است) گویه اصالت (26 پرسش مربوط به 44/0ترین بار عاملی برابر با و کوچک) شناختن

ترتیب عامل بدین.  که بیشترین بار عاملی را دارند، انجام گرفته است،هاییبه اینکه گویهتوجهاحتیاط کامل و با

 .گذاري شده استروایی؛ عامل دوم، فردگرایی و عامل سوم، به رسمیت شناختن ناماول، جهان

  

 آوري و پایایی آن ابزار جمع .7

اي است که از نامهها در این پژوهش پرسشآوري دادهاین اشاره شد ابزار جمعهمانطور که پیش از 

شامل معرفی پژوهش، هدف پژوهش، توضیح راجع به محرمانه : الف. سه بخش تشکیل شده است

ت، وضعیت شناختی مانند سن، جنسیتشامل اطالعات جمعی: ؛ ببودن پاسخها و شخص آزمودنی

. نامه ارائه شده است گویه اصلی پرسش26:  ج؛وضعیت شغلی تحصیلی و ۀتأهل، مقطع و رشت

نامه پایایی پرسش. اي بوده استدرجهها از نوع طیف لیکرت پنجهمچنین الزم به ذکر است که گویه

گیري است و یکی از روشهاي تعیین پایایی آن استفاده از مجموعه یکی از ویژگیهاي فنی ابزار اندازه

و بیشتر از دو دارند مقیاس  که خرده،ست و معتبرترین آنها براي آزمونهاییروشهاي همسانی درونی ا

   بررسی پایایی ابزار وبراي کهگزینه براي پاسخ داشته باشند، روش آلفاي کرونباخ است 

 از اجراي روش پیش ۀضریب آلفاي کرونباخ در مرحل. شده است به کار گرفته مقیاسهاي ابزارزیر

 به 5،6،7،8 پرسش نامه، چهار پرسشۀ گوی26 پس از اجراي آن، از میان .بود 77/0تحلیل عاملی

 که در باال ذکر شد، سه عامل استخراج ،د و همانطورشنامه، حذف ر با کل پرسشـام کمتـدلیل انسج

کل ) آلفاي کرونباخ( ضریب پایایی.  نشان داده شده است5د که ضریب آلفاي این عوامل در جدول ش

  .دست آمده  ب79/0رابر با نامه نیز بپرسش

  )آلفاي کرونباخ( ضریب همسانی درونی عوامل استخراج شده: 5جدول

ي ضریب آلفا پرسشهاتعداد  عامل

 کرونباخ

 77/0 7 )رواییجهان( عامل اول

 59/0 4 )گراییفرد( عامل دوم

 56/0 4 )به رسمیت شناختن( عامل سوم

 79/0 15 کل
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  هاي تحقیقنتایج و یافته .8

و ) % 04/68(  نفر آنها مرد313، ) نفر460( دهد که از کل آزمودنیهاتایج توصیفی تحقیق نشان مین

 21 این مقدار ۀ سال است که کمین27 میانگین سنی آزمودنیها تقریباً .بود) % 7/31(  نفر زن147

 نفر 94 و ارشد از آزمودنیها در مقطع کارشناسی) %6/79(  نفر366. است سال 38 آن ۀسال و بیشین

   .)6جدول( هستنددیگر در مقطع دکتري مشغول به تحصیل ) 4/20%(

 
  هاي توصیفی آزمودنیهانتایج آماره: 6جدول 

 درصد فراوانی هاآماره

     زن       جنسیت             

       مرد                           

313  

147 

04/68  

7/31 

         مجرد       وضعیت تأهل  

 متاهل                      

362  

98 

7/78  

3/21 

   ارشد         مقطع تحصیلی    

 دکتري                       

366  

94 

6/79  

4/20 

شود که میانگین پیروي از هنجارهاي مالحظه می به نتایج تحلیل عاملی اکتشافیتوجههمچنین با

 و میانگین پیروي از 55/34برابر با  )26Q ،25Q ،23Q ،18Q ،17Q ،16Q ،4Q ،3Q ،2Q ،1Q (علم

ترتیب انحراف معیار  و بدیناست 33/15 برابر با )24Q ،21Q ،12Q ،11Q ،10Q( ضدهنجارهاي علم

شود، در نظر دانشجویان  مشاهده می7همانطور که در جدول .  است88/2 و 30/5آنها برابر با 

 یعنی در پیروي از ؛دهندخود نشان میتحصیالت تکمیلی، استادان سوگیریهاي هنجاري بیشتري از 

  . دارندهاهنجارهاي علمی میانگین باالتري نسبت به ضدهنجار

  

   دانشجویانظرهاي مربوط به هنجارها و ضدهنجارهاي علم از نآماره: 7جدول 

 پیروي از ضدهنجارهاي علم پیروي از هنجارهاي علم

                55/34              میانگین                            

  35        میانه

  30/5  معیار انحراف

  450  تعداد مشاهدات معتبر

 10  پاسخ بی تعداد مشاهدات

  33/15میانگین                                          

  15  میانه

  88/2  معیار انحراف

  457  تعداد مشاهدات معتبر

 3  پاسخ  بی تعداد مشاهدات

 
فرضهاي آزمونهاي آماري را  ابتدا باید پیش،ها بپردازیم تحلیل استنباطی داده از اینکه بهپیش

ها از هم مستقل هستند و ها از اعتبار الزم برخوردار باشند؛ ضمن اینکه دادهبررسی کنیم تا نتایج داده
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ها ده توزیع نرمال بودن دا)Q-Q( چارك ـ چارك  و)p-p( احتمال ـ با استفاده از نمودارهاي احتمال

مورد بررسی قرار گرفت و همچنین براي آزمودن همگنی واریانس آزمون لون
1

در . کار گرفته شده ب

جز مقایسه وضعیت تأهل و مقطع تحصیلی در پیروي از هنجارهاي علم، ه گروهها بتمامی مقایسۀ

  .استهمگنی واریانس برقرار 

داري بین میانگین نظرات اوت معنشود که هیچ تفا، مالحظه می8  نتایج تحلیل در جدولمطابق

همچنین . زنان و مردان دانشجو تحصیالت تکمیلی در پیروي از هنجارهاي علم و ضدهنجارهاي علم وجود ندارد

اي در پیروي از هنجارها و ضدهنجارهاي علم و تحقیقات دانشگاهی در بین دیدگاه مالحظهتفاوت قابل

اما در بین افراد مجرد و متأهل در . تري تخصصی مشاهده نشد دکةدانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دور

  . وجود دارد05/0پیروي از ضدهنجارهاي علم تفاوت معناداري در سطح 

گانه، حاکی از وجود تفاوت هاي تحصیلی سه میانگین نظرات دانشجویان رشتهۀحال، با مقایساینبا

   در بین آنها دیده،ي از ضدهنجارهاي علم هم در پیروي از هنجارهاي علم و هم در پیرو،معنادار

، این اختالف در پیروي از هنجارهاي علم در بین LSDاساس آزمون تبعی شفه و  بر. شودمی

 ،کهطوريبه. کامپیوتر و مکانیک بسیار محرز است ـ هاي شیمی با دانشجویان برقدانشجویان رشته

  70/32 و شیمی 97/34انیک ، مک01/36کامپیوتر  ـ میانگین نظرات دانشجویان برق

ها در پیروي از هنجارهاي علمی  میانگین نظرات دانشجویان شیمی نسبت با سایر رشته،درواقع. است

همچنین نتایج حاکی از این است که تفاوت معناداري در سوگیریهاي هنجاري و . است کمتر انادتاس

. ههاي موردمطالعه وجود ندارندضدهنجاري علم در بین نگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگا

 نتایج و تحلیل مربوط به سوگیري هنجاري و ضدهنجاري به علم و تحقیقات تمامی 8 جدول

ها و دانشگاه محل تحصیل دانشگاهی را به تفکیک جنسیت، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، رشته

  .دهدآزمودنیها را نشان می

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Leven’s test 
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  تغیرهاي پژوهشنتایج توصیفی و استنباطی م: 8جدول 

 پیروي از ضد هنجارهاي علم پیروي از هنجارهاي علم

  ها          آماره

  

 متغیرها       

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

 Fیا tکمیت انحراف معیار میانگین تعداد Fیا tکمیت

 90/2 54/15 147 64/5 73/33 143 زن

 1/5 92/34 307 مرد

23/2  

 
310 23/15 86/2 

095/1 - 

 85/2 18/15 359 5 37/34 353 جردم

 25/6 19/35 97 متأهل

20/1 - 

98 87/15 93/2 

*093/2 - 

 84/2 27/15 363 06/5 58/34 360 کارشناسی ارشد

 21/6 41/34 90 دکتري

24/0 

94 54/15 02/3 

802/0 - 

 79/2 74/15 154 15/5 01/36 149 کامپیوتر- برق

 98/2 34/15 153 05/5 97/34 150 مکانیک

 2/5 70/32 151 شیمی

  

*29/16 

150 90/14 81/2 

  

*28/3 

 02/5 39/15 158 42/5 19/34 157 دانشگاه تهران

ــت   ــشگاه تربیـ دانـ

 مدرس

142 61/34 92/4 147 35/15 68/2 

ــهید   ــشگاه شـ دانـ

 رجایی

151 85/34 54/5 

  

  

62/0  

 
152 24/15 90/2 

  

  

11/0 

 

  گیريبحث و نتیجه .9

 رابرت ةشدشناسی به رویکرد بنیانگذاري جامعهة رویکردها و روایتهاي متعدد حوزاین مقاله در میان

 بتواند به بررسی از این طریقمتمرکز شده است، تا » اوريفنّ ـ آداب و اخالق در علم «ةمرتن دربار

 از دیدگاه  وعلمیسوگیریهاي هنجاري و ضدهنجاري نسبت به اخالق علم در بین اعضاي هیئت

نتایج استنباطی این پژوهش حاکی از آن است که دانشجویان .  تحصیالت تکمیلی بپردازددانشجویان

ن ا این باورند که دانشمندان و محققر مهندسی دانشگاههاي موردمطالعه، بۀتحصیالت تکمیلی جامع

ز البته تمایل آنها به پیروي ا. دهنددر ایران نسبت به هنجارهاي علم تبعیت بیشتري از خود نشان می

هنجارهاي علمی به معنی تبعیت نکردن از ضدهنجارهاي علمی نیست، زیرا میانگین نمرات پیروي از 

آمده در این تحقیق غیرهمسو با نتایج دستهنتایج ب. ضدهنجارهاي علمی نیز قابل مالحظه است
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 انادتاسمیانگین تمایل  که مبین این واقعیت بود که است )1380( ایی و ودادهیربطباطپژوهش قاضی

 نظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی، استادان طبقهمچنین . به ضدهنجارهاي علم نیز قابل مالحظه است

  .در رفتار واقعی با آنان به ضدهنجارهاي علم بیشتر تمایل دارند

  ، که پیش از این اشاره شد،اي در علم مهندسیدر راستاي نتایج بررسیهاي اخالق حرفه

ترین چالش تربیت مهندس در کشور پرورش ارزشهاي انسانی و اخالق همتوان اذعان کرد که ممی

عنـوان یک کشور کهن در جهــان سرافراز خواهیم بهاگر مـی. مهندسی در دانشجویان مهندسی است

الزم است . آموزش و پرورش اخالق در جامعه نداریم جز   راهی بدهیم،  حیات   ۀ ادام باشیم و حتی

الگوي اخالقی بودن استادان . هاي مهندسی آموزش دهیمدسی را در دانشکدهاصول اخالقیِ مهن

توانیم  با این اقدامات مــی. مهندسی بهترین روش براي پرورش اخالق مهندسی در این جوانان است

آن به اعتالي علمــی، اجتماعی، اقتصـادي،   پیرواعتالي اخالقــی و  امیدوار باشیم تا در جهــان به 

  ).1389 نژاد،بهادري(  فرهنگی و صنعتی  دست یابیمسیاسی،

 مشتري، بۀمثا افزایش تعداد دانشجویان، تلقی دانشجویان بهچون عواملی گفتنی است که 

 و در نظر انادت تحصیلی و افزایش فشار آموزشی و پژوهشی بر روي اسةمحدودیت زمانی براي دور

گیري اخالقیات و هنجارهاي جدید و هنجار شکلویژه ه معیار ارتقاء و بهمچونگرفتن تولیدات علمی 

روي نظام آموزش عالی کشور اي را پیششدن برخی از نابهنجاریهاي علمی، مشکالت اخالقی گسترده

از سوي دیگر فقدان اجتماعات و انجمنهاي علمی قوي و ). 1390ربانی و همکاران، ( قرار داده است

سیاستگذاري کشور داشته باشند، باعث شده که این اجتماعات  که جایگاه مشخصی در نظام ،مستقلی

 تعریف معیارهاي اخالقی، سلوکی و تزریق اخالقیات ۀاخالقی نتوانند به رسالت واقعی خود در زمین

  این در حالی است که انجمنها.  علمی و دانشگاهی عملکرد مناسبی داشته باشندۀعلمی به جامع

هاي اي، برگزاري دورهنامه یا منشور اخالقی و حرفهی، تدوین نظامتوانند با تنظیم اصول اخالقمی

اوري، معیارهاي اخالقی و قواعد و ارزشهاي مورداجماع حرفه را اي و اخالق در علم و فنّاخالق حرفه

اي میان اعضاي حرفه تسري دهند و با انجام فعالیتهایی چون برگزاري حرفهصورت اسناد درونبه

سازي و افزایش اندیشیها، انتشارات و مواردي جز آنها به ترویج و درونی، هموبگاه کارگاه آموزشی،

 اي و عملکرد با کیفیت مطلوب بپردازندالتزام اخالقی استادان و دانشجویان به شایستگیهاي حرفه

  ).1385 فراستخواه،(

بب شده است ریزي کشور سبنابراین، بحث عملکرد مهندسان در سطوح مختلف مدیریت و برنامه

 ۀهاي موجود در علوم انسانی و تأکید بر نقش آن در تربیت مهندسان طی دو دهتا توجه به نظریه

  مهندسیـ  کسب تخصص و دانش فنی تنها بابدیهی است که . دقت بیشتري شودگذشته 

 مهندسی براي ـهاي فنی متخصصان حوزه.  رسالت خطیر تربیت مهندس برآمدةتوان از عهدنمی



  ...از دیدگاه : علمیبررسی سوگیریهاي هنجاري و ضد هنجاري نسبت به اخالق علم در بین اعضاي هیئت        

  

104

هاي نوین فنّاوری تدریس و ة به دانش حوزدبای» الگو بودن«رگذاري بیشتر و در راستاي ایفاي نقش تأثی

اي  که ضرورتی انکارناپذیر براي ایجاد هنجارهاي علمی و حرفه،آموزشی و نیز مهارتهاي تغییر نگرش

. بلور یابددر مخاطبان است، مسلط شوند و تمامی این هنجارها و فضائل اخالقی در شخصیت آنها ت

ترین الگوي تأثیرگذار در تربیت و تعلیم دانشجویان هستند و اگر آنها صالح علمی مهماعضاي هیئت

و در اداي کرده اي را رعایت باشند و در انجام دادن فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی خود اخالق حرفه

 ارزشمندي بر تربیت  تأثیراتقطعاًاي خدمت کنند، مسئولیتهاي خود با آگاهی به اخالق حرفه

  .دانشجویان خواهند گذاشت

  :شودبه نتایج این مطالعه پیشنهاداتی در این زمینه ارائه میتوجهبا

 که جایگاه مشخصی در نظام سیاستگذاري ، اجتماعات و انجمنهاي علمی قوي و مستقلی 

سازي و ادینهتوانند با تنظیم اصول اخالقی یا منشور اخالقی به ترویج و نهکشور دارند، می

  .اي بپردازندافزایش التزام اخالقی استادان و دانشجویان به شایستگیهاي حرفه

 موجب تعدیل بسیاري از مشکالت خود علمی که اصالح نظام ارزیابی و ارتقاء اعضاي هیئت

 هاي هنجاري خواهد بود؛و تناقضهاي موجود در سوگیری

 اي با استفاده از روش ترکیبی تحقیقات گسترده )هاي مهندسی و در حوزه) ی و کیفیکم

 .ها صورت گیردنیز سایر رشته
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