تبییییارزش ر ه ی نرری ی نرترشی ی شنرزمییدررمیا ی ر شر ی ی ر
زرشجوی ر
شهال خلفی * 1محمدرضا جوادی یگانه * 2مهرداد نوابخش
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چكيده
این مقاله برگرفته از تحقیق پیمایشی است که با هدف توصیف واقعیتهای مبتنیی بیر تعیا
ا زش های نظری و فتا ی اخالق علمی و تبیین عوامل مرتبط با مییاا تعیا
ویکرد تلفیقی بر مبنای نظریههای مبتنی بر تعا

ا زشهیا بیا

نقش نظریههای اخالقی مبتنی بیر قیانو

جاویدا نفعگرایانه وظیفهگرایی عدالت توزیعی و آزادی فردی انجام گرفته است جامعه آما ی
دانشجویا

وزانه دکتری سه شته گروه علوم پایه فنی ی مهندسیی و علیوم اننیانی دانشی اه

شهید بهشتی است که ۱۹۶نفر به وش تمام شما ی بهوسیله پرسشنامه اعتبا یافته بیا پاییایی
کلی  ۸۱د صد تحت آزمو قرا گرفتند .نتایج حاکی از آ است که بین سطح نظری و فتیا ی
ا زشهای اخالق علمی دانشجویا تعا

وجود دا د کیه  ۵۴/۵۹د صید آنیا دا ای تعیا

بیش از ۵0د صد و  ۴۵/۴0د صد دا ای انطباق ننبی بیش از  ۵0د صد هنتند .این تعیا

و

انطباق ننبی د اخالق علمی دا ای وابط معنادا ی با عوامل مختلف از جمله :د جیه باو هیای
مذهبی آگاهی معرفت و تبه علمی نوع شته تحصیلی عاقبتاندیشی توجه به نتایج و پیامید
فتا ی احناس منئوِلیت د انجام د ست وظایف تعیینشیده دانشیجویی انتظیا کنیب تبیه
علمی مطابق با تالش علمی ا تقای مراحل تحصیلی پای اه اقتصادی مذهبی و علمیی پید و
ماد پای اه اقتصادی مذهبی و علمی خود دانشجویا و چ ون ی وابط و مناسبات اجتمیاعی و

 .1دانشجوی دکتری رشته جامعهشناسی (گروههای اجتماعی) دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوو حقیقیوا
حهران ،ایران ()shkhalafi2010@yahoo.com
 .2عضو هقئت علمی دانشگاه حهران ،حهران ،ایران ،نویسنده مسئول ()myeganeh@ut.ac.ir
 .3عضوووووو هقئوووووت علموووووی دانشوووووگاه آزاد اسوووووالمی ،واحووووود حهوووووران مرکوووو  ،حهوووووران ،ایوووووران
()mehrdad_navabakhsh@yahoo.com
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اجماع آنا با اساتید است.
واژگان كلیدي :اخالق علمی سطح نظری و فتا ی تعا

و انطباق ننبی.
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مقدمه
دانشگاه همچون جا جهاننما ،آینده جامعه را منعکس می سازد .اگر جامعه علمی در صدد
آن باشد که ماهقت ،روند ،فرآینود ،سوااتار و کوارکرد روابوم و مناسوخا ااالنوی آینوده
جامعه را پقشبقنی کرده ،راه حلهای مناسب و بهمونعی برای پقشگقری از پقامودهای ناشوی
از دگرگونی ارزشهای ااالنی در آینده ارائه دهد ،مسوتل آن اسوت کوه نوخم جامعوه را
همواره کنترل نماید .بارزحرین نخم جامعه ،شریان دانشگاههاست که بوه دیگور شوریانهوای
مهم جامعه سقگنال میدهد؛ بهاصوص دانشجویان دکتری که در آینوده در مسوئوتقتهوای
بسقار اطقر نظا اجتماعی ایفای نیش میکنند و هدایت بخش مهموی از نظوا اجتمواعی بوا
حفکرا و مدیریت آنان سازماندهی می شوود .بنوابراین مطاتعوه و بررسوی مقو ان حعوار و
انطخاق ارزشهای ااالق نظری و رفتاری این گروه حأثقرگذار در حمامقت نظوا اجتمواعی از
اهمقت بسقار واالیی براوردار است .مقییان ،از ابعاد و زوایای مختلو ،،موووو را موورد
مطاتعه و بررسی نرار داده و وانعقتهایی را روشن سوااتهانود کوه براوی از ایون حقیقیوا
راجع به ااالنقا عموومی افوراد جامعوه اسوت ،براوی بوه ااالنقوا گوروههوا و بخیوا و
اصناف و انشار مختل ،پردااته و برای نق ااالنقا اعضای اجتماعوا علموی را اعوم از
گروهها ،رشتهها و میابع حقصقلی مختل ،،مورد بررسوی نورار دادهانود .اموا بررسوی مقو ان
حعار ارزشهای نظری و رفتاری ااالق علمی و حخققن جامعهشنااتی آن مووووعی اسوت
که برای اوتقن بار در مقان دانشجویان دکتری انجوا شوده کوه نتوای آن در ایون میاتوه ارائوه
میشود.
«در حال حاور روایت عمده و کالنی درباره ووعقت نامناسب ااالق در ایران وجود
دارد ،مخنی بر این که ااالق را در معر فروپاشی ،اوومقالل و از دسوت رفوتن مویدانود»
(حاجقانی ،)12 :1393 ،سؤال اینجاست که ووعقت ارزشهای ااالنی دانشجویان دکتوری
بهعنوان گروه حأثقرگذار در اذهان جامعوه از هوه شورایطی براووردار اسوتم مقو ان انطخواق
ارزشهای ااالق نظری و رفتاری آنها هگونه است و به هه عواملی بستگی داردم
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از آنجایی که ااالق سرمنشاء حما شقوههای فکوری و رفتواری انسوان اسوت ،بنوابراین
نمودهای ااالق نظری و رفتاری دانشجویان ،و حخلور آن ابتدا در دانشگاه و سوسس در مقوان
گووروههووای اجتموواعی انعکووا مووییابوود .تووذا از بریووا مطاتعووه روابووم و مناسووخا ااالنووی
دانشگاهها می حوان ماهقت ،رونود ،فرآینود ،سوااتار و کوارکرد روابوم و مناسوخا ااالنوی
آینده جامعه را پقشبقنی کرد و راهحولهوای مناسوب و بوهمونوع بورای پقشوگقری از براوی
پقاموودهای ناشووی از حاققوورا ارزشهووای ااالنووی در آینووده ارائووه داد .از ایوون رویکوورد،
دانشجویان دکتری ،که در آینده مسئوتقتهای بسقار اطقری از نظوا اجتمواعی ،و هودایت
بخش مهمی از جامعه با حفکور و مودیریت آنوان انجوا مویگقورد ،مطاتعوه و بررسوی مقو ان
هماهنگی نظری و رفتاری ارزشهای ااالنی از اهمقت بهسو ایی براووردار اسوت .بررسوی
کمی و کقفی اروجیهای سه رشته گروه حقصوقلی دانشوگاهی از نظور ارزشهوای ااوالق
علمی و مق ان حعار آنها در سظح نظری و رفتاری و حوصق ،و حخققن آنهوا ،هودف اصولی
این مطاتعه است .نیم ارزش های ااالق علمی در مقان برای دانشجویان دکتری و دغدغه
حاتی حلو بودن این ویژگی و مسئوتقتهوای اطقور آینوده آنوان کوه واوای ،برناموهریو ی و
مدیریت در جامعه را بر عهده میگقرند ،موجب اهور نظریا ااالنی پقراموون ارزشهوا و
شااصهوای ااوالق علموی در رشوتههوای مختلو ،،سووگندنامههوای حرفوهای ،حقیقیوا
گسترده درباره اعضای علمی دانشگاهها به تقاظ کقفقت علمی و ااالنی شده اسوت .نتوای
این حقیقیا  ،همه ناار بر اهمقت مووو ارزشهای ااوالق علموی و درجوه حأثقرگوذاری
آن در حما پدیدههای اجتماعی ،سقاسی و فرهنگی و انتصادی است.
بررسی ایون موووو بورای رشوته هوای علوو انسوانی (کوه مختنوی بور نظریوا اسوت)،
رشتههای فنی و مهندسی (که عموماً عملقاحی و کاربردی است) و رشتههای حقصوقلی علوو
پایه (که حرکقخی از درو نظری و عملی است) ،شرایم میایسه و حقلقل واریانس را به نقو
مطلوبحری فراهم میسازد .نکته نابل حوجه اینکه اکثر وزرای دوتتهای پس از انیوالب از
مقان دانشآمواتگان فنی و مهندسی بودهاند ،تذا حوجه به نیش ااالق نظری و رفتاری ایون
گروه از رشته های حقصقلی و پقش بقنی آینده عملکرد ااالنی آنان در جامعه و میایسوه آن
با دیگر رشتههای حقصقال حکمقلی از اهمقت بسقاری براوردار است و جنخه بودیعی دارد.
از بریا دستقابی به مق ان واریانس ااالق نظری و رفتاری هر یک از گروههای دانشوجویان
میحوان حا حدودی مق ان انطخاق ااالق نظری و رفتاری آنان را حخمقن زد که ناار بور رشود
ااالنوی آنوان اسوت؛ اموری کووه بوه پوقشبقنوی عملکوورد ااالنوی مسوئوالن آینوده جامعووه و
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حأثقر گذاری ااالنی آنان در نظا اجتماعی ودر سوطح جهوانی مویحوانود منتهوی شوود .ایون
دستاورد امکان و شرایم اصوال و حعودیل رونود ااوالق نظوری و رفتواری و فرآینود رشود
ااالنی مسئوالن جامعه (مسئوالن حربقتکننده دانشجویان) را فراهم میسازد.
مسئله اساسی ،حقیا ارزش های ااالق علموی و انطخواق سوطح نظوری و رفتواری آنهوا
یعنی رشد ااالنی است .اگر ارزشهای سطح پنداری با سطح گفتاری و سوطح گفتواری بوا
سطح رفتاری ،بهاصوص در اجتما علمی حعار داشته باشد ،هگونه میحوان در مخاحو
علمی به انطخاق نتای نظری و عملی دست یافتم دسوتاوردهای علموی در حووزه صونعت و
حکنوتوژی ،پ شکی و حما مقصوال علمی مرحخم با آنها ،حاصل انطخاق و همسوویی فکور
و اندیشه با وانعقتها و رفتارهاست .سایه ناهمسویی نظری و رفتاری در ارزشهوای ااوالق
علمی ،اساساً فلسفه حما فعاتقوتهوای علموی را ادشوهدار مویسوازد .وورور شوفافقت و
انطخاق نظری و رفتاری در فرآیند فعاتقتهای علموی از یکسوو و سوایه عود انطخواق در ایون
فرآیند از سوی دیگر ،میوال متنانضی است که جمع آنها به تقواظ منطیوی مقوال اسوت.
یعنی مقال است در اجتماعا علمی ناهمسویی نظری و رفتاری سایه افکند و در عقن حوال
به دستاوردهای علمی (که مقصول حوافا فکر و اندیشه و نظر با وانعقت و رفتار و عملکورد
است) دست یافت! این مووو نه حنها دستاوردهای علموی را حقوتاتشوعا نورار مویدهود،
بلکه ناهمسویی پندار و گفتار و کردار ،آن هم در اجتموا علموی ،پقامودهای دیگوری دارد
که اتگوگقری فرهنگی بدنه جامعه از این ناهمسوویی ،حاذیوه فکوری اذهوان جامعوه ،حخعوا
برنامهری ی ناشی از این ناهمسویی در سوطو بواالی جامعوه و حخعوا انعکوا جهوانی آن
برای جامعه و بهبور کلی پقامدهای انتصادی ،سقاسی ،فرهنگی و اجتماعی آن ،از آن جمله
است .تذا انطخاق ارزشهای نظری و رفتاری ااالق علمی در این میاته بهعنوان مسئله مطر
شده و سئواال و فروقاحی پقرامون این موووو شوکل گرفتوه اسوت کوه وومن حوصوق،
وانعقتها و شرایم آن ،به حخققن جامعهشنااتی مووو پردااته میشود.
 .1پيشينه پژوهش
در ارحخاط با حعار و انطخاق ااالق نظری و رفتاری در مقان دانشوجویان دکتوری ،حواکنون
مطاتعا جامعهشنااتی صور نسذیرفته و حنها در بعضی میاال اشاراحی بوه موووو شوده
است .این مسائل نه حنها در حقیقیا داالی بلکه درحقیقیا اارجی نق مطموعنظور اسوت.
از آنجایی که مووو رساته دکتری مسوتل حوازگی ابعواد موووو و نوو آوری در بور
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مسئله است ،یافتن پقشقنه پژوهشی کامالً مشوابه و دنقیواً در راسوتای موووو  ،نیوم غور
بهشمار میآید ،اما حقیقیاحی که سنخقت بقشتری با مووو داشته ،باع حنویر حفکور شوده،
در روشن شدن برای از زوایای مووو مفقود بووده و بوه ابعوادی از پقراموون ایون موووو
میپردازند که در اینجا به آن اشاره میشود.
نیش عوامل سااتاری و رابطهای در درونی شودن ااوالق علموی در مقوان دانشوجویان
حقصقال حکمقلی ،ورور ااالنقا علمی برای حروی همکاری درون و مقان رشوتهای،
ورور پاسخگویی آن در نخال هنجارهای ااالنی ،اجتمواعی و سقاسوی اجتموا وسوقعحور
(ستوده انواری و بیایی سرایی ،)1390 ،معقارهای رفتار ااالنی در انجا کار علمی براسا
جامعهشناسوی ااوالق در علوم و فنواوری مرحوون و رزنقوک و وورور انتودا بوه معقارهوای
ااالنی برای صقانت از علم و فناوری در برابر هرگونه عمل فسادآمق و فریخکاری (ودادهقر
و همکاران ،)1387 ،سوگقری ااالنی و هنجاری در پوژوهشهوای دانشوگاهی دانشوجویان
حقصووقال حکمقلووی دانشووگاههووای ایووران (ناوووی بخابخووایی و ودادهقوور ،)1377 ،عواموول،
انگق شها و هاتشهای حوتقد دانش در بوقن نخخگوان علموی (نوانعیراد و بلووعی،)1387 ،
سوگقریهای هنجاری نسخت به علم در بقن اعضای هقا علموی و نیوش آن در حوتقود علوم
(گدازگر و علق اده اند  ،)1387 ،حأثقر مسائل و هاتشهای مققم علموی بور جامعوهپوذیری
دانشگاهی (مقسنی حخری ی و همکواران ،)1389 ،نیوش عوامول دانشوگاهی و دپارحموانی در
پقروی دانشجویان حقصقال حکمقلوی دانشوگاهی ایوران از هنجارهوا و وودهنجارهای علوم
(ودادهقر و ناوی بخابخایی ،)1377 ،نیش دانشگاه در فرآیند حوتقد علم و هاتشهای حوتقود
علم (وحد و آژیر ،)1388 ،نیش اصول ااالق حرفهای در آموزش و هنجارهای علوم در
ارحیای کقفقت نظا دانشگاهی با حوجه به مق ان پایخندی اعضای هقا علموی بوه هنجارهوای
علم (مقمودزاده ،)1393 ،نیوش بهخوود نظوا آموزشوی دانشوکدههوای مودیریت در حربقوت
مودیران آینوده جامعووه و ارزیوابی وووعقت فعلووی و ریشوهیوابی حفوواو نگورش دانشووجویان
مدیریت دانشگاه صنعتی شری( ،شربت اوغلی و افشار ،)2010 ،حأثقر حفاو در ارزشهای
فرهنگی بر درک اصول ااالنی دانشجویان حسوابداری (عخوا زاده و معقنویزاده،)1392 ،
حأثقر آمووزش آیوقن رفتوار حرفوهای بور ارزشهوای ااالنوی دانشوجویان کارشناسوی ارشود
حسابداری (موسوی شقری و شهرستانی ،)1392 ،حأثقر فرهنگ بر ابعاد ااالنوی دانشوجویان
حسووابداری (جخوواری و رحمووانی ،)1391 ،درک دانشووجویان پرسووتاری از موانووع حساسووقت
ااووالق حرفووهای (عخووا زاده و مقسوونپووور ،)1391 ،جایگوواه و سووازوکارهای «ااالنقووا
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حرفهای علمی» در حضمقن کقفقت آموزش عاتی ایران (فراستاواه ،)1385 ،مخانی نظوری،
اهمقت و اصول ااالق حرفهای در دانشگاه (متیوینقوا و همکواران ،)1392 ،مخوانی و اصوول
ااالنی ارحخواط اسوتاد بوا دانشوجو بور اسوا حقلقول حطخقیوی و نیود آرای فقلسووفان هسوتی
(ورغامی و رمضانی ،)1389 ،نیش میررا دانشگاه در بعود مسوائل ااالنوی و رفتواری در
بووقن دانشووجویان (سووعادحمند و همکوواران ،)1390 ،موودل معقارهووای متعوودد حصوومقمگقووری
سوایتمقووور و وبمقورووو بوورای رفتووار ااالنووی دانشووجویان (آرهووورا کاکالسووکا و
همکوواران ،)2010 ،دشووواری دوراهووی ااالنقووا در آموووزش مهندسووی (بووایرون نقوووبری و
همکاران ،)2004 ،روحقه استر و افسردگی در دانشجویان پ شکی ،دانشوجویان حیووق و
دانشجویان حقصقال حکمقلی در دانشوگاه ا سوی گقول (کوارین اف .هلمورز و همکواران،
 ،)1997سنجش حساسقت ااالنی دانشجویان پ شکی در دانشگاه حورنتو (پی سی هخور و
همکاران ،)1992 ،آموزش علم ااالق در حیوق ،مهندسی ،پ شکی و حسوابداری (کوقن ا
سی فقل ،)2001 ،حصمقم گقری ااالنی و کود ااالنقوا روانشونااتی (ا  ،جوان،)1996 ،
نگرش دانشجویان پ شکی نسخت به انوا االف دانشگاهی ،حیلوب و سونجش آن بوه روش
غقرمستیقم (داورانی ،)1384 ،عوامل مؤثر بر سرنت علمی از دیدگاه دانشجویان با حوجه بوه
جنسقت و رشته حقصقلی (زموانی و همکواران ،)1391 ،عوامول انودا بوه حیلوب دانشوجویان
(علقوردینقا و صاتقینژاد ،)1392 ،بررسی حأثقر اودکنترتی و پقونود اجتمواعی بور نگورش
دانشجویان (علقوردینقا و همکاران ،)1392 ،بررسی حیلب در امتقانوا و حکواتق ،درسوی
دانشجویان دانشگاه بقرجند (حاجقانی ،170 :1393 ،نیل از اامسقان و امقری« ،)1390 ،حعهد
کاری استادان و عوامل جامعهشنااتی مؤثر بر آن» و وجود رابطه معنوادار بوقن حعهود کواری
اسووتادان بووا متاقرهووای اعتیووادا مووذهخی و وجوودان کوواری ،اهمقووت شووال ،اوداثربخشووی،
سرمایهگذاری های مادی و معنوی برای شال ،انگق ه پقشورفت ،من توت شوال ،شوال دو و
حضاد نیش و( ...امقنقان و اسکندری هراحی ،)1392 ،فراحقلقل حقوول ااالنوی در حقیقیوا
انجا شده بی سالهای  1365-1388که از حقیقیا مهم آن مربووط بوه نتوای اسوالوین و
کلخرگ است که به این نتقجه رسقدند کوه « رشود ااالنوی بوه رابطوه بوقن اسوتدالل ااالنوی
(ااالق نظری) و رفتار ااالنی (ااالق رفتاری) مربوط میشود» .کلخرگ نتقجه میگقردکوه
حفکر و عمل ااالنی در سطح عاتی حر درک ااالنی به هوم ن دیوک مویشووند .حرن ینوی و
پاسکارال نق در حقیقیا شان نشوان دادنود کوه پقچقودگی ف اینودهای در اسوتدالل ااالنوی
وجود دارد که در حقصقال باال رخ میدهد (شعخانی  60 :1391و ،61به نیول از اسوالوین،
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کلخرگ ،حرن ینی و پاسوکارال) .حواتق ،حاجقوانی ( )1393بوا عنووان جامعوهشناسوی ااوالق،
حقلقل ووعقت ااالق اجتماعی در جامعه ایران ،مجموعه حقیقیا جامعوهشونااتی دربواره
موووعا ااالنی است که در مووارد معودودی در براوی ابعواد بوا موووو میاتوه حاوور
همخوانی دارد.
این پژوهشها ااتصاصاً به مطاتعه هم مان در سطح نظری و رفتاری ارزشهای ااالق
علمی دانشجویان دکتری سه رشته گروه اصلی علوو پایوه ،فنوی و مهندسوی و علوو انسوانی
نسردااته اند .میاته حاور بوا بررسوی جامعوهشونااتی اروجویهوای نهوایی سوه رشوته گوروه
حقصقلی یکی از دانشگاههای مهم ،درصدد حوصق ،و حخققن مق ان حعار نظری و رفتواری
ارزشهای ااالق علمی است .بی ایون فرآینود مویحووان وووعقت دانشوجویان را هم موان
بهتقاظ حرجققا ارزشهای نظری و رفتواری ااوالق علموی ،حوصوق ،و حخقوقن کورد و بوه
پقشبقنی ارزشهای ااالنوی جامعوه دسوت یافوت حوا زمقنوه حودابقر و راهکارهوای سونجقده
بهمونع ،جهت حیلقل پقامدهای نیم ارزشهای ااالنی فراهم شود.
 .2مبانی نظری
پدیدههای اجتماعی مختل ،در حیابعهای متعوددی بوا یکودیگر نورار گرفتوه و بوهصوور
پقچقدهای بهم گره اوردهاند .هموه پدیودههوایی کوه در بطون جامعوه رویوش مویکننود ،از
موووعا جامعهشنااتی حلیی میشود .از رساتتهای علم جامعهشناسوی ،مطاتعوه ماهقوت،
روند ،فرآیند ،سااتار ،کارکرد ،پقامدها ،آسقبها و علل موجده پدیودههوا ،روابوم حیوابلی
آنها با وانعقتها و پدیدههای دیگر ،حأثقر و حاثر آنها بور یکودیگر ،نیوش و جایگواه آنهوا در
سااتارهای نظوا اجتمواعی و پوقشبقنوی آینوده جامعوه بور اسوا ویژگویهوای موذکور ،و
درنهایت ،ارائه راهخردها و راهکارهای مؤثر برای حعدیل و حوازن آنها است.
ااالق با ابعاد و ویژگیهوا و کارکردهوای متعودد اجتمواعیاش مویحوانود از مصوادیا
وانعقتهای اجتماعی حلیی شوود؛ هور هنود ماهقوت ،صوخاه و کوارکرد موذهخی و فلسوفی از
ویژگی هوای اصوقل و بنقوادی ااوالق اسوت و در دنقوای اموروز حتوی از رویکورد پ شوکی،
روانشنااتی ،ژنتقکی ،جارافقاییو انلقمی ،حاریخی ،سقاسی ،انتصادی و ...نق بوه آن پردااتوه
میشود؛ که ناار بر رابطه حیابلی حمامی پدیدههوایی اسوت کوه در کائنوا حضوور دارنود و
پدیدهای نقست که در حأثقر و حأثر با پدیدههای دیگر نخاشد .با این دیدگاه ،اگر ااالق جو و
مقورهای مطاتعه و بررسی جامعهشنااتی نرار گقرد ،بوه ایون جهوت اسوت کوه اوالً ،اثخوا
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شیء نفی ما اداء نمویکنود .ثانقواً« ،علوم ااوالق بورای مجهو شودن بوه روشهوای علموی از
جامعهشناسی بهرمند میشود و اساساً وجه مشخصه حیایا اجتمواعی ،اصولت ااالنویشوان
است» .بهزعم دورکقم ،ااالنقا از ورای منافع فردی نشأ میگقرنود .او نتقجوه مویگقورد
که جامعه موجودی ااالنی است  ...بنابراین ،عیقده عا که ااالنقا با اعرا از نفع آغاز
میشود ،هسته اصلی حیقیت را شامل است .اما اعورا از نفوع ،نشوانه دتخسوتگی بوه هقو ی
است که از منافع فردی فراحر میرود (گقدن  58 ،55 :2 ،1388 ،و .)59
درباره ااالق ،عالوه بر رویکردهای فلسفی ،مذهخی ،عرفوانی ،پ شوکی ،روانشونااتی،
ژنتقکی ،انلقمی وجارافقایی ،انتصادی ،سقاسی ،حاریخی و ،...نظریا جامعهشنااتی مختلفی
ارائه شده که هر یک ابعاد ااصی از این مووو را حوصق ،و حخقوقن مویکننود .از آنجوایی
که در هارهوب نظری هر یک از نظریهها مقتوان ماهقت ،روند ،فرآیند ،سااتار و کوارکرد
وانعقت هوای مربووط بوه مووووعا ااالنوی را بوه نقووی حوصوق ،،حخقوقن و حفسوقر کورد،
نظریاحی که در اغلب موووعا ااالنی مورد استفاده بودهاند ،در اینجا عنوان میشوند.
نظریا به کار رفتوه در مووووعا ااالنوی عخارحنود از :ارزشهوای سوااتار سقاسوی
حاکم بر جامعه همانند نیش دوتت در آمووزش ااوالق ،جوو سوازمانی و جامعوهپوذیری در
سطو باالی آموزشی ،نسخی گرایی فرهنگی و ارده فرهنگی ،نظریه آنومی مرحون و نظریوه
هنجارهووای ااالنووی در اجتمووا علمووی ،نظریووا آموزشووی و دینووی ،نظریووههووای آزادی و
عداتت ،نظریههای انتصادی ،عیالنقت انتصادی و نظریوههوای مختنوی بور مقاسوخا ه ینوه و
منفعت ،نظریوههوای کنتورل و نظوار اجتمواعی ،نظریوه عمووی فشوار نیوش ،دیودگاههوای
روانشونااتی ،شوونااتگرایوی و رشوودگرایوی و درک از حیوووق و واوای ،،نووانونگرایووی،
عیلگرایی و نفعگرایی فردی (مقاسخا ه ینهوو منفعوت) ،واقفوهگرایوی ،فرجوا گرایوی و
پقامدگرایی ،نظریه عمومی جر و نظریه رابطهگرایی و...
 مرحن در برابر نظریه پارسون که همه سااتارهای جامعه را در نظوم و ثخوا و حعوادلمیبقند ،نظریه اود را مطر می کنود کوه در آن فیوم یوک گوروه حوابع نظوم و هنجارهوای
موجود هستند و سه گروه بوا هنجارهوای جامعوه در حضوادند و نظوم جواری را نمویپذیرنود.
دراین سه گروه «عد نانونگرایی و عود هنجوارگرایی مویحوانود ناشوی از عود همنووایی
درونی آنها با نوانقن و هنجارهای جامعه باشد یا نوانونگریو ی و هنجوارگری ی آنوان جنخوه
اعتراوووی داشووته باشوود کووه حقووت عنوووان هنجووارگری ی و نووانونگریوو ی ااالنووی و یووا
هنجارگری ی و نانونگری ی اعتراوی ،حلیی میشود» (انتخا از حاجقانی98 :1393 ،؛ نیول
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از پژوهش روایی.)49-69 :1384 ،
 (اسالوین)  ،2006اذعان میدارد که رشد ااالنی به رابطوه بوقن اسوتدالل ااالنوی ورفتار ااالنوی مربووط مویشوود و اگور افوراد بخوا اصوول ااالنوی کوه بورای پقوروی اوود
برگ یدهاند ،عمل نکنند باید ااالنقا آنها را زیر سؤال برد .کلخرگ معتید است که حفکور
و عمل ااالنی در سطح عاتیحر درک ااالنی به هم ن یوک مویشووند .افورادی کوه حفکور
ااالنی پختهای دارند ،در مییابند کوه رفتوار کوردن مطوابا بوا اعتیوادا شوان بورای ایجواد
عداتت اهمقت زیادی دارد .حرن ینی 1و پارسکارال 2،در حقیقیا نشان دادنود کوه پقچقودگی
ف ایندهای در استدالل ااالنی وجود دارد که در حقصقال باال رخ میدهد .ریمون بوودون
بر این باور است که رفتار ااالنی با شناات ویژگیهای فورد مقسور نقسوت بلکوه فورد را در
فضای اجتماعی و مققم پقرامونش باید حقلقول کورد (شوعخانی)42-81 :1391 ،؛ بوه نیول از
اسالوین ،کلخرگ ،حرن ینی و پاسکارال و سارواانی).
 .3چارچوب نظری
 استنخاط اجماتی از دیدگاه جامعهشناسان کالسقک و معاصر اعم از دورکقم ،زیمل ،وبر ومارکس آن است که با حوسعه و حاققرا اجتمواعی و فرآینود گسوترش حفکقوک اجتمواعی،
حرکا اجتماعا انسانی از ابتدایی به سنتی و از سنتی به مدرن و از مدرن بوه پسوتمودرن
حرکت ،و فرهنگ پوتیشده ،همخستگی ارگانقکی ،عیالنقت و بروکراسی حاکم شده ،و به
حدری نابسامانی و از هوم گسوقختگی ااالنوی بوه وجوود مویآیود .در مقوان جامعوهشناسوان
کالسقک ،دورکقم حأکقد دارد که مشوکل اجتموا  ،انتصوادی نقسوت بلکوه مشوکل اجموا
است .بر این اسا  ،اگر ما نق فر کنقم در بقن دانشجویان مشکل انتصادی وجود نودارد،
اما مشکل اجما وجود دارد ،بنابراین حعاروا  ،اوداواهیها و برهم زدن آرامش جمعی
در مقانشان ناشی از همقن مووو میحواند باشد (با استنخاط از کتاب ریموون آرون:1363 ،
 .)73یکی از جدیدحرین این حعامال با رویکرد آیندهپژوهانوه حوسوم یوهوان گاتتونوگ در
سال  1995مطر شده اسوت .وی معتیود اسوت از هوم گسوقختگی اجتمواعی ،ناهنجواری و
حوسعه اجتماعی ،ه ینههای اجتماعی مدرنق اسقون است .در این فضا ،انتظار میرود حمرکو
حعامال از حیوق و ات اما و حرکقبهای متیابل و دوجانخوه ایثوارگری بوهسومت رویکورد
1. Terenzini
2. Parscarella
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اودپسندی حرکت کند و شاهد اف ایش فساد در حما سطو سازمان اجتماعی باشقم .فساد
به معنی بهکارگقری سازمانها بورای اهوداف اوداواهانوه و حأثقرگوذاری بور حصومقما از
بریا ح ریا و اتیوای منوابع مواتی و  ...در فرآینودی کوه فورد فاسود بور اسوا حقلقولهوای
اوداواهانه ه ینه و منفعت اندا کنود .بوا حوجوه بوه کواهش اهمقوت شوخکههوای اجتمواعی،
سازمانها و گروههای اجتماعی و همچنقن اف ایش اهمقت فورد (فردگرایوی) ،حووانقم شواهد
اف ایش اروج از شخکهها ،روابم گروهها و سازمانهایی باشقم که پقش از آن مورد استفاده
بودهاند .هس مر یکی از کاملحرین دستهبندیها را برای نظریههای ااالنی بوهصوور زیور
ارائه کرده است:
 .1نظریه نانون جاویدان (مطلاگرایی) :در این نظریه معقارهای ااوالق در ناتوب یوک
نانون ابدی ارائه میشوند و در کتاب مید یا ااهراً در بخقعت آشکار میشود و سسس بوه
وسقله رهخران مذهخی یا فالسفه حفسقر میگردد .در این نظریه عیقوده بور ایون اسوت کوه هور
شخص باید مطابا این حفسقر عمل کند اما هون حفسوقرهای متعوددی از نوانون وجوود دارد،
مراجعه به عیل آدمی حنها روش موجود است.
 .2نظریه نفع گرایی یا فرجا گرایی :در این نظریه ،ااالنی بودن بستگی به نتقجوه یوک
عمل و حصمقم دارد .اصل آن است که هر شوخص بایود در جهوت الوا منوافع بقشوتر بورای
اکثریت مرد عمل کند.
 .3نظریه واقفه گرایی (نظریه آغوازگرایی) :در ایون نظریوه ،ااالنوی بوودن بسوتگی بوه
نتقجه یک عمل یا حصمقم ندارد .اصل این است که هر شخص بایود بووری عمول کنود کوه
دیگران نق همانند آن عمل میکنند.
 . 4نظریه عداتت حوزیعی :معقار ااالنوی در ایون نظریوه بور اسوا واحودی کوه هموان
عداتت است ،بقان می شود .هر شخص باید بوری عمول کنود کوه حوزیوع عادالنوهحور منوافع
عملی گردد ،زیرا این امر موجب اف ایش ع نفس میشود که بورای همکواری اجتمواعی
وروری است.
 .5نظریه آزادی فردی :در این نظریه ،معقارهای ااالنوی بور اسوا حیود یوک ارزش
واحد که شامل آزادی فردی است بنا میشوند .همه باید برای آزادی بقشوتر فعاتقوت کننود،
زیرا موجب اف ایش حخادل میشود کوه بورای بهورهوری جامعوه ووروری اسوت (حاجقوانی،
.)46-44 :1393
این پن نظریه میحوانند در دو رویکرد کلی علم ااالق (واقفهگرایی و نفعگرایوی یوا
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فرجا گرایی) االصه شوند .بور اسوا مطاتعوا بوه عمول آموده ،بوه نظور مویرسود نظریوه
واقفهگرایی و نفعگرایی هر دو میحوانند منجر به عداتت حووقعی شده که نوانون جاویودان
نق مؤید آن است .بر اسا نظریه واقفهگرایی ،که بوه عوداتت حفریعوی بور مویگوردد و در
وانع به همکاری اجتماعی و اجما منتهی میشود ،میحوان از عواملی که منجر به اجموا و
همکاری اجتماعی میشوند بهره جست .بوهزعوم نظریوه دورکوقم ،زبوان مشوترک (دسوتگاه
میوال مشوترک علموی) ،باورهوای دینوی مشوترک و حیسوقم کوار اجتمواعی از مهومحورین
متاقرهای اجما هستند که بر اسا حفاسقر و برداشتهوای مختلو ،افوراد (دانشوجویان) از
یک دین واحد ،اجما و همکاری اجتماعی در مقان آنان ادشهدار مویشوود کوه بوه دنخوال
اود حعاروا  ،اوداواهیها (که منشاء بسقاری از نابهنجاریهای ااالق رفتاری اسوت) و
بر هم زدن آر امش جمعی در مقوان دانشوجویان ناشوی از هموقن موووو اسوت (اسوتنتاج از
آرون.)73 :1363 ،
از استنتاج نظریههای ااالنی پن گانه میحوان به متاقرهای مستیل زیر دست یافت:
باورهای مذهخی ،آگاهی و معرفت علموی ،رحخوه علموی ،نوو رشوته حقصوقلی ،پایگواه
انتصادی ،عانختاندیشی ،حوجوه بوه پقامودهای نظوری و رفتواری ،واقفوهشناسوی و احسوا
مسئوتقت در انجا درست واای ،علمی و پژوهشی ،عداتتاواهی ،حالش علمی مطوابا بوا
انتظار کسب رحخه برحر ،ع نفس و احسوا آزادی فوردی ،روابوم و مناسوخا اجتمواعی
مقان اساحقد و دانشجویان.
این واای ،منتهی به همکاری اجتماعی و اجموا و منفعوت و اقور جمعوی مویشووند
(ازجمله انجا درست واوای ،حعقوقنشوده و واقفوهشناسوی در حووزه واوای ،آموزشوی و
پژوهشی ،روابم و مناسخا اجتماعی ،حعامل و رعایت حیووق دیگوران ،احسوا مسوئوتقت
مشترک و )...و دانشجویان پس از ایجاد حووازن ااالنوی در حووزه دانشوگاه و ارحیوای رحخوه
دانشگاه ،به عنوان گوروه مهموی از گوروههوای اجتمواعی مقسووب مویشوود کوه در آینوده
سرنوشت جامعه را بهسمت جامعه ااالنی یا برعکس آن سوق اواهند داد.
متاقرهای وابسته ،حعار ااالق نظری و رفتاری است که بوا اسوتفاده از شوااصهوا و
معقارهای ااالق علمی رزنقک اندازهگقری میشود.
حلفقیی از مجموعه نظریههای ااالنوی حعوار نیوش ،نظریوه ااوالق دورکوقم ،نظریوه
ااالق وبر ،نظریه یادگقری اجتماعی و دیدگاه رشدیو شنااتی کلخورگ و ...و نظریوههوای
پن گانه ااالق برای مطاتعه و بررسی مووو و سنجش آن در این پژوهش به کار میرود.
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 .4فرضيههای پژوهش
احتماالً بقن ارزشهای نظری و رفتاری دانشجویان حعار وجود دارد.
احتماالً بقن باورهای مذهخی دانشجویان دکتری و ااالق نظری و رفتاری آنان حفواو
وجود دارد.
احتماالً بقن مق ان آگاهی ،معرفت و رحخه علمی دانشجویان دکتوری و ااوالق نظوری و
رفتاری آنان حفاو وجود دارد.
احتماالً بقن نو رشته گروه حقصوقلی دانشوجویان دکتوری و ااوالق نظوری و رفتواری
آنان حفاو وجود دارد.
احتماالً بقن مق ان عانختاندیشی و فرجا گرایی دانشجویان دکتری و ااوالق نظوری و
رفتاری آنان حفاو وجود دارد.
احتماالً بقن حوجه به نتای و پقامد رفتاری دانشجویان دکتری و ااالق نظری و رفتاری
آنان حفاو وجود دارد.
احتماالً بقن احسا مسئوتقت در انجا درست واای ،حعققنشده دانشوجویان دکتوری
و ااالق نظری و رفتاری آنان حفاو وجود دارد.
احتماالً بقن انتظار کسب رحخه علمی مطابا با حوالش علموی و ااوالق نظوری و رفتواری
دانشجویان دکتری حفاو وجود دارد.
احتماالً ااالق نظوری دانشوجویان دکتوری در ابعواد شونااتی ،در بوی کسوب مراحول
حقصقلی ارحیاء مییابد.
احتماالً ااالق نظری و رفتاری دانشجویان دکتری حابعی از پایگاه انتصادی ،موذهخی و
علمی پدر و مادر آنان است.
احتماالً ااالق نظری و رفتاری دانشجویان دکتری حابعی از پایگاه انتصادی ،موذهخی و
علمی اود آنان است.
احتموواالً ااووالق نظووری و رفتوواری دانشووجویان دکتووری حووابعی از روابووم و مناسووخا
اجتماعی و اجما مقان اساحقد و آنان است.
 .5تعریف نظری و عملياتی ارزشهای اخالق علمی و نحوه سنجش آن
جهت بررسی و سنجش حعار

ارزشهای ااالق علمی ،از  12معقار ااالق علمی رزنقوک

122

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال ششم ♦ شماره بیستوچهارم

اسوووتفاده شو وده اسوووت .او  12معقوووار ااالنوووی درسوووتکاری ،دنوووت ،بلنووودنظری ،آزادی،
اعتخار/مدرک ،حعلقم ،مسئوتقت پوذیری اجتمواعی ،نوانونموداری ،فرصوت ،احتورا متیابول،
کارایی ،احترا و رعایت حیوق آزمودنیها (موووعا ) را بهعنووان معقارهوای ااوالق در
اجتما علمی و کارایی و بهروری بقشتر این نهاد پقشنهاد میکند.
در ادامه به فرآیند عملقواحی کوردن معقارهوای علموی و نقووه سونجش مقو ان حعوار
پردااته میشود.
درستکاری :عد جعل و حقری ،یا سوء حفسقر دادهها یا نتای علمی و عد سوءگقری
در حما جنخههای فرآیند پژوهش و داشتن رویکرد عقنی.
دنت :اجتناب از اطا در پژوهش ،بهویژه در ارائه نتای  ،به حودانل رسواندن اطاهوای
آزمایشی ،روششنااتی و انسانی و پرهق از اودفریخی ،حعصب و حضاد منافع.
بلند نظری :استفاده مشترک از دادهها ،نتای  ،روشها ،اندیشهها و اب ارهوای اوود و دادن
اجازه بررسی آثار اود حوسم دیگران و داشتن ارفقت انتیاد و اهور اندیشههای جدید.
آزادی :آزاد بودن برای انجا پژوهش دراصوص هر مسئله یا فروقهای و مجاز بوودن
در پقگقری عیاید جدید و نید اندیشهها و آرای ندیمی.
اعتخار /مدرک :اعطا مدارک یا اعتخارا حقصقلی حوسم مکانهای ذیصوال و عود
اعطا مدارک یا اعتخارا حقصقلی حوسم جاها و مکانهای فاند صالحقت.
حعلقم :مخادر به حرحقب دانشمندان آحوی و حصوول ابمقنوان از هگوونگی یوادگقری و
انجا علم مفقد و اثربخش از جانب آنان ،و پرورش و آگاهی عمو مرد درباره علم.
مسئوتقتپذیری اجتماعی :اجتناب از اسار زدن به جامعه ،حالش در راسوتای ایجواد
منافع اجتماعی و آگاهسازی و روشنگری مرد درباره نتای و پقامدهای فعاتقتهای علمی.
نانونمداری :رعایت نوانقن و میررا مربوط به کار در فرآیند پژوهش و...
فرصت :داشتن فرصوت اسوتفاده از منوابع علموی یوا پقشورفت در حرفوه علموی و عود
مقرومقت غقرمنصفانه از این فرصت.
احترا متیابل :داشتن رفتار مقترمانه با همکاران اود و مخنا نراردادن همکواری و اعتمواد
در اجتما علمی (و رواج احترا و اعتماد در مقان همکاران بهعنوان اصول وروری).
کارایی :استفاده مؤثر از منابع موجود (منابع انتصادی ،انسانی و فنوی مقودودی کوه در
ااتقار است).
احترا و رعایت حیوق آزمودنیها (موووعا ) :عد حخطی از حیوق یا شأن انسوانی
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بووه هنگووا اسووتفاده از موووووعا انسووانی و حوجووه و مرانخووت از آنهووا هنگووا اسووتفاده در
آزمایشهای علمی (ودادهقر و ناوی بخابخایی.)6-17 :1387 ،
بقان این نکته وروری است کوه  12معقوار ااوالق علموی کوه رزنقوک پقشونهاد کورده
است ،در این حقیقا در دو سطح نظری و رفتاری مطر شدهانود کوه بورای سونجش سوطح
نظری 12 ،معقار ارزشهای ااالق علمی ،بهعنوان شوااصهوای ااوالق علموی بوهصوور
حرجققووا نظووری مووورد آزمووون و سوونجش نورار موویگقرنوود کووه بووی  66میایسووه زوجووی،
حرجققا افراد مورد مطاتعه در مورد  12شااص موذکور رحخوهبنودی مویشووند .در بخوش
ااووالق رفتوواری نق و جهووت سوونجش سووطح رفتوواری ارزشهووای ااووالق علمووی 12 ،معقووار
ارزشهای ااالق علمی ،بهعنوان شااص بهصور حرجققا رفتاری در مونعقوتهوا و دو
راهی هوای دشووار موورد آزموون و سونجش نورار مویگقرنود کوه بوی  66میایسوه زوجوی،
حرجققا افراد مورد بررسی در مورد  12شااص مذکور رحخهبندی میشوند.
انطخاق ااالق نظری و رفتاری :با میایسه رحخه بنودیهوای حاصول از حرجققوا نظوری
ااالق علمی و حرجققا رفتاری ااالق علمی ،مق ان انطخاق و عد انطخاق حاصل میشوود
که مق ان عد انطخاق در این حقیقا به معنای حعار ااالق نظری و رفتاری حعری ،و حلیی
میشود (یعنی بعد ایجابی و سلخی متاقور) .توذا حعوار ااوالق نظوری و رفتواری بوه معنوای
شکاف ،فاصله و در صور حشدید ،به معنای حضاد و در میابل هوم نرارگورفتن ارزشهوای
نظری و رفتاری ااالق علمی است .همچنقن انطخواق ااوالق نظوری و رفتواری ،در صوور
انطخاق کامل ،به معنای عد وجود شکاف ،فاصله و در صور انطخاق نسخی ،به معنای عود
وجود حضاد و حیابل کامل است.
برای سنجش حعار بقن ااالق نظری و رفتاری 12 ،معقوار ااوالق علموی رزنقوک را
بهعنوان شااصهای ااالق علمی در دو بعد نظری و رفتاری حفکقک کردیم و برای هر دو
بعد نظری و رفتاری 66 ،گ ینه میایسه زوجی براحی نمودیم که در سطح نظرسنجی ،صرفاً
 66گ ینه میایسه زوجی حاصل از  12شااص ااالق علمی ،بهصور نظوری (نظرسونجی)
شده وتی در سطح رفتارسنجی 66 ،گ ینه میایسهای با مونعققتها و دوراهیهوای پقچقوده و
دشوار براحی شده و با حیابول و میایسوه پاسو هوای دو سوطح نظوری و رفتواری و مقاسوخه
حفاول آنها ،مق ان حعار این دوسطح در شااصهوای ااوالق علموی بوه دسوت مویآیود.
بدین حرحقب که برای حطابا ااالق نظری و رفتاری ،به انتخاب کردن هور گ ینوه در ااوالق
نظری یک کد  0یا  1داده و برای همان گ ینهها در ااالق رفتاری نقو هموان کود را داده و
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سسس حفاول آنها را به دست میآوریم و در یک ستون جدا نرار میدهقم .یعنی با به دست
آمدن عدد صفر مشخص میشود که بقن ااالق نظری و رفتاری افراد حطوابا وجوود دارد و
با به دست آمدن عددی غقر از صفر و حعار بقن ااالق نظری و رفتاری معلوو مویشوود.
به این صور با فقلترکردن افراد و مشخص شدن نیش و حفاو های دیگر آنها ،بوا اسوتفاده
از ستونی که از ااوتالف بوقن ااوالق نظوری و رفتواری بوه دسوت آموده اسوت ،یکسوانی و
نایکسانی ااالق نظری و رفتاری آنها بررسی میشود.
تذا افراد با حوجه به مق ان حعار کمتر از  50درصد و بقشتر از  50درصود بخیوهبنودی
میشوند و در دو گروه کلی ،افراد دارای حعار باال و حعار پایقن نرار میگقرند .سوسس
این دو گروه در رابطه با متاقرهای زمقنهای و مستیل مورد آزموون میایسوهای نورار گرفتوه و
حفاو مقانگقن آنها با حوجه به متاقرهای مستیل ،معناداری و غقرمعناداری مشخص میشود.
حعار به معنای شکاف ،فاصله و در صور حشدید ،به معنای حضواد و در میابول هوم
نرار گرفتن است.
برای سنجش حعار بقن ااالق نظری و رفتاری 12 ،معقوار ااوالق علموی رزنقوک را
بهعنوان شااص های ااالق علمی در دو بعد نظری و رفتاری حفکقک نموده و برای هور دو
بعد نظری و رفتاری 66 ،گ ینه میایسه زوجی براحی کرده که در سطح نظرسونجی ،صورفاً
 66گ ینه میایسه زوجی حاصل از  12شااص ااالق علمی ،بهصور نظوری (نظرسونجی)
شده وتی در سطح رفتارسنجی 66 ،گ ینه میایسهای با مونعقتها و دوراهویهوای پقچقوده و
دشوار براحی شده و با حیابول و میایسوه پاسو هوای دو سوطح نظوری و رفتواری و مقاسوخه
حفاول آنها ،مق ان حعار سطح نظری و رفتاری این شااصهای ااوالق علموی بوه دسوت
میآید .بدین حرحقب که برای مقاسخه مق ان حعوار و حطوابا ااوالق نظوری و رفتواری ،بوه
انتخاب کردن هر گ ینه در ااالق نظری یک کد  0یا  1داده و برای همان گ ینه در ااالق
رفتاری نق همان کد را داده ،سسس حفاول آنهوا را بوه دسوت آورده و در یوک سوتون جودا
نرار میدهقم .هون در مقان  12شااص میایسه دو به دو صور میگقرد ،تذا هور شوااص
با  11شااص دیگر 11 ،مورد امکان میایسه پقدا میکنند که اگر  11حا کود  0و  1در سوطح
نظری با یازده کد  0و  1در سطح رفتاری مثل هم باشند ،حفاول  11میایسه مقان آنهوا صوفر
و بنابراین انطخاق کامل بوده و حعار وجود ندارد وتی اگر جمع جخری آنها  11شود ،یعنی
حعار کامل است و هقچ انطخانی وجود ندارد .بنابراین دامنه حعار بقن  1حوا  11کمتورین
و بقشترین حعار را نمایان میسازد ،اما برای دسوتقابی بوه یوک بخیوهبنودی کلوی از مقو ان
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حعار  ،آن را به دو گروه ،کمتر از  50درصد حعار (برای افوراد دارای انطخواق) و گوروه
بقشتر از  50درصد حعار (بهعنوان افراد داری حعار ) حیسقم میکنوقم .درنتقجوه افوراد بوا
حوجه به مق ان حعار کمتر از  50درصد و بقشتر از  50درصد بخیهبنودی شودهانود و در دو
گروه کلی ،افراد دارای حعار باال و حعار پایقن نرار گرفتهاند .سسس این دو گروه کلی
در حما موارد در آزمونهای میایسه مقانگقنها در رابطه با متاقرهای دموگرافقک و مسوتیل
به مقک آزمون گذارده شده و حفاو مقانگقن میایسهای آنها با حوجه بوه متاقورهوای موورد
نظر به دست آمده که بهج  3مورد ،در حما آزموونهوا حفواو معنواداری بوه دسوت آموده
است .تذا با فقلترکردن افراد و مشخص شدن نیش و حفاو هوای دیگور آنهوا ،بوا اسوتفاده از
ستونی که از ااتالف بقن ااالق نظری و رفتاری به دست آمده است ،یکسانی و نایکسوانی
ااالق نظری و رفتاری آنها بررسی میشود.
 .6روششناسی
روش بررسی در این حقیقا «پقمایشی» با اب ار پرسشنامه مقیاسوااته اسوت .پرسشونامه نقو
دارای سه بخش است که بخش اول مربوط به متاقرهای زمقنهای و دموگرافقوک اسوت کوه
در فروقا آمدهاند؛ بخش دو مربوط به سئواال ااالق نظری و بخش سوو مربووط بوه
سئواال ااالق رفتاری است که متاقرهای بخش دو و سو همان معقارهای ااالق علموی
رزنقک هستند که در دو سطح نظوری و رفتواری براحوی شودهانود .حعوار موورد بررسوی
(متاقر وابسته) نق حاصل واریانس مقان سطح نظری و رفتاری ایون معقارهوای علموی اسوت.
اعتخار و پایایی متاقرهای زمقنهای و دموگرافقوک ،% 82 ،اعتخوار و پایوایی متاقرهوای ااوالق
نظری  %80و اعتخار و پایایی متاقرهای ااالق رفتاری  %81است.
آلفای کرونباخ سه بخش پرسشنامه
جدول  .1پایایي پرسشنامههاي تکمیل شده

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

3۴

0/۸2

۶۶

0/۸

۶3

0/۸۱
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جامعه آماری ،کلقه دانشجویان دکتری روزانه ورودی نقموه اول  1394دانشوگاه شوهقد
بهشتی و نمونه آماری  307نفر به روش حما شماری بود که  196نفر از آنان پرسشنامههوای
حقیقا را پاس دادهاند.
روش حج یهوحقلقل دادهها :برای ایون منظوور از آموار حوصوقفی و نور افو ار SPSS 21
استفاده و برای حخققن حوزیع همه متاقرهای نمونه و شرایم استفاده از آزمونهای پارامتریوک
یا غقرپارامتریک از آزمون کلموگروف اسمقرنوف بهره برده شد .برای بررسی فروقهها نق
از آزمون های حوی اسوتقودنت مسوتیل ،تووین ،آزموون همخسوتگی پقرسوون ،آنواتق واریوانس
یکبرفه ،ا باکس ،آناتق واریانس هندبرفه ،رگرسوقون توجسوتقک و کروسوکال واتوقس
استفاده شده است .این آزمونها در سطح زیر  0/05معنیدار حلیی شدهاند .بهعلت عمومقت
جداول مربوط به آزمون نرمال بودن دادههوا (کلمووگروف اسومقرنوف) و آزموون همگنوی
واریانسها (آزمون توین) در مورد همه فروقا  ،حقیا شرایم آنها مفرو است.
 .7یافتههای پژوهش
الف) تحليلهای آمار توصيفی

از  307پرسشنامه حوزیع شده در مقوان کلقوه دانشوجویان دکتوری 196 ،پرسشونامه حکمقول و
جمووعآوری شوود کووه از مقووان  196دانشووجو 55/1 ،درصوود موورد و  44/9درصوود زن؛ 57/03
درصد متاهل 42/97 ،درصد مجرد؛  36/73درصد رشته گروه علو انسوانی 30/10 ،درصود
فنی و مهندسی 33/16 ،درصد علو پایوه؛  50/51درصود شواغل 49/49 ،درصود غقرشواغل؛
 23/23درصد دارای درآمود کمتور از  1مقلقوون 46/46 ،درصود بوقن  2-1مقلقوون و 30/31
درصد بقش از  2مقلقون هستند .حوزیع فراوانی گویههای مربوط به دیگور متاقورهوای اصولی
همچون :باورهای مذهخی ،مقو ان آگواهی ،معرفوت و رحخوه علموی ،حوجوه بوه نتوای و پقامود
رفتاری ،مق ان عانختاندیشی یا فرجا گرایی ،احسا مسوئوتقت در انجوا درسوت و کامول
واای ،علمی ،انتظار کسب رحخه علمی مطابا با حالش علمی ،ع نفس ،اعتیاد به آزادی،
کسب مراحل حقصقل ،پایگاه انتصادی و مذهخی و علموی پودر و موادر ،پایگواه انتصوادی و
مذهخی و علمی اود دانشجو ،روابم و مناسخا اجتماعی و اجما مقان اساحقد و دانشجویان
بهبور کامل در حقیقا وجود دارد.
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ب) آزمون فرضيههای تحقيق

آزمون فرضيه اصلی تحقيق

 .1احتماالً بین اخالق نظری و اخالق رفتاری دانشجویان تعارض وجود دارد.

 بر اسا نظریه حعار نیش (حعار انتظارا درون نیشی) ،احتماالً بقن سوطح نظوری ورفتاری انتظارا ااو الق علموی دانشوجویان دکتوری حعوار وجوود دارد .بودین معنوا کوه
انتظارا ااالق علمی که به عنووان انتظوارا درون نیشوی دانشوجویان حلیوی مویشوود ،در
مونعقت های دشوار رفتاری ،نابلقت حقیوا عملوی کامول نداشوته و توذا بوقن سوطح نظوری و
رفتاری انتظارا ااالق علمی حعار وجود دارد.
با حوجه به نرمال بودن دادهها و همگنی واریوانسهوای دو گوروه ،جهوت بررسوی ایون
فروقه از آزمون حی استقودنت مستیل استفاده شد.
جدول .2آزمون تي استیودنت در بررسي تعارض بین اخالق نظري و رفتاري

شاخص
متغیر
اخالق نظری و فتا ی

T

Df

( Sigدو طرفه)

تفاوت میان ین

۱/02

۱۹۶

0/0۴

0/07

فاصله اطمینا  ۹۵د صد
کرا پایین

کرا باال

0/0۶۸

0/۶03۶

مطابا جدول ،آزمون  tمقاسخهشده از آزمون  tبقران در سوطح اطواپوذیر  %5بو رگحور و
مق ان معناداری در جدول (کوهکحر از  )0/05است و بنوابراین فرووقه صوفر رد و فرووقه
حضمقن حأیقد میشود .تذا بوا ابمقنوان  %95بوقن ااوالق نظوری و رفتواری حفواو معنواداری
وجود دارد؛ یعنی ارزشهای دانشجویان در مونعقت نظری از رفتاری متفاو است.
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جدول .3ترتیب ارزشهاي اخالقي افراد مورد بررسي از دو جنبه نظري و رفتاري

اخالق نظري
د ستکا ی
قانو مدا ی
دقت
منئولیتپذیری اجتماعی
احترام و عایت حقوق آزمودنیها
اعتبا  /مد ک
بلندنظری
کا ایی
آزادی
فرصت
احترام متقابل
تعلیم

اخالق رفتاري
اعتبا  /مد ک
کا ایی
دقت
احترام متقابل
د ستکا ی
آزادی
تعلیم
فرصت
قانو مدا ی
منئولیتپذیری اجتماعی
احترام و عایت حقوق آزمودنیها
بلندنظری

حعداد و درصد افرادی که ااالق نظری و رفتاری یکسانی داشته و افرادی که ااالق نظوری
و رفتاری یکسانی نداشتهاند ،در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  .4درصد افراد به تفکیک تعارض و انطباق  50درصدي در اخالق نظري و رفتاري

گروه
افرادی دا ای انطباق اخالق نظری و فتا ی بیش از  ۵0د صد
افرادی دا ای تعا اخالق نظری و فتا ی بیش از  ۵0د صد

تعداد
۸۹
۱07

د صد
۴۵/۴0
۵۴/۶0

در گروه دارای ااالق نظری و رفتواری یکسوان 89 ،نفور یوا  45/40درصود ،و در گوروه بوا
ااالق نظری و رفتاری نایکسان 107 ،نفر یا  54/60درصد نرار گرفتهاند که در جودول بواال
نمایش داده شده است .به این معنی که افرادی که بقش از  50درصود ااوتالف بوقن ااوالق
نظری و رفتاری آنها دیده شده ،در گوروه افورادی کوه ااوالق نظوری و رفتواری نایکسوانی
داشتهاند ،نرار میگقرنود و افورادی کوه کمتور از  50درصود ااوتالف بوقن ااوالق نظوری و
رفتاری آنها دیده شده ،در گروه افرادی که ااالق نظری و رفتاری یکسانی داشتهانود ،نورار
میگقرند.
آزمون فرضيههای فرعی تحقيق

 . 1احتماالً بقن باورهای مذهخی دانشجویان و ااالق نظری و رفتاری آنان حفاو وجود دارد.
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با حوجه به نرمال بودن دادهها و همگنی واریوانسهوای دو گوروه ،جهوت بررسوی ایون
فروقه از آزمون آناتق واریانس یکبرفه استفاده میشود.
جدول  .5آنالیز واریانس یکطرفه براي بررسي یکسان بودن باورهاي مذهبي با توجه به اخالق نظري و رفتاري

بین گروه
د و گروه
کل

مجموع مربعات
۱/۴3۴
۴۸/3۹۶
۵2/37۸

د جه آزادی
۱
۱۹۴
۱۹۵

میان ین مربعات
۱/۴3۴
0/۵۶

F

2/۵۶

معنادا ی ()Sig
0/00۹

مطابا نتای جدول باال ،بقن کسانی که ااالق نظری و رفتاری یکسان و نایکسانی داشتهانود
از جهت باورهای مذهخی حفاو وجود دارد .بر اسا میایسه مقانگقنهوا ،باورهوای موذهخی
افراد دارای ااالق نظری و رفتواری یکسوان بقشوتر از افوراد دارای ااوالق نظوری و رفتواری
نایکسان است.
ال بوقن مقو ان آگواهی ،معرفوت و رحخوه علموی دانشوجویان و ااوالق نظوری و
 . 2احتما ً
رفتاری آنان حفاو وجود دارد.
با حوجه به نرمال بودن دادهها و همگنی واریوانسهوای دو گوروه ،جهوت بررسوی ایون
فروقه از آزمون آناتق واریانس یکبرفه استفاده میشود.
جدول  .6آنالیز واریانس یکطرفه براي بررسي یکسان بودن میزان آگاهي ،معرفت و رتبه علمي با توجه به اخالق
نظري و رفتاري

بین گروه
د و گروه
کل

مجموع مربعات
۱/۸۸2
۹۸/۹۴
۱00/۸22

د جه آزادی
۱
۱۹۴
۱۹۵

میان ین مربعات
۱/۸۸2
0/۵۱

F

3/۶۹

معنادا ی ()Sig
0/000

مطابا نتای جدول ،بقن کسانی که ااالق نظری و رفتاری یکسان و نایکسانی داشوتهانود ،از
جهت مق ان آگاهی و معرفت و رحخه علمی حفاو وجود دارد .بر اسا میایسه مقانگقنهوا،
مق ان آگاهی و معرفت و رحخه علمی افراد دارای ااالق نظوری و رفتواری یکسوان ،بقشوتر از
افرادی با ااالق نظری و رفتاری نایکسان است.
 .3احتماالً بقن شااه حقصقلی دانشجویان و ااالق نظری و رفتاری آنان حفاو وجود دارد.
با حوجه به نرمال بودن دادهها و همگنی واریوانسهوای دو گوروه ،جهوت بررسوی ایون
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فروقه از آزمون آناتق واریانس یکبرفه استفاده میشود.
جدول  .7آنالیز واریانس یکطرفه براي بررسي یکسان بودن شاخه تحصیلي با توجه به اخالق نظري و رفتاري

بین گروه
د و گروه
کل

مجموع مربعات
0/۹7
۱۱۴/۴۶
۱۱۵/۴3

د جه آزادی
۱
۱۹۴
۱۹۵

میان ین مربعات
0/۹7
0/۵۹

F

۱/۶۵

معنادا ی ()Sig
0/02

مطابا نتای جدول بقن ،کسانی که ااالق نظری و رفتاری یکسان و نایکسانی داشوتهانود ،از
جهت شااه حقصقلی حفاو وجود دارد.
جدول  .8میزان یکساني اخالق نظري و رفتاري در بین شاخههاي تحصیلي

شاخههای تحصیلی
فنی و مهندسی
علوم پایه
ادبیات و علوم اننانی

د صد اخالق نظری و فتا ی یکنا
0/۶۹
0/۵۶
0/۵3

بقشترین حطابا در گروه فنی و مهندسی و کمتورین حطوابا در گوروه علوو انسوانی مشواهده
میشود .حطابا ااالق نظری و رفتاری افوراد در علوو انسوانی  21درصود ،در علوو پایوه24
درصد و در فنی و مهندسی  55درصد است.
با حوجه به حرحقب ارزشهوای ااوالق نظوری و رفتواری افوراد در گوروه علوو انسوانی،
اوتویت نظری ،درستکاری و اتویت رفتاری ،دنت است.
با حوجه به حرحقب ارزشهای ااالق نظری و رفتاری در گروه فنی و مهندسوی ،اوتویوت
نظری ،درستکاری و اتویت رفتاری ،اعتخار /مدرک است.
با حوجه به حرحقب ارزشهوای ااوالق نظوری و رفتواری در گوروه علوو پایوه ،اوتویوت
نظری دنت و اوتویت رفتاری ،کارایی است.
 .4احتماالً بقن مق ان عانخوتاندیشوی یوا فرجوا گرایوی دانشوجویان و ااوالق نظوری و
رفتاری آنان حفاو وجود دارد.
بهمنظور بررسی این فروقه ،از آزمون کروسکال واتقس استفاده کردیم.
جدول  .9آمار توصیفي آزمون كروسکال والیس براي بررسي یکسان بودن میزان عاقبتاندیشي و فرجامگرایي
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باتوجه به اخالق نظري و رفتاري

میاا عاقبتاندیشی و فرجامگرایی د افراد با اخالق نظری و فتا ی
یکنا
میاا عاقبت اندیشی و فرجامگرایی د افراد با اخالق نظری و فتا ی
نایکنا

میان ین

انحراف معیا

کمینه

بیشینه

3/۴۱

۱/۹۸

۱

۶

2/۸۵

۱/۵۶

۱

۶

جدول .10نتیجه آزمون كروسکال والیس براي بررسي یکسان بودن میزان عاقبتاندیشي
و فرجامگرایي با توجه به اخالق نظري و رفتاري

میاا عاقبتاندیشی و فرجامگرایی
۴۵/023
3
0/000

آما ه کای دو
د جه آزادی
معنادا ی

مطابا نتای جدول ،بقن کسانی که ااالق نظری و رفتاری یکسان و نایکسانی داشوتهانود ،از
جهت مق ان عانختاندیشی و فرجا گرایی حفاو وجود دارد .بر اسا میایسه مق ان عانخت
اندیشی و فرجا گرایی بقن دو گروه ،افراد با مق ان عانختاندیشی و فرجا گرایوی بواالحر ،از
ااالق نظری و رفتاری یکسانحری نسخت به گروه دیگر براوردارند.
 .5احتماالً بقن حوجه به نتای و پقامد رفتاری دانشجویان و ااالق نظری و رفتاری آنوان
حفاو وجود دارد.
با حوجه به نرمال بودن دادهها و همگنی واریوانسهوای دو گوروه ،جهوت بررسوی ایون
فروقه از آزمون آناتق واریانس یکبرفه استفاده شده است.
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جدول  .11آنالیز واریانس یکطرفه براي بررسي یکسان بودن توجه به نتایج و پیامد رفتاري
با توجه به اخالق نظري و رفتاري

بین گروه
د و گروه
کل

مجموع مربعات
۱/۵۴
۱۱2/۵2
۱۱۴/0۶

د جه آزادی
۱
۱۹۴
۱۹۵

میان ین مربعات
۱/۵۴
0/۵۸

F

2/۶۵

معنادا ی ()Sig
0/00۱

مطابا نتای جدول ،بقن کسانی که ااالق نظری و رفتاری یکسان و نایکسانی داشوتهانود ،از
جهت حوجه به نتای و پقامد رفتاری حفاو وجود دارد .براسا میایسه مقانگقنها ،حوجه بوه
نتای و پقامد رفتاری در بقن کسوانی کوه ااوالق نظوری و رفتواری یکسوانی دارنود بقشوتر از
افرادی است که ااالق نظری و رفتاری نایکسانی دارند.
 .6احتماالً بقن احسا مسئوتقت در انجا درست و کامل واای ،علمی دانشوجویان و
ااالق نظری و رفتاری آنان حفاو وجود دارد.
با حوجه به نرمال بودن دادهها و همگنی واریوانسهوای دو گوروه ،جهوت بررسوی ایون
فروقه از آزمون آناتق واریانس یکبرفه استفاده میشود.
جدول  .12آنالیز واریانس یکطرفه براي بررسي یکسان بودن احساس مسئولیت در انجام درست و كامل
وظایف علمي دانشجویان با توجه به اخالق نظري و رفتاري

بین گروه
د و گروه
کل

مجموع مربعات
2/۴7
۱33/۸۶
۱3۶/33

د جه آزادی
۱
۱۹۴
۱۹۵

میان ین مربعات
2/۴7
0/۶۹

F

3/۵۸

معنادا ی ()Sig
0/000

مطابا نتای جدول ،بقن کسانی که ااالق نظوری و رفتواری یکسوان و نایکسوانی داشوتهانود ،از
جهت احسا مسئوتقت در انجا درست و کامل واای ،علمی حفاو وجود دارد .بور اسوا
میایسه مقانگقن ها ،احسوا مسوئوتقت در انجوا درسوت و کامول واوای ،علموی کسوانی کوه
ااالق نظری و رفتاری یکسانی دارند بقشتر از افراد با ااالق نظری و رفتاری نایکسان است.
 .7احتماالً بقن انتظار کسب رحخه علموی مطوابا بوا حوالش علموی دانشوجویان و ااوالق
نظری و رفتاری آنان حفاو وجود دارد.
با حوجه به نرمال بودن دادهها و همگنی واریوانسهوای دو گوروه ،جهوت بررسوی ایون
فروقه از آزمون آناتق واریانس یکبرفه استفاده شده است.
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جدول .13آنالیز واریانس یکطرفه براي بررسي یکسان بودن انتظار كسب رتبه علمي
مطابق با تالش علمي دانشجویان با توجه به اخالق نظري و رفتاري

بین گروه
د و گروه
کل

د جه آزادی
۱
۱۹۴
۱۹۵

مجموع مربعات
2/02
۱72/۶۶
۱7۴/۶۸

میان ین مربعات
2/02
0/۸۹

معنادا ی ()Sig
0/00۹

F

2/27

بخا نتای جدول ،بقن کسانی کوه ااوالق نظوری و رفتواری یکسوان و نایکسوانی دارنود ،از
جهت انتظار کسب رحخه علمی مطابا با حالش علموی حفواو وجوود دارد .براسوا میایسوه
مقانگقنها ،انتظار کسب رحخه علمی مطابا با حالش علمی کسانی که ااالق نظری و رفتواری
یکسانی دارند بقشتر از افراد با ااالق نظری و رفتاری نایکسان است.
 .8احتماالً ااالق نظری دانشجویان در ابعادشونااتی در بوی کسوب مراحول حقصوقلی
ارحیا مییابد.
برای آزمون این فروقه ،از رگرسقون توجستقک استفاده میشود.
جدول  .14رگرسیون لوجستیک براي بررسي ارتقاي اخالق نظري در طي كسب مراحل تحصیل

متغیر
گام ۱

B

اخالق نظری

0/2۴۹

.S. E
0/۱۱۹

Wald

Df

۴/33۴

۱

.Sig
0/037

)Exp (B

۱/2۸2

براسا جدول ،وریب مربوط به متاقر مستیل ،ااتالف معناداری با صوفر دارد .بوه عخوار
دیگر ،متاقر مستیل (مراحل حقصقلی) بهصور معناداری بر روی ااالق نظری دانشوجویان
اثر دارد .این اثر گذاری با وریب مربووط بوه مراحول حقصوقلی بوا مقو ان  1/282اسوت و از
آنجایی که این عدد مثخت میباشد ،بنابراین ااالق نظری دانشجویان در بی کسب مراحول
حقصقلی در سطح  0/05ارحیاء مییابد.
 .9احتماالً ااالق نظوری و رفتواری دانشوجویان حوابعی از پایگواه انتصوادی ،موذهخی و
علمی پدر و مادر آنان است.
برای آزمون این فروقه از رگرسقون توجستقک استفاده میشود.
جدول  .15رگرسیون لوجستیک براي بررسي تابعیت اخالق نظري و رفتاري از پایگاه اقتصادي ،مذهبي و علمي پدر و مادر
B

گام ۱

اخالق نظری و فتا ی

0/2۱۱

.S. E
0/۱3۶

Wald

Df

۴/۱۹۴

۱

.Sig
0/02۹

)Exp (B

۱/33
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براسا جدول ،وریب مربوط به متاقر مستیل ،ااتالف معنواداری بوا صوفر دارد و (پایگواه
انتصادی ،مذهخی و علمی پدر و مادر دانشجویان) بهصور معناداری بر روی ااالق نظری
و رفتاری دانشجویان اثر دارد .این اثرگذاری با وریب مربوط به پایگاه انتصادی ،موذهخی و
علمی پدر و مادر دانشجویان ،با مق ان  1/33است و هوون ایون عودد مثخوت اسوت ،بنوابراین
ااالق نظری و رفتاری دانشجویان حابعی از پایگاه انتصادی ،مذهخی و علمی پدر و موادر در
سطح  0/05است  .با حوجه به ارحخواط مسوتیقم بوقن متاقور مسوتیل و ااوالق نظوری و رفتواری
دانشجویان ،میحوان استنخاط کرد که هر هه پایگاه انتصادی ،موذهخی و علموی پودر و موادر
دانشجویان از سطح باالحری براوردار باشود ،انطخواق ااوالق نظوری و رفتواری آنوان بقشوتر
است.
 .10احتماالً ااالق نظری و رفتواری دانشوجویان حوابعی از پایگواه انتصوادی ،موذهخی و
علمی اود آنان است.
برای آزمون این فروقه از رگرسقون توجستقک استفاده میشود.
جدول  .16رگرسیون لوجستیک براي بررسي تا بعیت اخالق نظري و رفتاري از پایگاه اقتصادي ،مذهبي و علمي دانشجویان
B

گام ۱

اخالق نظری و فتا ی

0/20۹

.S. E
0/۱۱7

Wald

Df

۴/۱۹۱

۱

.Sig
0/02۶

)Exp (B

۱/۵۴

براسا جدول ،وریب مربوط به متاقر مستیل ،ااتالف معنواداری بوا صوفر دارد و (پایگواه
انتصادی ،مذهخی و علمی اود دانشجویان) به صوور معنواداری بور روی ااوالق نظوری و
رفتاری دانشجویان اثر دارد .این اثر گذاری با وریب مربوط به پایگواه انتصوادی ،موذهخی و
علمی اود دانشجویان با مق ان  1/54است و هون این عدد مثخت است ،تذا ااالق نظوری و
رفتاری دانشجویان حابعی از پایگواه انتصوادی ،موذهخی و علموی اوود آنوان در سوطح 0/05
است  .با حوجه به ارحخاط مسوتیقم بوقن متاقور مسوتیل و ااوالق نظوری و رفتواری دانشوجویان
می حوان استنخاط کرد که هر هه پایگاه انتصادی ،مذهخی و علمی اود دانشجویان در سوطح
باالحری باشد ،انطخاق ااالق نظری و رفتاری آنان بقشتر است.
 .11احتماالً ااالق نظری و رفتاری دانشجویان حابعی از روابم و مناسوخا اجتمواعی و
اجما مقان اساحقد و آنان است.
برای آزمون این فروقه از رگرسقون توجستقک استفاده میشود.
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جدول  .17رگرسیون لوجستیک براي بررسي تابعیت اخالق نظري و رفتاري
از روابط و مناسبات اجتماع و اجماع میان اساتید و دانشجویان
B

گام ۱

اخالق نظری و فتا ی

0/7۴۱

.S. E
0/32۹

Wald

Df

۵/3۱۸

۱

.Sig
0/00۵

)Exp (B

۱/۶۸۵

براسا جدول باال ،ووریب مربووط بوه متاقور مسوتیل ،ااوتالف معنواداری بوا صوفر دارد و
(روابم و مناسخا اجتماعی و اجما مقان اساحقد و دانشجویان) بهصور معناداری بر روی
ااالق نظری و رفتاری دانشجویان اثر دارد .این اثرگوذاری بوا ووریب مربووط بوه روابوم و
مناسخا اجتماعی و اجما مقان اساحقد و دانشجویان با مق ان  1/685است و هون این عودد
مثخت است ،بنابراین ااالق نظری و رفتاری دانشجویان حابعی از روابم و مناسخا اجتمواعی
و اجما مقان اساحقد و آنان در سطح  0/05است.
با حوجه بوه ارحخواط مسوتیقم بوقن متاقور مسوتیل و ااوالق نظوری و رفتواری دانشوجویان
می حووان اسوتنخاط کورد کوه هور هوه روابوم و مناسوخا اجتمواعی و اجموا مقوان اسواحقد و
دانشجویان در سطح باالحری باشد ،انطخاق ااالق نظری و رفتاری آنان بقشتر است.
رگرسقون توجستقک هندمتاقره در حاتت کلی برای فروقا 11-8
 احتماالً ااالق نظری و رفتاری دانشوجویان حوابعی از ابعواد شونااتی در بوی کسوبمراحل حقصقلی ،پایگاه انتصادی و مذهخی و علموی پودر و موادر آنوان ،پایگواه انتصوادی و
مذهخی و علمی اود آنان و روابم و مناسخا اجتماعی و اجما مقان اساحقد و آنان است.
برای نشان دادن این مسئله از رگرسقون توجستقک هندمتاقره استفاده میکنقم .بوه ایون
صوور کوه ااوالق نظوری و رفتواری را متاقور وابسوته و کسوب مراحول حقصوقلی ،پایگواه
انتصادی ،مذهخی و علمی پدر و مادر و پایگاه انتصادی ،موذهخی و علموی اوود و روابوم و
مناسخا اجتماعی و اجما مقان اساحقد و آنان را متاقرهای مستیل در نظر میگقریم.
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جدول  .18رگرسیون لوجستیک چندمتغیره در حالت كلي

نواحی برازش مدل

مدل

آزمو ننبت د ستنمایی
کای اسکو
۶/2۸
۸/۹7

-2log likelihood

عر از مبدا
مدل کلی

۸/7۸
۴/0۱

معنادا ی
0/0۴
0/0۱

د جه آزادی
۱
7

همانگونه که جدول باال نشان میدهد ،مدل ارائهشده با متاقرهای ذکرشده در بواال معنوادار
بوده و کسب مراحول حقصوقلی ،پایگواه انتصوادی و موذهخی و علموی پودر و موادر ،پایگواه
انتصادی و مذهخی و علمی اود دانشجویان و روابوم و مناسوخا اجتمواعی و اجموا مقوان
اساحقد و آنوان بورروی ارحیوای ااوالق نظوری و رفتواری حوأثقر دارد .بورای حوأثقر هریوک از
متاقرهای ذکرشده ،در جدول زیر ،ورایب را به حفکقک نشان میدهقم.
جدول .19رگرسیون لوجستیک براي بررسي ارتقاي اخالق نظري و رفتاري با توجه به متغیرهاي مستقل

گام ۱

متغیرها
کنب مراحل تحصیل
پای اه پد و ماد
پای اه دانشجویا
وابط و مناسبات اجتماعی

B

0/2۱
0/2۶
0/2۴
0/3۱

.S. E
0/۴۵
0/۵۱
0/۴۹
0/۶۱

Wald

Df

۴/۱۹
۴/۶۸
۴/37
3/۹۶

۱
۱
۱
۱

.Sig
0/03۶
0/032
0/03۴
0/0۴۸

)Exp (B

۱/۱۹
۱/3۵
۱/2۶
0/۸۶

همانگونه که جدول باال نشوان مویدهود ،وورایب مربووط بوه متاقرهوای مسوتیل ،ااوتالف
معناداری با صفر دارد .بوه عخوار دیگور ،متاقرهوای مسوتیل بوهصوور معنواداری بور روی
ااالق نظری و رفتاری دانشجویان اثر دارد .این اثور گوذاری بوا ووریب مربووط بوه مراحول
حقصووقلی بووا مقو ان  ،1/19پایگوواه پوودر و مووادر  ،1/35پایگوواه دانشووجویان  1/26و روابووم و
مناسخا اجتماعی  0/86است و از آنجایی که این اعداد مثخت است ،بنابراین حفواو مثختوی
بقن متاقرهای مستیل و ااالق نظری و رفتاری وجود دارد .بنابراین ااالق نظوری و رفتواری
دانشجویان با حوجه به متاقرهای مستیل ذکر شده در سطح  0/05ارحیا مییابد.
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جمعبندی و نتيجهگيری
حطابا اندیشه با گفتار و گفتار با رفتار و اندیشه با رفتار ،بهحدی مهم اسوت کوه اداونود در
نرآن کریم با تقون اسوتفهامی مویفرمایود« :توم حیوتوون موا ال حفعلوون (صو)2 :،؛ ییوتوون
باتسنتهم ماتقس فی نلوبهم (فتح)11 :؛ ییوتوون بوافواههم موا توقس فوی نلووبهم (آل عموران:
 .»)167این آیا به حعاروا انسان در سطو نظری و رفتاری و نظری و نلخی (بواور نلخوی)
اشاره میکنند و او را با تقن استفهامی از این حعاروا مورد موااوذه نورار مویدهنود .ایون
مووو در عرصه علم از آن جهت مهمحر است که عالوه بر اهمقوت عرصوههوای عموومی،
حوتقد دانش فنی و دیگر علو مستل انطخاق فکر و اندیشوه بوا عمول و رفتوار اسوت ،کوه در
صور وجود حعار و شکاف عمقا ،به اهداف وانعی علم رهنمون نخواهد گشت.
با حوجه به نتای حقیقا ،بقش از  50درصد دانشجویان در ارزشهای نظوری و رفتواری
ااالق علمی حعار دارند و بقشترین حعار به دانشجویان گروه علوو انسوانی و کمتورین
حعار به دانشجویان فنی و مهندسی حعلا دارد .بر اسا یافتههای حقیقا ،مقتوان گفت
 آموزش آموزههای دینی در بعد رفتاری؛
 اسطورهسازی اتگوهای ااالق علمی در مونعقتها و دو راهیهای دشوار رفتاری؛
 گنجاندن برنامههای معرفتی برای بازاوانی ارزشهای رفتاری ااالق علمی؛
 بازحوتقووود ارزشهوووای دگراواهانوووه ،انگقووو ه نوووو دوسوووتانه ،احسوووا واقفوووه و
مسئوتقتپذیری در نخال جامعه برای انتخاب رشته حقصقلی؛
 حیویت بعد صراحت منطا ریاوی در رشتههای علو انسانی؛
 حوجووه بووه برنووراری عووداتت و بووازحعری ،انتظووارا ااالنووی مطووابا بووا مونعقووتهووا و
دوراهیهای دشوار؛
 کاهش فاصله اجتماعی مقان اساحقد و دانشجویان ،ایجاد روابوم دوسوتانه و صومقمی و
بهکارگقری علمی دانشجو در راستای رشته حخصصی از سوی اساحقد و دانشگاه؛
 بینقاز سااتن دانشجو برای حأمقن ماتی دوران حقصقل؛
 ایجاد فضای امن و آزادی بقان برای ااهارنظر؛
 اندیشه راستقن؛
 ایجاد زمقنه برای بر مونعقتهای دشوار و حخصقص زمان راهنمایی از سوی اساحقد؛
 حساسقت بقشتر در گ ینش دانشجویان دکتری با حوجه بوه مورحخم بوودن رشوته پایوه و
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رشته میطع دکتری آنان به منظور نهادینه شدن هنجارهای ااالق علموی از میطوع پایوه
حا دکتری باید مورد حوجه نرار گقرد.
با عنایت به نابلقت حقیا ااالق رفتاری دانشوجویان و مسوئوتقتهوای اطقوری کوه در
جامعه اواهند داشت ،و بازنگری در نوانقن و نواعد مکتوب در دانشگاهها بهمنظوور نابلقوت
حقیا عملی آنها ،و جلوگقری از بهنجار شدن نیم نوانقنی که نابلقت حقیا عملوی دارنود،
بهواسطه نیم نوانقنی که نابلقت حقیا عملی ندارند ،میحوانند راهگشا باشند.
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