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 91/1/9315تاریخ پذیرش: 

 چکیده
که از نظریۀ رشد اخالقوی، نظریوۀ مورتن، نظریوۀ پارسوونز،       هد، از بررسی مواو  مقاله حاار

نقشی دارندور، و نظریوۀ معیارهوای اخوالک علاوی رزنیوک       ظریۀ تعارض دروننظریۀ گا ان، ن
یابی به ترتیحا  نظری و ر ماری مربووط بوه هنجارهوای اخوالک علاوی       بهره گر مه است، دست

دانشجویان دکمری و میزان انطباک و عدس انطباک آنها اسوت. در ایون پوژوهش بوا روش پیاوایش      
صوور    دانشوجوی دکموری بوه    116درصود،   10و  11پایوایی   وسویلۀ پرسشونامه اعمباریا موه بوا     به

شااری در سه گروه علوس پایه،  نی مهندسی و علوس ان وانی دانشوضاه شوهید بهشومی، تحوت       تااس
اند. نمایج حاصله حاکی از عدس انطباک کامل بین ترتیحوا  نظوری و ر مواری     آزمون قرار گر مه

درصود دانشوجویان در ترتیحوا      16.33. در هنجارهای اخالک علای دانشجویان دکمری است
 13.61درصود و   60نظری و ر ماری مربوط به هنجارهای اخوالک علاوی دارای انطبواک بویش از     

درصود ه ومند و میوزان عودس انطبواک در ترتیحوا         40درصد آنان، دارای عدس انطباک بیش از 
ی ممهواو  اسوت.   نظری و ر ماری مربوط به هنجارهای اخالک علای در میان سه گوروه تحصویل  

نقشوی(   )انمظوارا  درون  دهد ترتیحا  مربوط به هنجارهای اخالک علای نمایج تحقیق نشان می
نظووری و ر موواری تداگانووه دارای انطبوواک بوووده ولووی در مقای ووه میووان   در هوور یووک از سووطوح

نقشوی(، انطبواک    ترتیحا  نظری و ر ماری مربوط به هنجارهای اخوالک علاوی )انمظوارا  درون   
  یی وتود ندارد.باال

انطباک، ترتیحا  نظری و ر ماری، انمظارا  درون نقشی، هنجارهوای   واژگان کلیدی:
  اخالک علای.
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 مقدمه

های خطیر اتمااعی،  رهنضی، اقمصادی، سیاسوی،   ریزی و مدیریت مصادر و م ئولیت برنامه
س صویانت  علای و...، م ملزس ا رادی مم ص  است که از هر حیث )هم ت ص  و هم لواز

از ت ص (، معیارها و اسمحقاک شئون آن تایضاه را احراز کرده باشوند و بوه سوازوکارهای    
های ک ب شده، مجهز باشند تا حقوک ا راد  ها و ت ص  صیانت نظری و ر ماری از مهار 

های برآموده   گذاری ها و سیاست ریزی کنندگان  کر و اندیشه و برنامه آن توامع که مصر،
دار نضوردد. نهادهوای علاوی و     نهادهوای آموزشوی و علاوی ه ومند، خدشوه      های از خروتی

انود،   آموزشی که با هد، تعلیم و تربیت و پاسخ بوه ایون نیواز اساسوی تواموع شوکل گر موه       
انود و میوزان انطبواک و عودس انطبواک       اروری است برای پیشر ت و ارتقوا، آنچوه انجواس داده   

هوایی را موورد ارزیوابی قورار دهود. دانشوضاه از       اهدا، اولیۀ خود با نموایج و دسوماوردهای ن  
وری باال در تولید علم و معر وت  یابی به بهره منظور دست منزلۀ یک نهاد علای، به سو به یک

و دانش  نی و نیز تحقق اهدا، اساسی خود، م ملزس انطباک نظری و ر ماری در هنجارهوای  
کننودۀ   و اتماواعی، مونعکس   عنوان یوک نهواد علاوی    اخالک علای است و از سوی دیضر به

عنوووان گووروه  هووای اتماوواعی و اخالقووی تامعووه اسووت. دانشووجویان دکمووری نیووز بووه واقعیووت
 ت ثیرگذار در تاامیت نظاس اتمااعی که از اهایت ب یار واالیی برخوردارند.

بوور هاووین اسوواس در مقالووۀ حااوور، میووزان انطبوواک و عوودس انطبوواک نظووری و ر موواری در  
ی دانشجویان دکموری سوه گوروه  نوی مهندسوی، علووس پایوه و علووس         هنجارهای اخالک علا

ان انی، بر اسواس معیارهوای اخوالک علاوی رزنیوک موورد آزموون قورار گر موه و تووازن و           
هااهنضی آنها در سط  نظری و ر ماری در ب مر روابج و مناسوبا  اخالقوی اتماوا  علاوی     

 مورد بررسی قرار گر مه است.
 

  بیان مسئله

های اتمااعی م ملف در تواموع بشوری اموری معاوول و مموداول       در میان گروهناهااهنضی 
دلیل اینکه مولد دانشند، پذیر منی نی ت، چراکه در  است ولی در میان دانشجویان دکمری به

صور  تعارض،  عالیت علای دانشجویان در ب ش تولید دانش حاصل ن واهد شد. ا وزون  
ینوودۀ تامعووه، وتووه الضووووارگی آنووان از تهکوور و هووای دانشووجویان در آ بوور ایوون، م ووئولیت

های خطیوری مثول تعلویم و تربیوت ن ول بعودی        های اخالقی تامعه، تصدی م ئولیت ارزش
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هوای   های سیاسی و اقمصادی مهوم تامعوه، هودایت عرصوه     گذاری در عرصه تامعه، سیاست
هووای صوونعت،   رهنضووی و صوویانت از میووراث  رهنضووی تامعووه، ارائووه خوودما  در عرصووه   

بنیووان و... اهایووت مواووو  را آشووکارتر  کنولووژی، پزشووکی، دانووش  نووی و اقمصوواد دانوش  ت
سازد. از طر، دیضر، انطباک با معیارهای اخالک علای در سط  نظری و ر ماری، مقدموه   می

محال است  رآیند نامموازن و ناهااهنوگ نظوری و   زا است   و ارور  رشد و توسعه درون
 ه محصول توا ق نظر با ر مار است، منمهی گردد!ر ماری به دسماوردهای علای ک

محور این مقاله، میزان انطباک یا عدس انطباک بین ترتیحا  نظوری و ر مواری هنجارهوای    
در سط  نظری  عدس توازن و هااهنضیاخالک علای در میان دانشجویان دکمری است و لذا 

نقشی(  انمظارا  درونو ر ماری هنجارهای اخالک علای )شکا، بین سط  نظری و ر ماری 
م ئله است. در واقوع، سوؤال اصولی مقالوه دربوارۀ چضوونضی ترتیحوا  نظوری هنجارهوای          
اخووالک علاووی، چضووونضی ترتیحووا  ر موواری هنجارهووای اخووالک علاووی، میووزان و درصوود 
ناهاوواهنضی و عوودس انطبوواک بووین ترتیحووا  نظووری و ر موواری هنجارهووای اخووالک علاووی    

رهای اخالک علای دانشوجویان دکموری در سوط  نظوری     دانشجویان است  ترتیحا  هنجا
چه ترتیبی دارند؟ ترتیحا  هنجارهای اخالک علای دانشجویان دکمری در سوط  ر مواری   
چه ترتیبی دارند؟ میزان و درصد ناهااهنضی و عدس انطباک بین ترتیحوا  نظوری و ر مواری    

انطباک یا عدس انطباک  این هنجارهای اخالک علای در میان دانشجویان دکمری چضونه است؟
معیوار اخوالک    12بررسی ایون انطبواک در    های م ملف تحصیلی چه شرایطی دارد؟ در گروه

 علای واکاوی شده است.
 

 پیشینة پژوهش

هووای اخالقووی و ابعوواد آنهووا، بووا   هووا پیرامووون مهوواهیم، اصووول و ارزش هوور یووک از پووژوهش
های م ملف، تامعۀ آمواری و   یهای ممهاو ، اهدا، و اسمراتژ رویکردهای ممهاو ، روش

اند. این م وائل   های ممهاوتی را بررسی کرده ها و شاخ  های اتمااعی ممهاو ، مؤلهه گروه
های داخلی بلکه در تحقیقا  خارتی نیز مطاع نظر بوده و بنوا بوه دالیول     نه تنها در پژوهش

هنجارهوای  انود. در موورد     وک، هر یک از تحقیقا  بوه نموایج ممهواو  و مش صوی رسویده     
هوایی از ابعواد و زوایوای گونواگون بوه       گونه است و پژوهش اخالک علای نیز واعیت هاین

بررسی این م وئله در اعضوای ثابوت )هیئوت علاوی( و غیور ثابوت )دانشوجویان تحصویال           
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تووان بوه بررسوی  راتحلیول شوعبانی       اند. از تالۀ این مووارد موی   ها پرداخمه تکایلی( دانشضاه
( اشاره کرد. اما نوه در ایون آثوار و نوه دیضور      1313حاتیانی ) شناسی امعهت( و کماد 1311)

هایی که احصا و بررسی شد، موردی مشابه با آنچه ایون مقالوه مود نظور دارد، یعنوی       پژوهش
بررسی ترتیحا  نظری و ر ماری هنجارهای اخالک علای و میزان انطباک آنها بوا یکودیضر،   

هوای م ملوف علاوی     وهش و تامعیوت بررسوی گوروه   و هاچنین با ویژگی میدانی بودن پوژ 
 مشاهده نشد.

های مواو  پرداخمه شده اسوت  گرچوه تامعیوت     ها به برخی از تنبه در بعضی پژوهش
تووان در زمورۀ پیشوینۀ ایون پوژوهش       الزس را نداشمند. با این حال، ایون دسومه مقواال  را موی    

اد و زوایوای تدیودی از مواوو     شاار آورد  البمه برخی نیز در روشن شدن برخی از ابعو  به
  1310ها از این قرارند:  ذکایی و اسوااعیلی،   نقش مؤثری ایها کردند. برخی از این پژوهش

  قااووی طباطبووایی و 1317  ودادهیوور و هاکوواران 1310سووموده انووواری و بقووایی سوورایی،  
ح وونی   م1317  گوودازگر و علیووزاده اقوودس، 1317راد و هاکوواران،    قووانعی1310ودادهیوور، 

(  وحوود  و آژیوور، 1311  ذاکوور صووالحی، )1377  ودادهیوور، 1311تبریووزی و هاکوواران، 
  1311  شربت اوغلی و ا شار، 1312  امینیان و اسکندری چراتی، 1313  محادزاده، 1311
  تبواری و رحاوانی،   1312  موسووی شویری و شهرسومانی،    1312زاده،  زاده و معینوی  عباس
  1315(   راسوم واه،  1312  قوانعی راد و هاکواران )  1311ر، پو زاده و مح ن   عباس1311
  1310  سووعادتاند و هاکوواران، 1311  اوورغامی و رمضووانی، 1312نیووا و هاکوواران،  ممقووی

و  قاراخوانی   1312نوژاد،   نیوا و صوالحی     علیوردی1311  زمانی و هاکاران، 1314داورانی، 
 .1315، میرزایی

و هاکاران،  1توان این موارد برشارد: کاکالسکاس های خارتی نیز می از زمرۀ پژوهش
، 5   یوول1112و هاکوواران،  4  هبوور 1117و هاکوواران،  3  هلاوورز2004 2  نیوووبری،2010
 .1116، 7و اُنیل 6  سیمز1110  هیبر  و هاکاران، 2001

                                                                                                                                        
1. Kaklauskas 

2. Newberry 

3. Helmers 

4. Hebert 

5. Phail 

6. Seitz 

7. O’Neill 
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هوای  ووک کوه در ایودۀ مقالوه حااور ت ثیرگوذار        در ادامه به تشوری  برخوی از پوژوهش   
 شود.   خمه میاند، پردا بوده

 1365هوای    راتحلیل تحول اخالقی در تحقیقا  انجاس شده طی سال» (:1931ـ شعبانی )
، یکی از تحقیقا  مهم است که بر اساس نمایج تحقیقوا  اسوالوین و کلبورگ بوه     «1311تا 

 نمیجۀ مهم دست یا مه است:
ی )اخوالک  و ر موار اخالقو   رشد اخالقی به رابطۀ بین اسومدالل اخالقوی )اخوالک نظوری(    

ای کووه بوورای پیووروی خووود  شووود و اگوور ا ووراد طبووق اصووول اخالقووی  ر موواری( مربوووط مووی
رسود   به این نمیجه می 1اند، عال نکنند باید اخالقیا  آنها را زیر سؤال برد. کلبرگ برگزیده

شووند. ا ورادی    تر درک اخالقی به هوم نزدیوک موی    که تهکر و عال اخالقی در سط  عالی
یابند که ر مار کردن مطابق با اعمقاداتشان برای ایجواد   ای دارند، درمی  مهکه تهکر اخالقی پ

عدالت اهایت زیادی دارد... دانشجویان از یک دیدگاه دوگانه در مورد تهان که خود و 
و  2رسوند. در تحقیقوا  دیضور، ترنزینوی     کند به دیدگاه چندگانه و بالقوه موی  بد را ت یید می

پیچیودگی ای  زاینوده در اسومدالل اخالقوی وتوود دارد کوه در       نشان دادنود کوه    3پاسکارال
توری از تهکور و ارزشوضذاری را طوی      هوای پیچیوده  دهدِ و ا راد شویوه  تحصیال  باال رخ می
 (60-61: 1311کنند. )شعبانی، تحصیل ک ب می
ها ناظر بر رابطه بین سط  نظری و ر ماری اخوالک و تهکور و عاول اخالقوی      این پژوهش

 اله حاار نیز بر آن ممارکز است.است که مق
نوی وندگان در تحقیقوی پیاایشوی بوا عنووان       (:1931ـ ستوده انواری و بقـایی سـرایی )  

ای در درونووی شوودن اخووالک علووم در میووان دانشووجویان   نقووش سوواخماری، کنشووی و رابطووه»
سوازی معوادال  سواخماری بوه سونجش میوزان        ، با اسمهاده از روش مدل«تحصیال  تکایلی

اند. این پوژوهش بوا    شدن اخالک علم در میان دانشجویان تحصیال  تکایلی پرداخمهدرونی 
ای بر اخوالک علوم دانشوجویان، بوه ایون نمیجوه        تکیه بر ت ثیر عوامل ساخماری، کنشی و رابطه
است. ثانیاً، هاین سوط   « بیش از حد مموسج»رسیده که: اوالً، میزان اخالک علم دانشجویان 

ویان در درتۀ اول تحت ت ثیر عوامل ساخماری و در درتوۀ دوس تحوت   از اخالک علم دانشج
 ای است.   ت ثیر عوامل رابطه

                                                                                                                                        
1. Kelburge 
2. Trenzini 
3. Passcarella  
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پژوهش در میان دانشجویان تحصیال  تکایلوی دانشوضاه آزاد اسولای انجواس شوده و از      
ق وامی   5لحاظ سنجش اخالک علای صر اً سنجش میزان نهادی شدن اخالک علم با طیوف  

دهود و   بوودن اخوالک علوم را در میوان دانشوجویان نشوان موی       بوده که بویش از حود مموسوج    
لحواظ سونجش اخوالک علوم بوا مقالوه        اند. این تحقیق به های م ملف مورد مقای ه نبوده رشمه

حاار شباهت دارد ولی وته تاایز آنها این است که در مقالۀ حاار خود اخالک علم مورد 
جارهای اخالک علم و نیز میزان سنجش نی ت بلکه ترتیحا  نظری و ترتیحا  ر ماری هن

انطباک و عدس انطباک سط  نظری و ر مواری هنجارهوای اخوالک علاوی )هنجارهوای اخوالک       
علای رزنیک( میان سه گروه عادۀ یک دانشضاه تامع دولمی مورد سونجش قورار گر موه و    

 گیری شده است.  صور  درصدی اندازه ق امی بلکه به 5صور  طیف  این سنجش نه به
معیارهوای ر موار   »تطبیقوی دربوارۀ    و در تحقیقوی تحلیلوی   :(1931دهیر و همکـاران ) ـ ودا

شناسوی،   در تامعوه  2و دیویود رزنیوک   1، نظریا  رابر  مورتن «اخالقی در انجاس کار علای
انود. بور    آداد و اخالک در علم و  ناوری را تشری  ناوده و مورد مقای ۀ تحلیلوی قورار داده  

دانود کوه دارای    منودی موی   ، مورتن علوم را نهواد اتماواعی نظواس     ای اساس این تحلیل مقای وه 
آور است که از حیث اخالقوی بور    مجاوعۀ مماایزی از هنجارها و آداد نهادینه شده و الزاس

داند که دارای اخوالک   ای می مثابه حر ه کنند اما رزنیک علم را به دانشاندان اعاال اقمدار می
بر کارکرد علم ت ثیری مثبت دارد. نموایج نهوایی    ای خاص خود است و رعایت اخالک حر ه

نظر، اقمودا بوه    از مقای ۀ نظریا  مرتن و رزنیک حاکی از آن است که از نظر هر دو صاحب
معیارهووای اخالقووی بوورای صوویانت از علووم و  نوواوری در برابوور هرگونووه عاوول   ووادآمیز و   

  ریبکاری، اروری است.

شناسوی علوم، هنجارهوای     علم، نظریوۀ تامعوه  در مقاله حاار از مجاوعۀ نظریا  آداد 
و هاچنوین معیارهوای اخوالک علوم از      3علم مرتن و ادهنجارهای علم مورد ت کید میمرو،

عنوان معیارهای اخالک علای دانشوجویان دکموری    نظر رزنیک، معیارهای اخالقی رزنیک به
ز میزان واریانس و انم اد و ترتیحا  نظری و ر ماری دانشجویان ن بت به این معیارها و نی
 انطباک سط  نظری و ر ماری معیارهای  وک مورد سنجش قرار گر ت.

                                                                                                                                        
1. Merton 

2. Resnik 

3. Mitroff 
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نوعی به مواو  عدس انطباک اخالک نظری و ر مواری در میوان    از تحقیقا  دیضری که به
)نزدیوک شویراز( در   « گوواکی »در روسومای  « مون  بوی »ا راد تامعه در ایران پرداخمه، تحقیق 

، حواکی از آن اسوت کوه قابلیوت     70مون در دهوۀ    های بی ت. یا مههای قبل از انقالد اس سال
تغییرپذیری بیان، تنوعا  سبکی و خلوق معوانی در  رهنوگ و نظواس ارتبواطی زبوان  ارسوی،        

(. نموایج ایون   13وو 14: 1313من،  ناشی از وتود ابهاس طبیعی در هر موقعیت تعاملی است )بی
گهمواری و ر مواری میوان ا وراد اسوت.       تحقیق حاکی از وتود تعارض در روابج و مناسبا 

هاچنووین پووژوهش دیضووری دربووارۀ وتووود تعووارض در اخووالک نظووری و ر موواری ا ووراد       
هوای آن مبوین وتوود رابطوه بوین      کوه یا موه   (1373 )شهروندان( انجواس شوده اسوت )چلبوی،    

گرایی و تعارض اخالک نظری و ر ماری و نیز حاکی از وتود رابطه بین تعهد و اح اس  عاس
ولیت عاس با تعوارض نظوری و ر مواری اخوالک اسوت. در تحقیقوا  خوارو از ایوران نیوز          م ئ

به مواو  اخالک نظری و ر ماری و نابرابری و تعارض آنها در میوان   1171مولکلی در سال 
 ها )دانشاندان(، پرداخمه است. اعضای علای دانشضاه

معیارهای اخالک علاوی و  طور تامع و توأمان به بررسی  هایی که نامبرده شد، بهپژوهش
اند ولذا امید است پژوهش حااور ایون کاسومی را     تعارض دیدگاه ا راد دربارۀ آنها نپرداخمه

نضری در مورد ترتیحوا  نظوری و ر مواری معیارهوای اخالقوی و       تبران کند تا زمینۀ آینده
ر و سوازان تامعوه  وراهم گوردد و تودابی      انطباک حوداکثری آنهوا بوا ر موار و عالکورد آینوده      

 راهکارهای الزس سنجیده شود.  
 

 مبانی نظری

شوند، صر اً نظریاتی ه مند که ایدۀ اصلی مقالوه از آنهوا    نظریاتی که در این مقاله مطرح می
برگر مه شده است. برخی از این نظریا  تنبۀ ایجوابی، برخوی تنبوۀ سولبی و برخوی هور دو       

کننود کوه در اداموه بوه آنهوا پرداخموه        تنبه مواو  مقاله )انطباک و عدس انطباک( را تبیین موی 
 شود.   می

 

 نظریة رشد اخالقی 

(، رشد اخالقی به رابطۀ بین اسمدالل اخالقی و ر مار اخالقوی مربووط   2006از نظر اسالوین )
شود  اگر ا راد طبق اصول اخالقی خود عال نکنند باید اخالقیا  آنها را زیر سؤال برد.  می
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تور درک اخالقوی بوه هوم نزیوک       اخالقوی در سوط  عوالی    از دیدگاه کلبرگ تهکر و عال
یابنود کوه ر موار کوردن مطوابق بوا        ای دارنود درموی   شوند  ا رادی که تهکر اخالقی پ موه  می

اعمقاداتشان برای ایجاد عدالت اهایت زیادی دارد... دانشجویان از یک دیدگاه دوگانوه در  
رسند. ترنزینی و  ندگانه و بالقوه میکند، به دیدگاه چ مورد تهان که خود و بد را ت یید می
ای در اسومدالل اخالقوی وتوود     اند که پیچیدگی  زاینده پاسکارال، در تحقیقاتشان نشان داده
توری از تهکور و    های پیچیده طور کلی ا راد شیوه دهد  به دارد که طی تحصیال  باال رخ می

 (. 42-11: 1311کنند )رک: شعبانی،  گذاری را طی تحصیل ک ب می ارزش
از نظر محقق، اسالوین و کلبرگ هر دو تنبۀ نظری و ر ماری اخالک و نیوز انطبواک بوین    

اند و ترنزینوی   سط  نظری و ر ماری اخالک و اهایت و ارور  آن را مورد توته قرار داده
و پاسکارال صر اً تنبۀ نظری اخالک و سپس رشد اخالک نظری را در سطوح باالی تحصیلی 

تور و ارتقوای سوط  نظوری اخوالک اسوت. بوه         هوای پیچیوده   که ناظر به شیوه ناایند مطرح می
عبار  دیضر، نقطۀ اشمراک اسوالوین و کلبورگ بوا ترنزینوی و پاسوکارال در مقولوۀ اخوالک        
نظری است، با این تهاو  که ترنزینی و پاسکارال بر سط  نظری اخالک ت کیود دارنود ولوی    

ها نکرده و درصدد انطباک سط  نظری با سط  اسالوین و کلبرگ به سط  نظری اخالک اکم
 ر ماری ه مند.

 

 تقابل نظریة مرتن با نظریة پارسونز

نظریۀ مرتن در تقابل نظریۀ پارسونز که هاۀ ساخمارهای تامعه را در نظوم و ثبوا  و تعوادل    
زعم او  قج یوک گوروه از ا وراد تامعوه توابع نظوم و هنجارهوای         شود. به بیند، مطرح می می

ه مند و سه گروه از اعضای تامعه با هنجارهای تامعه در تضاد بوده و نظوم تامعوه   موتود 
(. 165: 1373کووئن،  ) کننود  را قبول ندارند و در واقوع هنجارهوا یوا قووانین را رعایوت ناوی      

تواند ناشی از عودس هانووایی درونوی آنهوا بوا       ها می گریزی و هنجارگریزی این گروه قانون»
عه باشد یا تنبۀ اعمراای داشمه باشد که تحت عنووان هنجوارگریزی   قوانین و هنجارهای تام

« شوود  بنودی موی   گریوزی اعمرااوی تق ویم    گریزی اخالقی یا هنجوارگریزی و قوانون   و قانون
 (.41-61: 1314)رک: راایی، 

( کوه نواظر بوه وتوود نظوم و و واک در       134-135: 1371نظریا  پارسونز )رک: ریمزر، 
کننوودۀ انطبوواک و  توانوود تبیووین صوور و هنجارهووای آن اسووت، موویسوواخمارهای اتماوواعی و عنا
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هانوایی ا راد با هنجارها و انمظارا  اخالقوی )هنجارهوای اخوالک علاوی در ایون بررسوی(،       
تواند مؤید تنبۀ ایجابی رشد اخالک علای کوه حاصول انطبواک     باشد و بنابراین این نظریه می

رهای اخوالک علاوی اسوت، باشود. اموا      سط  نظری هنجارهای اخالقی با سط  ر ماری هنجا
کنندۀ عدس انطباک و هانوایی ا راد بوا هنجارهوا و انمظوارا      نظریۀ انحرا ا  مرتن بیشمر تبیین

اخالقی )هنجارهای اخالک علای در این بررسی( و بنابراین عدس رشد اخوالک علاوی اسوت،    
 یعنی مؤید تنبۀ سلبی نظریۀ رشد اخالقی است.  

 

 های افراد  فمن در تبیین کنشنظریة پاسونز و گا

های  ورد،   در دیدگاه پارسونزی، کنش اساساً انعکاسی و غیر ارادی است، یعنی مبنای کنش
اند. به عبوارتی،   ارزیابی او از عوامل محیطی است که در لحظۀ انجاس کنش او را احاطه کرده

ظاس اخالقی مربوط بوه  ا راد در موقعیت تعامل، کنش خود را با گزینۀ ممناسب با هنجارها و ن
دهند. اما در دیدگاه گوا انی، کنشوضران زبردسوت قادرنود از رهضوذر       آن موقعیت و ق می

مدیریت ت ثیرگذار )ناادین(، در یک موقعیوت خواص تعریهوی را کوه بورای اهودا، خوود        
نحووی   ای را  راهم کننود توا کونش آنهوا بوه      دانند، به دیضران تحایل کنند و زمینه مناسب می
شود که آن را مثل هنجارها، نظاس اخالقی و اتبارهای اتمااعی بور دیضوران تحایول    تعریف 

 (11-10، 1313من،  برداری کنند. )بی نهع خود بهره کنند و از آن به
توا(، ا وراد خوود را بوا گزینوۀ مناسوبی از هنجارهوا، نظواس          بر اساس نظریۀ پارسونز )هاان

تووان   دهند. بر این اساس، موی  مل، انطباک میاخالقی و عوامل محیج پیرامون در موقعیت تعا
اسمنباط کرد که ا راد با هنجارهای اخالک علای انطباک نظری دارند ولی انطبواک ر مواری بوا    
هنجارهای اخالک علای مورد ت کید نی ت. اگر انطباک با هنجارهای اخالک علای در سوط   

ظریوۀ پارسوونز، ا وراد در سوط      ر ماری نیز مورد ت کید اتماا  علای واقع شوند، بر اساس ن
های خود را با هنجارهای اخالک علای انطباک خواهنود داد. بنوابراین، عودس     ر ماری نیز کنش

توانود   انطباک نظری و ر ماری در هنجارهای اخالک علای )یعنی عدس رشد اخالک علای( می
ی )هنجارهوای  ناظر بر کارآمدی و کهایت زبان واناودی باشد. از آنجایی که اظهوارا  بیوان  

توانود در تهوت پیشوبرد اهودا،، ارتقوای       عنوان ابزاری کارآمد، موی  پذیر مه شده زبانی( به
یابی به منابع کایاد، تو یق یابد. در چنین شرایطی انضیزۀ ا راد بورای صور،    منزلت و دست
 یابی به آن اهدا،، منزلت و منابع کایاد، تضعیف خواهد شد. هزینۀ دست



  
 

 

  

 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 دورة نهم
 3شمارة 

 9315پاییز 

41 

از کنش اخالک علاوی )عودس انطبواک ر مواری بوا هنجارهوای اخوالک        در تبیین این ب ش 
توان بهره ت ت  مبنوی بور اینکوه     علای( عالوه بر تبیین پارسونزی، از دیدگاه گا ان نیز می

کنشضران زبردست با تحایل تعریهی از کونش خوود مناسوب بوا موقعیوت خواص و اهودا،        
و اتبارهای اتمااعی بر دیضران  راهم خود، زمینۀ تحایل آن را مثل هنجارها، نظاس اخالقی 

کننود. اسومهاده از ایون قواعود کنشوی در هاوۀ        بورداری موی   نهع خود بهوره  کنند و از آن به می
های علای، بوا نبووک خاصوی عجوین گشومه کوه        های مهم اتمااعی، از تاله در عرصه عرصه

امور حواکی از   های اخالک علای است. ایون   نمیجۀ آن عدس انطباک نظری و ر ماری در ارزش
هوای اخوالک علاوی(، در     آن است که قواعد مذکور )عدس انطباک نظری و ر ماری در ارزش

دهنود. ایون مواوو  از     هنجار شده و ا راد خود را با این قواعود انطبواک موی    اتماا  علای به
 تنبۀ سلبی نظریۀ رشد اخالقی قابل تبیین است. 

 
 نظریة تعارض نقش 

عارض نقش، بور خوال، نظریوۀ کوارکردگرایی سواخماری، بوه       در طرح نظریۀ ت 1دارندور،
نقشوی،   نقشوی و بوین   کشاکش و حرکت و تغییر معمقد اسوت  در ارتبواط بوین عناصور درون    

ثبا ، نظم و تووازن موورد نظور کوارگردگرایی سواخماری وتوود نودارد و بنوابراین عناصور          
هاواره در سمیز و حرکت نقشی در هااهنضی و توازن و ثبا  نبوده بلکه  نقشی و برون درون

 (. 151-160: 1371)ریمز،  برند سر می و تغییر برای رسیدن به توازن به
هوای ممهواوتی از    بحث اصلی در این نظریه ایون اسوت کوه ان وان در تامعوه در تایضواه      

گیورد،   گیورد و بوا توتوه بوه تایضواهی کوه در آن قورار موی         سل له مراتب اتمااعی قرار می
صور  اکم ابی(. بور اسواس    صور  انم ابی و چه به گردد )چه به ل میهایی به او محو نقش

توانود شوامل   آیود کوه موی    وتوود موی   های انم ابی یوا اکم وابی، انمظواراتی از او بوه     این نقش
ها باشد.  رض اصلی این  انمظارا  در درون یک نقش و نیز در برگیرندۀ انمظارا  بین نقش

های ممعدد  رد در  ه در درون یک نقش یا بین نقشنظریه آن است که مجاوعه انمظاراتی ک
های سل له مراتبی تامعه وتود دارند، انمظاراتی نامموازان و ناهااهنوگ اسوت ولوذا     تایضاه

گوردد. بوا توتوه بوه اینکوه       های محوله موی  باعث ایجاد تعارض و عدس انطباک در تحقق نقش
انمظارا ِ نقشی در هور تایضواه   شناخت انمظارا  نقش و ارزیابی نحوۀ عالکرد و تحقق آن 

                                                                                                                                        
1. Dahrendorf 
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های مرتع آن نقش و تایضاه مرتبج بوا آن اسوت، لوذا     و نقش مرتبج با آن، مربوط به گروه
هوای محولوه بوه     هوای ممهواوتی از نقوش    های مرتع، انمظارا  و ارزیابی هر یک از این گروه

ی و نقشو  ا راد داشمه که در راسومای یکودیضر نبووده و منجور بوه کشواکش و تعوارض درون       
 (.1377گردد )توادی یضانه،  نقشی می بین

 

 هنجارهای اخالق علمی   ـ  نظریات اخالق علمی

هوای سواخماری علوم بوه دو دسومه       هنجوار »، یکی از شاگردان مرتن، معمقود اسوت   1زوکرمن
توای   شوند، هنجارهای شناخمی ) نی( و هنجارهای اخالقی. هنجارهای اخالقی بوه  تق یم می

« هوای مرتنوی ه ومند    هوا هاوان هنجوار    ر بر ر مارهای عالاوان ه ومند. ایون   داللت بر علم، ناظ
پوردازد و و بورای    ای به نهواد علوم موی    (. رزنیک با دید حر ه11: 1316پور و  االی،  )شار 

ای را  گانه از اصوول اخالقوی و حر وه    ای دوازده وری بیشمر این نهاد، مجاوعه کارایی و بهره
کواری، دقوت، بلنودنظری، آزادی، اعمبوار/ مودرک،       ز: درسوت کند که عبارتند اپیشنهاد می

مداری،  رصت، احموراس ممقابول، کوارایی، احموراس و      پذیری اتمااعی، قانون تعلیم، م ئولیت
ها )مواووعا ( بورای انجواس کوار علاوی. از نظور او علوم م وؤلیت          رعایت حقوک آزمودنی

اووروری اسووت )ودادهیوور و  اتماوواعی دارد بنووابراین، هنجارهووا و اخووالک علووم بوورای علووم 
 (. 6-17: 1317هاکاران، 

 

 تعریف مفاهیم 

پوذیرد یوا بوه او محوول      هر تایضاه یا منزلمی که  رد در سل له مراتوب اتماواعی تامعوه موی    
 گردد، دارای عناصری است که عبارتند از: می

اه گردد  در ایون بررسوی، ا وراد در تایضو     که به ا راد دارای تایضاه محول می ها: ـ نقش
 دانشجویی دارای نقش دانشجویی ه مند.

نقشوی خواص انمظوار     مجاوعه وظایف یا عالکردهوایی کوه از  ورد صواحب     ـ انتظارات:
نقشی )انمظارا  مربوط به هنجارهای اخوالک علاوی(    رود  در این بررسی انمظارا  درون می

 مدنظر است.

                                                                                                                                        
1. Zuckerman 
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ظوارا  بورای نقشوی    کننودۀ مجاوعوه انم   گروهی از ا وراد کوه تعیوین    های مرجع: ـ گروه
خاص و ارزیاد عالکرد و تحقق انمظارا  یک نقش ه مند  در این بررسی، اعضای هیئت 

نقشوی   علای گروه مرتوع بورای تعیوین و ارزیوابی ر مواری و تحقوق عالوی انمظوارا  درون        
 اند. دانشجویان )هنجارهای اخالک علای( در نظر گر مه شده

ــ  ــارات درونـ ــجویی: انتظ ــی دانش نقشووی دانشووجویی  از انمظووارا  درونمنظووور  نقش
)هنجارهای اخالک علای دانشجویان دکمری(، مجاوعه معیارها و اصول اخالک علای است 

رود. ایون اصوول یوا معیارهوای اخوالک       که در  ضای اتماا  علای، از دانشجویان انمظار موی 
 اشاره شد. تر به آنها  گانه نظریۀ اخالقی رزنیک ه مند که پیش علای هاان اصول دوازده

مشوی   عنووان خوج   هوا بوه   اصول و معیارهایی ه مند که ان وان  :ـ هنجارهای اخالق علمی
و بورای اهودا، علاوی خوود انم واد کورده، مطوابق آنهوا           کوری و عالوی   نظری و ر ماری و 

هنجارهوای اخوالک علاوی مجاوعوه      .نااینود  کننود و ر موار موی    اندیشند، اظهوار نظور موی    می
 کند.   راد را در  رآیند علای هدایت میقواعدی است که ر مار ا

ترتیحا  نظری بر معیارهای  کری، ذهنی و بیانی ممکوی   ـ ترجیحات نظری و رفتاری:
ها اذعان داشمه  است، بنابراین، مجاوعه ترتیحاتی که ا راد در مقاس اسمدالل و قضاو  بدان

گوردد. اموا    قلاداد می دارند، در زمرۀ ترتیحا  نظری و در اظهارا  خود آنها را مرت  می
گیورد کوه    ترتیحا  ر ماری ناظر بر شرایج عینی است و مجاوعه ترتیحواتی را در بور موی   

عنووان مبنوای ر موار عالوی آنهوا را تورتی         اند و به ا راد در مقاس عال و حوزۀ ر مار پذیر مه
 دهند. اگر ترتیحا  ر ماری با ترتیحا  نظری هنجارهوای اخوالک علاوی آنوان منطبوق      می

باشد، حاکی از رشد اخالک علای است و اگر منطبق نباشند ناظر بر عدس انطباک و عدس رشد 
 اخالک علای است.  

عدس انطباک مطرح در ایون بررسوی، مربووط بوه عودس انطبواک ترتیحوا          ـ عدم انطباق:
نظری هنجارهای اخالک علای با ترتیحوا  ر مواری هنجارهوای اخوالک علاوی و نیوز عودس        

هنجوار اخوالک علاوی در درون نقوش      12نقشوی اسوت )عودس انطبواک      را  درونانطباک انمظا
نقشی، گاه مجاوعه انمظارا  و وظایف مربووط   دانشجویی(. در عدس انطباک انمظارا  درون

به هنجارهای اخالک علای درون نقش دانشجویی در راسمای یکدیضر نبوده بلکه در تضواد،  
نوود و در درون نقووش )دانشووجو( انمظووارا  گیر تعووارض، تووزاحم و تووداخل شوودید قوورار مووی

 رود.  ممناقضی از  رد می
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 چارچوب نظری تحقیق 

نظریۀ رشود اخالقوی، نظریوۀ مورتن، نظریوۀ پارسوونز، نظریوۀ گوا ان، نظریوۀ تعوارض نقوش            
دارندور، و نظریۀ معیارهای اخالک علای رزنیک، چارچود نظوری ایون مقالوه را تشوکیل     

 دهند. می
 

 های تحقیق فرضیه

 ند:ا های زیر مطرح های مورد بحث،  رایه های نظریه این پژوهش بر اساس داللتدر 
نقشی تایضواه دانشوجویی، در هور یوک از سوطوح       رسد بین انمظارا  درون . به نظر می1

نظووری و ر موواری، انطبوواک وتووود نوودارد، یعنووی مجاوعووه انمظووارا  و وظووایف مربوووط بووه  
گاه با یکدیضر ناهااهنضی، تضاد، تعوارض،  هنجارهای اخالک علای درون نقش دانشجویی 

گیورد کوه  ورد در     تزاحم یا تداخل دارنود و انمظوارا  ممناقضوی در درون نقوش شوکل موی      
شود هم در سوط  نظوری و هوم در     پذیرش آنها دچار تناقض و ناهااهنضی شده و باعث می

 سط  ر ماری، قادر به ایجاد هااهنضی و انطباک بین این انمظارا  نباشد.  
رسد بین ترتیحا  نظری و ر مواری مربووط بوه هنجارهوای اخوالک علاوی        . به نظر می2

نحوی که دانشجو الزاماً در سوط  نظوری قوادر بوه      دانشجویان دکمری انطباک وتود ندارد، به
تواند این انمظارا  را بورآورده سوازد    پذیرش آنها ه ت ولی در سط  ر ماری و عالی نای

 آید. و ر ماری پدید میولذا عدس انطباک سط  نظری 

 

 روش تحقیق

% و 10 سواخمۀ اعمباریا موه و پایوایی    با ابزار پرسشنامه محقق« پیاایش»روش بررسی مواو ، 
% است. ممغیرهای مورد سنجش در این مقاله، ترتیحا  )مربوط به اخالک علاوی نظوری   11

علاوی ر مواری(   و اخالک علای ر ماری( و انطباک )مربوط به اخالک علای نظری بوا اخوالک   
گیوری هور دو بعود نظوری و ر مواری از       ه مند که دو بعد نظری و ر ماری دارند. برای اندازه

هوای مممغیور اخوالک     گانۀ اخالک علای رزنیک اسومهاده شوده کوه شواخ      معیارهای دوازده
علای )هم اخالک علای نظری و هم اخالک علاوی ر مواری( ه ومند. در سونجش عالیواتی،      

ای مشمال بر  اطالعا  تحقیق، با اسمهاده از طیف مقای ۀ زوتی، پرسشنامهآوری برای تاع
 66گزینۀ زوتوی بورای اخوالک علاوی نظوری و       66ب ش نظر سنجی و ر مار سنجی، شامل 
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های دشوار طراحی شده(،  ها و دو راهی گزینۀ زوتی برای اخالک علای ر ماری )با موقعیت
یق است. ترتیحا  اخالک علای نظوری و ر مواری   های این تحقتنظیم گردید که مبنای داده

، میوزان انطبواک و   1بندی شده و سپس با اسمهاده از دسومور تهااول   ها رتبه بر اساس این گزینه
هوا،   دسوت آمود. در آزموون  راویه     عدس انطباک بین سط  نظری و ر ماری اخالک علاوی بوه  

هوای اخوالک    ای )شواخ   های مقای ه های مقای ۀ زوتی، خود گزینه اان اسمهاده از طیف
 دست آمد.  علای( نیز مورد آزمون قرار گر مند و روابج معناداری بین ب یاری از آنها به

در دانشضاه  1314تاامی دانشجویان دکمری روزانۀ ورودی نیاۀ اول سال  :جامعة آماری
 شااری. روش تااس نهر به 116شهید بهشمی است، شامل 

ای این منظور از آمار توصیهی و اسمنباطی اسمهاده شده بر ها: روش تجزیه و تحلیل داده
طر ه. این  های تی اسمیودنت م مقل و آنالیز واریانس یک ها از آزمونو برای بررسی  رایه

 معنادار شارده شدند.  0.05ها در سط  زیر آزمون
 

 های تحقیقیافته

 شود: های این تحقیق به شرح زیر مطرح می یا مه
 

 توصیفی های آمار تحلیل

درصد مورد و   55.1آوری شده از دانشجویان دکمری، پرسشنامه تکایل و تاع 116از میان 
گوروه   درصود رشومه   36.73درصود مجورد،    42.17درصد مم هل و  57.03درصد زن،  44.1

درصد شواغل و   50.51درصد علوس پایه،  33.16مهندسی و  درصد  نی 30.10علوس ان انی، 
درصود   46.46درصد دارای درآمد کامر از یک میلیوون،   23.23درصد غیر شاغل،  41.41

 درصد با درآمد بیش از دو میلیون بودند. 30.31بین یک تا دو میلیون و 
 

 ترجیحات نظری و رفتاری مربوط به هنجارهای اخالق علمی در میان دانشجویان 

ن دکموری،  ترتیحا  نظری و ر ماری مربوط به هنجارهای اخالک علای در میوان دانشوجویا  
تهکیک در میان سه گوروه تحصویلی ادبیوا  و علووس ان وانی،  نوی و        صور  کلی و نیز به به

 گردد. مهندسی و علوس پایه بررسی گردیده که در تداول زیر ارائه می
                                                                                                                                        
1. difference 
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 طور کلی ترجیحات نظری و رفتاری در جامعة آماری به .1جدول

 ترجیحات رفتاری ترجیحات نظری

 اعمبار/ مدرک کاری درست

 کارایی مداری قانون

 دقت دقت

 احمراس ممقابل پذیری اتمااعی م ئولیت

 کاری درست ها احمراس و رعایت حقوک آزمودنی

 آزادی اعمبار/ مدرک

 تعلیم بلندنظری

  رصت کارایی

 مداری قانون آزادی

 پذیری اتمااعی م ئولیت  رصت

 ها احمراس و رعایت حقوک آزمودنی احمراس ممقابل

 بلندنظری متعلی

مطابق تدول، ترتیحا  مربوط به هنجارهای اخالک علاوی دانشوجویان دکموری بوه دو     
صور  نظری و ر ماری رتبه داده شده که ترتی  بیشمر ا راد مورد بررسی، از حیث نظوری،  

 کاری و از حیث ر ماری، اعمبار/ مدرک بود.  درست
 گروه ادبیات و علوم انسانی .2جدول 

 رجیحات رفتاریت ترجیحات نظری

 دقت کاری درست

 اعمبار/ مدرک پذیری اتمااعی م ئولیت

 کارایی مداری قانون

  رصت ها احمراس و رعایت حقوک آزمودنی

 کاری درست بلندنظری

 مداری قانون آزادی

 تعلیم اعمبار/ مدرک

 احمراس ممقابل کارایی

 ها احمراس و رعایت حقوک آزمودنی دقت

 ری اتمااعیپذی م ئولیت  رصت

 بلندنظری تعلیم

 آزادی احمراس ممقابل
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گوروه ادبیوا  و علووس ان وانی از حیوث نظوری،        مطابق تدول، دانشجویان دکمری رشمه
 دانند. تر از سایر معیارها می کاری و از حیث ر ماری، دقت را برتر و مهم درست

 گروه فنی و مهندسی .9جدول 

 ترجیحات رفتاری ترجیحات نظری

 اعمبار/ مدرک  اریک درست

 آزادی دقت

 کارایی مداری قانون

 کاری  درست پذیری اتمااعی  م ئولیت

 دقت  اعمبار/ مدرک 

 تعلیم  ها احمراس و رعایت حقوک آزمودنی

  رصت  بلندنظری

 احمراس ممقابل آزادی 

 مداری  قانون کارایی 

 پذیری اتمااعی م ئولیت  رصت

 ها  ک آزمودنیاحمراس و رعایت حقو تعلیم

 بلندنظری احمراس ممقابل

کاری و از حیث  مهندسی، بیشمر ا راد از حیث نظری، درست مطابق تدول در گروه  نی
 دهند.   ر ماری، اعمبار/ مدرک را ترتی  می

 گروه علوم پایه .4جدول 

 ترجیحات رفتاری ترجیحات نظری

 کارایی  دقت 

 اعمبار/ مدرک  مداری قانون

 آزادی کاری درست

 احمراس ممقابل کارایی  

 دقت  پذیری اتمااعی  م ئولیت

 کاری  درست اعمبار/ مدرک 

 پذیری اتمااعی م ئولیت ها  احمراس و رعایت حقوک آزمودنی

 تعلیم احمراس ممقابل 

 مداری  قانون بلندنظری

  رصت  آزادی 

 ها  احمراس و رعایت حقوک آزمودنی  رصت 

 بلندنظری تعلیم
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مطابق تدول، در گروه علوس پایه، ترتی  ا راد از حیث تهت نظوری، دقوت و از حیوث    
 ر ماری، کارایی است.  

 
   های تحقیق آزمون فرضیه

نقشوی دانشوجویان )هنجارهوای     رسد بین ترتیحا  مربووط بوه انمظوارا  درون   . به نظر می1
نطبواک وتوود   اخالک علای دانشجویان دکمری( در هور یوک از سوطوح نظوری و ر مواری، ا     

اساس قضیۀ حد مرکزی(، برای بررسی این  رایه ها )بر  بودن داده« نرمال»ندارد. با توته به 
 اسمهاده شده است.   1طر ه از آزمون آنالیز واریانس یک

 نقشی طرفه برای بررسی انطباق بین ترجیحات مربوط به انتظارات درون آنالیز واریانس یک .5جدول

2معناداری F میانگین مربعات زادیدرجة آ مجموع مربعات 
 

 0.011 0.65 0.247 1 0.247 بین گروه

   0.31 114 73.72 درون گروه

    115 73.167 کل

نقشوی دانشوجویان )هنجارهوای     مطابق تدول، بین ترتیحا  مربوط بوه انمظوارا  درون  
او  تهو  0.05تنهوایی، در سوط     اخالک علای( در هر یک از دو سط  نظوری و ر مواری بوه   

 0.05معناداری وتود ندارد اما بین ترتیحا  نظری و ر مواری تهواو  معنواداری در سوط      
مشاهده شده است. این آزمون حاکی از آن است که میان خود ترتیحا  نظری مربووط بوه   

تنهوایی، و هاچنوین میوان خوود ترتیحوا  ر مواری مربووط بوه          هنجارهای اخالک علاوی بوه  
یی، انطباک وتود دارد )تهواو  وتوود نودارد( ولوی در مقواس      تنها هنجارهای اخالک علای به

مقای ه، بین ترتیحا  نظری و ر ماری انطباک وتود ندارد. بنابراین، در ایون  راویه از بعود    
مقای ه، ترتیحا  هر سط  در هاان سوط  تهواو  )عودس انطبواک( معنواداری نداشومه ولوی        

، تهاو  و عدس انطبواک معنواداری   ترتیحا  هر سط  با سط  دیضر )سط  نظری با ر ماری(
 شود.   دارد که در آزمون زیر به آن پرداخمه می

رسد بین ترتیحا  نظری و ر مواری مربووط بوه هنجارهوای اخوالک علاوی        . به نظر می2
دانشجویان دکمری انطباک وتود ندارد. برای بررسی ایون  راویه از آزموون توی اسومیودنت      

 م مقل اسمهاده شد.
                                                                                                                                        
1. ANOVA 

2. sig 
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ی استیودنت برای بررسی انطباق بین ترجیحات نظری و رفتاری مربوط به آزمون ت .6جدول 

 هنجارهای اخالق علمی

 شاخص
 

 متغیر
T Df  

 )دوطرفه(

تفاوت 

 میانگین

 درصد 35فاصلة اطمینان 

 کران باال کران پایین

ترتیحا  نظری و 

 ر ماری
1.02 116 0.04 0.07 0.061 0.6036 

تور   % بوزرگ 5بحران در سط  خطاپذیر  tشده از آزمون  همحاسب tمطابق تدول، آزمون 
( است، بنابراین  راویه صوهر رد و  راویه    0.05تر از  و میزان معناداری در تدول )کوچک

تووان گهوت بوین ترتیحوا  نظوری و ر مواری        % موی 15شود. لذا با اطاینان تضاین ت یید می
صوورتی   ی وتود دارد، یعنی بهمربوط به هنجارهای اخالک علای دانشجویان تهاو  معنادار

معنادار ترتیحا  نظری از ترتیحوا  ر مواری ممهواو  و بور هوم نامنطبقنود. پوس،  راویۀ         
تحقیق مبنی بر عدس انطباک سط  نظری و ر ماری ترتیحوا  مربووط بوه هنجارهوای اخوالک      

 علای، در آزمون ت یید شد.

 مربوط به هنجارهای اخالق علمی درصد افراد در انطباق بین ترجیحات نظری و رفتاری .1جدول 

 درصدی 61بر اساس انطباق 

 درصد گروه

 16.33 درصد ( 60درصد )و انطباک بیش از  40ا راد با عدس انطباک کامر از 

 13.61 درصد  40ا راد با عدس انطباک بیش از 

درصود و   40شده دارای عدس انطباک بویش از   درصد ا راد مصاحبه 13.61مطابق تدول، 
درصود( ه ومند     60درصود )انطبواک بویش از     40درصد داری عدس انطباک کامور از   16.33

درصد اخمال، بین ترتیحا  نظری و ر ماری مربوط بوه هنجارهوای    40ا رادی که بیش از 
گیرند و ا ورادی کوه    اخالک علای آنها دیده شده، در گروه ا راد دارای عدس انطباک قرار می

درصود انطبواک، بوین ترتیحوا  نظوری و ر مواری        60ش از درصد اخمال، و بی 40کامر از 
 هنجارهای اخالک علای آنها دیده شده، در گروه ا راد دارای انطباک.  

 درصدی 51درصد افراد در انطباق بین ترجیحات نظری و رفتای بر اساس انطباق  .3جدول 

 درصد تعداد گروه

 40/45 11 درصد  50ا راد با انطباک بیش از 

 60/54 107 درصد  50عدس انطباک بیش از  ا راد با
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درصد اخومال، بوین ترتیحوا  نظوری و ر مواری       50مطابق تدول، ا رادی که بیش از 
هنجارهای اخالک علای آنها دیده شده، در گروه دارای عدس انطباک و ا رادی کوه کامور از   

یده شوده،  درصد اخمال، بین ترتیحا  نظری و ر ماری هنجارهای اخالک علای آنها د 50
 گیرند.  در گروه دارای انطباک قرار می

 گروه درصد انطباق میان دانشجویان سه رشته .3جدول 

 درصد افراد دارای انطباق در ترجیحات نظری و رفتاری رشته گروه

 %55  نی و مهندسی

 %24 علوس پایه

 %21 ادبیا  و علوس ان انی

مهندسوی و کامورین ا وراد در     روه  نوی مطابق تدول، بیشمرین ا راد دارای انطبواک در گو  
درصود   21گروه علوس ان انی است  ترتیحا  نظری و ر ماری هنجارهای اخالک علای در 

درصد ا وراد   55درصد ا راد در گروه علوس پایه و  24ا راد در گروه ادبیا  و علوس ان انی، 
 ند.ا در رشمه گروه  نی و مهندسی بر هم منطبق

 

 های تحقیق سایر یافته

انطباک ترتیحا  نظری و ر ماری در هنجارهای اخالک علای دانشجویان با معیار تن ویت و  
هل آنها تهاو  معنواداری نودارد ولوی بور اسواس میوزان درآمود ماهیانوه، تهواو            واعیت ت

هوای   معنادار است، بدین معنا که دانشجویان با میزان درآمد ماهیانوۀ بواالتر ن وبت بوه گوروه     
 نطباک نظری و ر ماری بیشمری ه مند.درآمد، دارای ا کم

 

 گیریبحث و نتیجه

درصود دانشوجویان دکموری در ترتیحوا  نظوری و       16.33دسوت آموده،    بر اساس نمایج به
درصود )عودس انطبواک     60ر ماری مربوط به هنجارهای اخالک علای، دارای انطبواک بویش از   

درصود ه ومند.    40ش از درصد آنوان، دارای عودس انطبواک بوی     13.61درصد( و  40کامر از 
درصود   55درصود بووده و    50درصد از ا راد مورد بررسی دارای انطباک باالی  45هاچنین، 

تواند ناظر به میزان رشد  درصد ه مند که می 50آنان دارای انطباک نظری و ر ماری کامر از 
وازن رسد این عودس انطبواک ناشوی از ناهاواهنضی و عودس تو      در اخالک علای باشد. به نظر می
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هنجارهای اخالک علای )انمظارا  درون نقش تایضاه دانشجویان( با شورایج دشووار تحقوق    
های عالی و شرایج ر ماری تحقق هنجارهای  ر ماری و عالی برای این گروه باشد. موقعیت

شوود ا وراد نمواننود     کنند که باعث می اخالک علای، شرایج بغرنجی را برای برخی ایجاد می
گونوه دشوواری، تورس و نضرانوی، بور       شرایج آزادانه و دل واه، بدون هویچ  اصولی را که در

هوای دشووار تحقوق ب شوند،      هوا و موقعیوت  گزینند، در شرایج واقعی ر ماری در دوراهی می
قادر به تحقق آرمان ذهنی و نظری خود نباشند و دچار ترتیحا  نظری و ر ماری نوامموازن  

 و نامنطبق گردند.
یابی بوه اهودا، بوا اهودا، موورد       رسد شرایج و ابزارهای دست ر میبر این اساس، به نظ

و هاواهنضی نداشومه و نیواز بوه بوازبینی       هنجارهای اخالک علای )انمظارا  درون نقشی( نظر و 
تری عاومیت طور گ مرده دارند و اگر این امر تحقق نیابد، نقض هنجارهای اخالک علای به

 خواهد یا ت.
وقوت عاواًل بوا شک وت مواتوه شوده اسوت،         صور  تاواس  گزینش دانشجوی دکمری به

لحواظ  رصوت و    یوابی بوه مقطوع دکموری بایود بوه       دانشجو باید بمواند بپذیرد که برای دسوت 
ترتیحا  زندگی هزینه کند و بمواند ترتیحا  ر ماری مربوط به هنجارهای اخوالک علاوی   

حقوق انطبواک   تحصیل را مطابق ترتیحا  نظری تحقوق ب شود و در صوور  عودس امکوان ت     
ب شی به آن، در  رصت مقمضی دیضری اقداس به تحصیل ناایود توا    نظری و ر ماری و الویت

یک ارزش، حق، دسماورد و  وریت،  دای ارزش، حق، دسماورد و  ووریمی دیضور نضوردد.    
ناهااهنضی ترتیحا  نظری و ر ماری هنجارهای اخالک علای )عدس توازن انمظارا  نظری 

کاهود،  رون نقشی( دانشجویان دکمری، از بازده علای و پژوهشی آنها موی و ر ماری ممعدد د
شووود کووه بووا شووود، مووانع ورود دانشووجویانی موویموتووب اتووال، سوورمایۀ علاووی تامعووه مووی

توان ومند ثاورۀ کارآمودی بورای     مندی و اشمیاک الویت ن  مشان تحصویل بووده و موی    عالقه
هنجوار شودن    ار  و رعایت نشوند، باعث بوه درسمی نظ تامعه داشمه باشند. اگر این قواعد به

هوا حوذ، گردنود توا نقوض       ناموه  نقض قواعد خواهد شد  اروری است این قواعد از آیوین 
قواعد و قوانین عاومیت نیابد. انمظارا  نظری و ر ماری ممعدد و ناهااهنگ تعریف شوده و  

بوین سوط    کند کوه یوا سوازگاری و هاواهنضی      مورد انمظار در درون یک نقش، ایجاد می
نظری و ر ماری انمظارا  ایجاد شوود یوا بوه انمظوارا  هاواهنضی بودل شووند کوه نمیجوۀ آن          

 بازگشت سرمایه برای  رد و تامعه، هر دو، خواهد بود. 
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این میزان عدس انطبواک نظوری و ر مواری بوا رویکورد دیضوری نیوز قابول تبیوین اسوت. در           
یوابی   شبرد اهدا،، ارتقای منزلت و دستعنوان ابزاری برای پی توامعی که زبان واناودی به

یوابی بوه آن اهودا،، منزلوت و      به منابع کایاد مو ق باشد، انضیزۀ صر، هزینه برای دسوت 
 منابع کایاد مضاحل خواهد شد.

هوای  ورد    در دیدگاه پارسونزی، کنش اساساً انعکاسی و غیر ارادی است و مبنای کونش 
کنش و در موقعیت تعامل و بنابراین تطبیق کونش  ارزیابی او از عوامل محیج در لحظه انجاس 

باشود. در   با گزینۀ مناسب و موا ق بوا هنجارهوا و نظواس اخالقوی مربووط بوه آن موقعیوت موی        
دیدگاه گا انی، کنشضران زبردسوت از رهضوذر مودیریت ت ثیرگوذاری )ناوادین( در یوک       

نود توا زمینوۀ    موقعیت خاص قادرند تعریهی مناسب بوا اهودا، خوود بوه دیضوران تحایول کن      
تحایل کنش آنها بر دیضران مثل هنجارها، نظاس اخالقی و اتبارهای اتمااعی  راهم گوردد  

 (. 11و10: 1313من،  برداری کنند. )بی نهع خود بهره و از آن به
هوای   هوای مهوم اتماواعی، از تالوه عرصوه     اسمهاده از این قواعد کنشی در هاوۀ عرصوه  

با وتود عدس انطباک نظوری و ر مواری در هنجارهوای    علای، با نبوک خاصی عجین گشمه که 
یوابی بوه منوابع کایواد در      اخالک علای، نمیجۀ آن، پیشبرد اهدا،، ارتقای منزلوت و دسوت  

 عرصۀ علای است.
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سید محادی(، ممرتم. تهران: نشر )ممرتم:  .ب ت نظریه و کار :روانشناسی تربیت(. 1315) اسالوین، رابر 

 روان.

شناخمی مؤثر بر  (. بررسی تعهد کاری اسمادان و عوامل تامعه1312دیقه  اسکندری چراتی، آذر )امینیان، ص

 ،ایوران  شوناخمی  تامعوه  مطالعوا  آن )مطالعه موردی: دانشضاههای آزاد اسالمی شرک اسومان گل ومان(.   

 .55و66(، 3) 3

 یا(.تهران: نشر نی.ک ، )ممرتم راا مقدسزبان، منزلت و قدر  در ایران(. 1313من، ویلیاس ) بی

اولین هاایش  (. ت ثیر  رهنگ بر ابعاد اخالقی دانشجویان ح ابداری.1311تباری، ح ین  رحاانی، حلیاه )
 ، دانشضاه آزاد اسالمی، واحد نور.ملی ح ابداری و مدیریت

ان ووان شووناخمی و مرزهووای آن )نقوود و بررسووی کموواد   (. ان ووان تامعووه1377توووادی یضانووه، محادراووا )
 .1-12(، مرداد، 22) کماد ماه علوس اتمااعی،رالف دارندور،(.  شناخمی هتامع

الاللوی اخوالک    هاایش بین، منطقه شهر تهران 3گرایی اخالقی در  عاس عوامل مؤثر بر (.1373) چلبی، م عود

 .ها اسالمی در دانشضاه

. تهوران:  (ایوران  ۀشناسی اخالک )تحلیل واعیت اخالک اتماواعی در تامعو   تامعه(. 1313حاتیانی، ابراهیم )

 شناسان. تامعه

نضرش دانشجویان پزشکی سال اول تا ششم ن بت به انوا  خال، دانشوضاهی و  (. 1314داورانی، میرح ین )
درموانی   و س پزشکی و خودما  بهداشومی  نامه دکمری، دانشضاه علو . پایانسنجش آن به روش غیر م مقیم

 کرمان.

پژوهشوکده مطالعوا    (. تقلب علای، تنبه های اتمااعی و حقووقی. تهوران:   1311ذاکر صالحی، غالمراا )
  رهنضی  و اتمااعی.

تحقیقوا   (. توانان و بیضانضی تحصیلی و دانشوضاهی.  1310ذکایی، محاد سعید و اسااعیلی، محاد تواد )
 .10-55(، 4) 4،  رهنضی ایران

 .61-47(، 3) 6، ایران شناسی تامعه ۀمجلگریزی.  (. میزان، نو  و عوامل مؤثر بر قانون1314راایی، محاد )

 ، )ممرتم مح ن ثالثی(. تهران: علای.معاصر دوران در شناسی تامعه ۀنظری(. 1371ریمزر، تورو )

مؤثر بر سرقت علای بر ح ب تن ویت  (. عوامل 1311بی عشر   عظیای، امین  سلیاانی، ن یم ) زمانی، بی

 .35-24(، 3) 7، ر ماری علوس در اخالکو رشمۀ تحصیلی از دیدگاه دانشجویان. 

ای در درونوی   (. نقش عوامل ساخماری، کنشوی و رابطوه  1310اله  بقایی سرایی، علی ) سموده انواری، هدایت

 .143و166، 12، یمااعات پژوهششدن اخالک علم در میان دانشجویان تحصیال  تکایلی. 

(. بررسی مقررا  دانشضاه آزاد اسوالمی  1310سعادتاند، زهره  لندی اصههانی، لیال   رهنگ، محادتواد )

http://www.ensani.ir/fa/13178/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/13178/magazine.aspx
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مجاوعه مقاال  اولین کنهرانس بین الاللی شهروند در بعد م ائل اخالقی و ر ماری در بین دانشجویان. 
 ، دانشضاه آزاد اسالمی واحد خوراسضان )اصههان(.م ئول

تهوران:   ،تامعوه شناسوی علوم و انجاون هوای علاوی در ایوران       (. 1316محاود )    پور، محاود   ااولی، شار

 انمشارا  پژوهشکده مطالعا   رهنضی و اتمااعی.

( دانشوضاه شوریف   MBA(. بررسی نضرش دانشوجویان مودیریت )  1311شربت اوغلی، احاد  ا شار، گلناز )

الاللوی   هشوماین کنهورانس بوین   ۀ ک وب و کوار.   برانضیوز اخالقوی در حووز    ن بت به مواووعا  چوالش  
 ، دانشضاه شریف.مدیریت

پوژوهش  . 1365 و1311های  (.  راتحلیل تحول اخالقی در تحقیقا  انجاس شده طی سال1311شعبانی، زهرا )
 .42و11، 27، و نضارش کمب دانشضاهی

دانشوجو بور بنیواد تحلیول      (. مبانی و اصول اخالقوی ارتبواط اسوماد بوا    1311ارغامی، سعید  رمضانی، عادل )

 .11و114، 1311و بهار  1311( زم مان 1و 1)راهبرد  رهنگ، تطبیقی و نقد آرای  یل و ان ه می. 

(. درک دانشوجویان پرسووماری از موانوع ح اسوویت اخووالک   1311پووور، محدثووه ) زاده، عبوواس  مح ون  عبواس 

 ضاه زنجان.، دانشسومین هاایش ملی سهروردی با مواو  اخالک کاربردیای.  حر ه

هوای  رهنضوی بور درک     (. بررسی تو ثیر تهواو  در ارزش  1312زاده، مح ن ) زاده، محادراا  معینی عباس

یوازدهاین هاوایش ملوی    اصول اخالقی دانشجویان ح وابداری: بررسوی تطبیقوی در ایوران و انضل ومان.      
 ، دانشضاه  ردوسی مشهد.ح ابداری ایران

 در اخوالک (. بررسی عؤامل موثر در اقداس به تقلب دانشوجویان.  1312  )نژاد، صال نیا، اکبر  صالحی علیوردی
 .13-15(، 1) 1، ر ماری علوس

ای علای در تضواین کیهیوت آموزشوی     (. تایضاه و سازوکارهای اخالقیا  حر ه1315 راسم واه، مقصود )

 .16و27(، 1) 1،  ناوری و علوس در اخالکعالی ایران. 

های دانشضاهی در  ضوای آمووزش    عوامل مؤثر بر ناراسمی(. 1315، سید آیت اهلل )میرزایی، معصومه و قاراخانی

 . 21-41(، 2) 1، تحقیقا   رهنضی ایران .)های دولمی تهران مطالعۀ موردی دانشضاه)علوس اتمااعی 

هووای  (. سوووگیری اخالقووی و هنجوواری در پووژوهش 1310قااووی طباطبووایی، محاووود  ودادهیوور، ابوووعلی )  

 و ادبیوا  هوای ایوران.    العۀ تطبیقی امور مربوط به دانشجویان تحصیال  تکایلی دانشوضاه دانشضاهی، مط

 .117و226، (110-111) 44، تبریز دانشضاه اتمااعی علوس

(. تحول  رهنضی در علوم: از علوم دانشوضاهی توا     1312قانعی راد، محادامین  ملکی، امیر و محادی، زهرا )

 .51-31(، 4) 6، ایرانتحقیقا   رهنضی علم پ ا دانشضاهی. 

های تولید  ها و چالش(. عوامل، انضیزش1317راد، محادامین  طلویی، ابوالقاسم  خ رو خاور،  رهاد ) قانعی

 .71و15(، 2) 1،  ناوری و علم سیاستدانش در بین ن بضان علای. 
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 صر.، )ممرتم مح ن ثالثی(. تهران:  رهنگ معاشناسی درآمدی به تامعه(. 1373کوئن، بروس )

هوای هنجواری ن وبت بوه علوم در بوین        (. بررسوی سووگیری  1317گدازگر، ح ین  علیزاده اقدس، محادباقر )

اعضای هیئت علای و نقش آن در تولید علم )مطالعه مووردی: اعضوای هیئوت علاوی دانشوضاه تبریوز(،       

 .1و22(، 1) 21، (ان انی علوس) اصههان دانشضاه پژوهشی ۀمجل

ای در دانشوضاه: مبوانی    (. اخالک حر وه 1312ندی، محادعلی  خدری، عبدالراا )نیا، محادراا  سپهو ممقی

 ، دانشضاه لرسمان.ها و راهکارها الاللی مدیریت، چالش کنهرانس بیننظری، اهایت و اصول. 

هوای   (. تاثیر م وائل و چوالش  1311مح نی تبریزی، علیراا  قاای طباطبایی، محاود  رتایی، سید هادی )

 .45و67، 55، عالی آموزش در ریزی برنامه و پژوهشپذیری دانشضاهی.  تامعهمحیج علای بر 

ای در آمووزش و هنجارهوای علوم در ارتقوای      (. شناسایی نقش اصوول اخوالک حر وه   1313محادزاده، لیال )

اولین کنهرانس کیهیت نظاس دانشضاهی با توته به میزان پایبندی اعضای هیا  علای به هنجارهای علم. 
 ، دانشضاه صنعمی شریف.های دانشضاهی تهران ابی کیهیت در نظاسملی ارزی

هوای   ای بور ارزش  (. ت ثیر آمووزش آیوین ر موار حر وه    1312موسوی شیری، سید محاود  شهرسمانی، مریم )

 ، دانشضاه پیاس نور.یازدهاین هاایش ح ابداری ایراناخالقی دانشجویان ح ابداری. 

. تهووران: هووای تولیوود علووم چووالش نشووضاه در  رآینوود تولیوود علووم ونقووش دا(. 1311وحوود ، ر.  آژیوور، س. )

 . 137و173پژوهشکدۀ تحقیقا  اسمراتژیک مجاع تش ی  مصلحت نظاس. 

بررسی عوامول دانشوضاهی و دپارتاوانی موؤثر بور پیوروی دانشوجویان تحصویال          (. 1377ودادهیر، ابوعلی )
نامه کارشناسی ارشد،  . پایانر دانشضاه تبریزتکایلی دانشضاهی ایران از هنجارها و اد هنجارهای علم د

 دانشکدۀ علوس ان انی و اتمااعی دانشضاه تبریز.

شناسوی   (. معیارهای ر مار اخالقی در انجاس کار علای )تو ملی بور تامعوه   1317ودادهیر، ابوعلی و هاکاران )

 .6و17(، 4و3) 3،  ناوری و علوس در اخالک ناوری مرتن و رزنیک(.  و اخالک در علم
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Abstract 
This article aims to achieve the theoretical and behavioral preferences on 
scientific Ethics norms among PhD students and the level of conformity and 
unconformity of theoretical and behavioral preferences on scientific Ethics 
norms among PhD students. It also aims to achieve the realities based on the 
conflicts and to explain factors related to level of conflict of these values. This 
article has a combined approach ranging from Ethics theories based on inter- 
role conflict of Dahrendorf, scientific Ethics indicators of Resnick, Merton, 
Parsons, Goffman and Ethics Growth theories.  Methodology is based on a 
field survey and its population is Ph.D students of fields of humanities, 
engineering and basic sciences from Shahid Beheshti University. One hundred 
ninety-six students were chosen by complete enumeration method and they 
were under a test by a questionnaire with total validity 80% and 81%  . The 
results showed there is no complete conformity between theoretical and 
behavioral preferences on scientific Ethics norms among PhD students so that 
16.33 of the students have over 60% conformity and 83.68 of them have over 
40% unconformity and The level of unconformity in the theoretical and 
behavioral preferences on scientific Ethics norms are different in the three 
fields (among PhD students of fields of humanities, engineering and basic 
sciences). In addition, when the theoretical preferences -12 Ethics indicators- 
are considered to each other, there is no conflict among them but in the 
comparison of the theoretical preferences and behavioral preferences, there is 
unconformity (conflict) between theoretical and behavioral preferences. 
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