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  ؛اعضاي هيات علميهاي پايبندي به اخالق علمي در بين  كننده بررسي تعيين
  دانشگاه تبريز مورديمطالعه 

 

  3، مينا تجويدي2، عسل شيشواني1زاده ، محمد عباس*1اقدم عليزادهمحمدباقر 

  ت علمي دانشگاه تبريزاعضو هي -1

  كارشناس ارشد علوم اجتماعي -2
 دانشگاه تبريز  MBAكارشناسي ارشد دانشجوي  -3

  چكيده
اي در همه سطوح  بررفتار علمي و حرفههاي حاكم  ارزش تعميم و گسترش. استعالي  آموزش كيفيت تضمين نظام استقرار شرط اصلي پيش، اخالق علمي
ارتباطات علمي و فعاليت پژوهشي  التزام اجتماعي استادان و دانشجويان و اعتماد بيشتر جامعه به دانشگاهيان و سالمت تواند موجب افزايش دانشگاهي مي

ايط امروزي جوامع بشري، به مسايلي حاد و اضطراري تبديل در شر و ليكن ندهرچند مالحظات و تعليمات اخالقي، موضوعاتي بسيار كهن و پرسابقه ا. گردد
در . و نيازمند مطالعات و تتبعات نوين باشند ارتباط و تقابل با مسايل و عناصر نوبنياد علمي و فني ممكن است تازه و نو تلقي گردد اند كه به لحاظ گشته

ده و تأثير هر يك از آنها بر اخالق علمي شگردد، شناسايي  اساتيد دانشگاهي مي پژوهش حاضر عواملي كه باعث افزايش پايبندي به اخالق علمي در بين
ها تجزيه و تحليل آنها  آوري داده پس از جمع. آوري گرديد ها از طريق پرسشنامه جمع داده. جامعه آماري پژوهش، اساتيد دانشگاه تبريزاست. سنجيده شده است

متغيرهاي سرمايه اجتماعي، اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي و . انجام شد SPSSافزار  با استفاده از نرم به روش ضريب همبستگي و رگرسيون جندگانه و
همچنين رابطه بين اخالق علمي با سرمايه . انسجام گروهي و توليد علمي تاثير مثبتي بر ميزان پايبندي به اخالق علمي در بين اساتيد دانشگاه تبريز دارند

  .از رابطه بين مشاركت و يا ميزان توليد علمي با اخالق علمي استتر  اجتماعي قوي
  

  ، اخالق علمي، اساتيد دانشگاه تبريز پايبندي :ها كليدواژه

  
  'مقدمه -1

  در عصر حاضر، توجه  علم  جهان  بررسي  از عناصر ذاتي  يكي
و   در جامعه  پژوهشگران  هاي و مسؤوليت  جايگاه  به  جدي

ديگر،   عبارت به.  است  تمدن  در پيشرفت  علم ، نقش طور كلي به
  ترين اساسي  به  تواند از پرداختن نمي   علمي  گزارش  يك

  اعمال  بايد بر علم  اخالقي  چه  بر اينكه  روز مبني  سؤاالت
 و آموزش دانشگاه علم، كيفيت مداوم ارتقاي. شود، پرهيز كند

 به كه ارزشيابي است فرهنگ درونزاي توسعة مستلزم عالي،

 و رفتارهاي خودارزيابي و روحيات نيازمند خود نوبه
و  ياران ميان در كيفيت به دروني التزام و خودتنظيمي

                                                 
  aghdam1351@yahoo.com :دار مكاتبات نويسنده عهده *

 عالي، آموزش و دانشگاه هرچه. است عالي آموزش نفعان ذي

 به تنسب حساسيت شود، مي تقاضا واقع و توجه محل بيشتر
آن  كيفيت تضمين و اجتماعي گويي پاسخ از ، اطمينانراعتبا
هرچند مالحظات و تعليمات اخالقي، . يابد مي افزايش نيز

موضوعاتي بسيار كهن و پرسابقه است و ليكن در شرايط 
امروزي جوامع بشري، به مسايلي حاد و اضطراري تبديل 

ارتباط و تقابل با مسايل و عناصر نوبنياد  اند كه به لحاظ گشته
ازه و نو تلقي گردد و نيازمند علمي و فني ممكن است ت

امروزه وجود منابع انساني و . مطالعات و تتبعات نوين باشند
هاي اصلي توسعه در هر جامعه  نيروهاي متخصص از پايه

شود و وضعيت علمي و كيفيت اين منابع انساني  محسوب مي

 
  پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
 

  1390 تابستان، 4سال سوم، شماره 
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و تجربه تحقيقاتي آنها در ) ها دانشگاه(دقيقا با محيط آموزش 
كاركرد  دو و بوده علم سراي و انشگاه مĤمند. ارتباط است

 عوامل، ساير كنار در و است پژوهش و آن آموزش اساسي

اعضاي  عهده به بيشتر دانشگاه، مهم كاركرد دو ايفاي اين
 فرآيند جامعه در مهم اين كه است دانشگاه علمي هيأت

 پذيري بنابراين جامعه. افتد مي اتفاق دانشگاهي پذيري

 است دانشگاهي يك نظام در موجود فرآيند مهمترين دانشگاه

 پنهان و آشكار و كاركردهاي وسايل اهداف، فرآيند در كه

 جريان در بنابراين. ]1[ است تصور قابل متعددي

 و علمي هيأت اعضاي خود خواه پذيري دانشگاهي جامعه
پنهان،  و آشكار وسايل اساس بر متعلمان و خواه دانشجويان

 و دانش علم خاص هاي ارزش و هنجارها كردن نهادينه به

 پذيري ونه جامعهگهر شرايطي چنين و در ورزند مي مبادرت

 و فرهنگي اجتماعي، ساختار وجود گرو در صحيح دانشگاهي
آنچه . است دانشگاهي در نظام درست و مناسب سازماني

هاي آموزشي،  هاي اخير دوره مسلم است اين است كه در دهه
تكميلي و مراكز تحقيقاتي دانشگاهي براي توسعه تحصيالت 

حال سوال اين است كه با رشد  .اند كشور رشد و توسعه يافته
ها چه  هاي آموزشي در دانشگاه هاي تحقيقاتي و دوره موسسه

ضوابطي بر اين مراكز حاكم است؟ اساتيد و محققان تا چه 
پژوهشي خود رعايت -حد اخالق علمي را در كارهاي علمي

ها در رفتارهاي  علمي دانشگاهحد اعضاي هيئتكنند؟ تا چه مي
كنند؟ با توجه به اهميت  علمي خود به اخالق علم اقتدا مي

كند اخالق علمي و اخالقي را  اين مطالعه سعي مي ،موضوع
  .در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه تبريز بررسي نمايد

  
  پيشينه پژوهش - 2
  علم اخالق و رزنيك 1- 2

 دانشگاه در اخالق توسعة مركز رئيس رزنيك، ديويد
 حوزة معاصر صاحب نظران جمله امريكا، از وايومينگ

 رويكرد با را او رويكرد مي توان علم مي باشد كه در اخالق
 در مرتن با آراء رزنيك تشابه رغم به .كرد مقايسه مرتن
 از موارد از بسياري در او در علم، اخالق و آداب بحث
 بر مرتن كه در حالي مثال، براي .است گرفته فاصله مرتن

 از اي اي حرفه تلقي رزنيك مي كرد، تأكيد علم نهادي ماهيت

 افراد كه است حرفه اي علم، رزنيك، نظر طبق .دارد علم
 و جهل بر غلبه انسان، دانش توسعه منظور به آن در درگير
 بنابراين، .مي كنند همكاري همديگر با مسائل علمي حل
علم  در اخالق به رزنيك ديگري رويكرد متفكر هر مثل
 اخالق و علم مقولة دو وي درباره كالن برداشت از ملهم
 از قبل خود تحليلي و فكري چهارچوب در رزنيك. است
 يك" مثابه به اخالق يعني اخالق دوبعد بين چيزي هر

اخالق " يا "مطالعاتي رشتة" مثابه يك به اخالق و" موضوع
 بين تمايزي او اين حال، با .شود مي قائل تمايز "پژوهي

نظر  به. نيست قائل "اخالق فلسفه" و "اخالق پژوهي"
 هنجارهاي يا اخالقي رفتار معيارهاي همان اخالق رزنيك،

 و تشويق تجويز، را انساني رفتارهاي كه اجتماعي هستند
 مبين اخالقي، رفتار معيارهاي او، ازنظر .كنند مي هدايت

 سطح در غالباً مردم اينكه نيستند، براي افراد واقعي رفتارهاي
 اجتماعي شدة و توصيه مقبول رفتار معيارهاي از اي گسترده
 كند مي استدالل پاجمن، ال از الهام با رزنيك .كنند مي تخطي

 هنجاري يا دستوري رشتة يك واقع در "پژوهي اخالق" كه
 ارزشيابانه و تجويزي بيشتر جنبه هدف حيث از كه است
 به عمدتاً پژوهان دليل، اخالق همين به .اكتشافي تا دارد

 و دانشمندان برخالف. هستند مند عالقه اخالقي رفتار مطالعه
 و ها ئه تحليل ارا به غالباً كه اجتماعي علوم پژوهشگران

بسنده  اخالقي معيارهاي از اكتشافي و توصيفي هاي روايت
 كرده ارزشيابي را اخالقي معيارهاي اخالق پژوهان، كنند، مي
 .دهند مي قرار انتقاد در معرض حتي و

 معيارهاي بر مشتمل اخالق رزنيك، نظر طبق طورخالصه، به
 نقش يا شغل يك كه افرادي رفتار بر كه رفتاري است

 يك وارد كه شخصي و است ناظر كنند، ايفا مي را اي حرفه
 و وظايف سلسله يك به به اقتدا متعهد شود مي حرفه

 تعهد اين كه كند استدالل مي رزنيك .است اخالقي تكاليف
 در آنها جامعه به اينكه براي شود مي ايجاد اي حرفه افراد در

 و ارزشمند خدمات و كاالها ارائه و تدارك خصوص
 مگر شوند نمي تهيه خدمات و كاالها كند، مي مطلوب اعتماد

 و اخالقي معيارهاي بر منطبق هاي افراد حرف رفتار اينكه
 رزنيك دوازده اصل يا معيار براي. باشد خاصي اي حرفه

كند كه  فناوري توصيه مي- رفتار اخالقي در عرصه علم
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 درستكاري، دقت، بلندنظري، آزادي، اعتبار: عبارتند از
مداري،  پذيري اجتماعي، قانون مدرك، تعليم، مسئوليت

رام و رعايت اعطاي فرصت، احترام متقابل، كارايي و احت
   .]2[ ها حقوق آزمودني

 نظري سرمايه اجتماعي پيشينه 2-2

ترين عناصر موفقيت سيستم مديريت دانش  يكي از اساسي
باشد كه سرمايه اجتماعي و  توجه به مسائل فرهنگي مي

. توانند مطرح باشند اخالقيات در ارتباط با اين موضوع مي
مفاهيم از اي از خصايص و  سرمايه اجتماعي، مجموعه

هاست كه  سازمان اجتماعي مانند اعتماد، هنجارها و شبكه
تسهيل كننده همكاري اعضا براي رسيدن به منافع مشترك 

وري  هاي قوت سرمايه اجتماعي، افزايش بهره از نشانه. است
تر تعامالت، نرخ پايين  هاي پايين نيروي انساني، هزينه

يت محصوالت جابجايي، تسهيم دانش و نوآوري بهبود كيف
هاي ضعف سرمايه اجتماعي در سازمان،  است و از نشانه

عدم تمايل كاركنان به يادگيري دانش روز و تسهيم دانش و 
بنابراين داشتن اصول اخالقي خود از . باشد اطالعات مي

 آيد هاي انساني به حساب مي هاي اجتماعي و سرمايه سرمايه
رمايه اجتماعي تئوري شبكه اجتماعي كه خود در دل س. ]3[

توليد (نهفته است، در زمينه بهينه كردن شرايط كسب و كار 
تمركز اين تئوري بر درك روابط . نقش اساسي دارد) دانش

و  - شوند كه بازيگر ناميده مي- ميان اعضاي يك اجتماع
ها يا  توانند افراد، سازمان بازيگران مي. هاي آنهاست ويژگي

متصل  آنها را به يكديگرواحدهاي اجتماعي باشند كه رابطه 
در تعريفي ديگر بر داوطلبانه بودن اين روابط . ]4[كنند  مي

تاكيد شده است و شبكه را هر گروه از افراد و يا 
اند كه داوطلبانه به تبادل اطالعات  هايي تعريف كرده نسازما

و يا فعاليت مشترك بپردازند و خود را در راستاي اين 
اي كه فرد و يا سازمان استقالل  گونه اهداف سازمان دهند به

  .   ]5[ و تماميت خود را نيز حفظ نمايند
سرمايه اجتماعي كارايي  ]1[1به عقيده گودرهام و همكاران

زيرا كه آن رفتار جمعي را   دهد، انتقال دانش را افزايش مي
  .كند ترغيب مي

                                                 
1- Goderham et al. 

، به تبادل اطالعات ٢بر اساس نظر دي النگ، شبكه مشورتي
بين عامالن اجتماعي در ارتباط با دانش و دانش آفريني 

هاي مشورتي غيررسمي نيز در دانش  شبكه. اشاره دارد
، 3كرك هاردت و هانسون آفريني مهم است؛ چرا كه

هاي  را حتي مهمتر از شبكه غير رسمي هاي مشورتي شبكه
  .]7[ اند رسمي اعالم داشته

، 4به قول لومان. اعتماد است سرمايه اجتماعي،ابعاد  ديگراز 
 ها و مشكالت يك سيستم بكاهد از پيچيدگي تواند اعتماد مي

توان به  در سازماني كه از اعتماد خبري نيست، نمي. ]8[
يكي ديگر از . همكاري صادقانه با ديگر افراد دل بست

هاي سرمايه اجتماعي، مشاركت علمي و اجتماعي  شاخص
اي كه مشاركت علمي واجتماعي در حد  عهدر جام. است

  . بااليي است، سرمايه اجتماعي نيز در حد قابل قبولي است
راد وهمكاران وي با موضوع  در تحقيق ديگري كه قانعي

هاي توليد دانش در بين نخبگان   ها و چالش  عوامل، انگيزش«
توليد دانش اند كه  اند، به اين نتيجه رسيده انجام داده» علمي

گيري اجتماعات علمي پايدار همراه   چالش فقدان شكل با
؛ طوري كه ارتباطات درون سازماني با ميزان توليد باشد مي

  .]9[ علم همبستگي ضعيفي دارد
نقش « با موضوع 5و آرتيس ي كه ميگولز، مورنوقدر تحقي

در اسپانيا  »سرمايه اجتماعي در ايجاد و تقويت دانش آفريني
هايي چون  اند كه مقوله نتيجه رسيده اند به اين كار كرده

در  ،هاي عمومي اعتماد، همكاري بين افراد و با سازمان
سزايي  عبارتي دانش آفريني تاثير به و به فناورانه هاي نوآوري
سرمايه  هاي ايشان نشان داد كه نتايج يافته ،در واقع. دارند

 همبستگي مثبتي با دانش آفريني و نوآوري دارد و اجتماعي
  .]10[ اساسي است ،تاثير سرمايه اجتماعي در توليد دانش

پيوند علي بين سرمايه  يك نوع ،6كلرك و دخليدي 
از پيشگامان  نفراين دو  .اند اجتماعي و نوآوري يادآور شده

از نظر  و اند برقراري رابطه تجربي بين دو متغير مذكور بوده
باعث رشد و نضج نوآوري  ي اجتماعيها شبكه آنان
هاي مختلف  افراد را در معرض ايده ها شبكه ازير؛ شوند مي

                                                 
2- Advice Network  
3- Krackhardt and Hanson 
4- Luhmann 
5- Miguelez, Moreno and Artís 
6- De Clercq and Dakhli 
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كنند؛ اين  آماده مي  ها وتان تفدگذارند و آنها را براي دي مي
تلف خهاي م باعث افزايش اطالعات آنها در زمينه امر

نك و  .گردد مي مواردي مانند آني، كارآفريني و فناورانه
اجتماعي با كاهش دارند كه افزايش سرمايه  ، اظهار مي1كفر

ها  سازمانهاي نظارتي همراه است كه در نهايت  هزينه
هاي ديگري  توانند زمان و هزينه اضافي را براي فعاليت مي

  .]11[ نظير نوآوري صرف نمايند
اعتقاد دارند كه وجود سطح  4و تر ويل 3اكمك ،2كسات

بااليي از اعتماد در يك جامعه باعث كاهش احساس خطر 
بنابراين . گردد گذاران از مخالفان خود مي افرادي مثال سرمايه

اي كه اعتماد در آن رونق بااليي دارد، نوآوري در  در جامعه
  .]11[ دهد رخ مي فناورانه و هاي مختلف علمي زمينه

  
  پيشينه تجربي - 3
  مطالعات خارجي 3-1

دانشگاه  آكاديا، پژوهشي مؤسسه همكارانش در و اندرسن
 با را پژوهشي ميتروف، يان و مرتن آراء از الهام با سوتا، مينه

 در اخالقي مسائل و اي حرفه هاي ارزش بررسي"عنوان 

 مشاركت با "مهندسين و تكميلي دانشمندان تحصيالت

 رشته شيمي، چهار دوره دكتري دانشجويان از نفر 2000

 امريكا هاي دانشگاه شناسي جامعه عمران و ميكروبيولوژي،

 در پذيري دانشگاهي جامعه آنها، نظر از .دادند نجاما

 گروه با زمينه چيزي هر از قبل تكميلي تحصيالت هاي دوره

آموزشي،  گروه جو همچون عواملي با يعني علمي
 زا. است مرتبط دانشجويي تجربيات آموزشي و ساختارگروه

 آموزشي گروه زمينه يا بافت يك در نظر، دانشجويان اين

 رفتارهاي و هنجارها غيررسمي، يا طور رسمي به كه است

 كه را رفتارهايي و دانشگاهي هاي در پژوهش پاداش به منجر

 تلقي دانشگاهي و علمي هنجارهاي مشترك از انحراف

 نقش نيز دانشگاهي هاي وانگهي، رشته. آموزند مي شود مي

                                                 
1- Knack and Keefer 
2- Kassat 
3- Ackomak 
4- Ter Weel 

 تحصيالت باورهاي دانشجويان و ها ارزش اكتساب در مهمي

 فرهنگ"عنوان  با آن از كه آنچه كنند، مي ايفا تكميلي

 اي هنجارهاي حرفه شرايطي، چنين در .برند مي نام" اي رشته

شكل  به عموماً تكميلي، تحصيالت دانشجويان ميان در
 گروهي، هاي بحث و مشاهده طريق از عمدتاً و غيررسمي

 به تمايل مريكاآ هاي دانشگاه در  به نظر آنها،. شود منتقل مي

 .است علم از ضد هنجارهاي بيش علم هنجارهاي

دو  را علم ضد هنجارهاي و هنجارها ضرورتاً دانشجويان
تمايل  يعني، .گيرند نمي نظر در هم مخالف كامالً قطب

تنفر  بر دال علم، ضدهنجارهاي يا هنجارها به دانشجويان
  ]12[ .نيست ديگري به گرايش فقدان يا كامل
 كاركنان ميان در اي حرفه اخالق درباره پيمايشي ]12[ ميلنه

 سازمان توسط مختلف، صنايع از زيادي تعداد و مديران
 نگرش پژوهش اين در .داد انجام "منابع اخالقي ركزم"

 هاي برنامه و اخالقي به موضوعات نسبت پاسخگويان
 پاسخگويان. قرار گرفت سنجش مورد آنها شركت اخالقي

 شركت آنها در كه اي دسته :شدند تقسيم دسته دو به
 داشتند، رفتاري كدهاي نه نداشت؛ وجود اخالقي هاي برنامه

 كه ديگر اي دسته و اخالق دفتر نه و اخالق نه آموزش
 كدهاي يعني اخالقي، جامع هاي آنها برنامه هاي شركت
 براساس. داشتند دفتر اخالقي، و اخالق آموزش رفتاري،

 تفاوت دو گروه ميان پژوهش، اين آمده دست به هاي يافته
 هايي كه شركت كاركنان اي حرفه رفتار. داشت وجود فاحشي
 اول دسته به نسبت بودند كرده پياده را اخالق هاي برنامه

 درباره ها شركت اين كاركنان ارزيابي .بود تر بسيار اخالقي
  .بود تر مثبت آنها خود حتي و مديران همكاران، اخالق

 در مقاله خود با به بررسي ]13[ اسچلجميچ و روبرسون
 ها در پذيرش و رعايت اخالق علمي در بين تاثير فرهنگ

 نتايج تحقيق آنها. دانشجويان امريكايي و اروپايي پرداختند
نشان مي دهد كه فرهنگ فردي تاثير زيادي براي پذيرفتن 

  .اخالق كاري داردمسائل 
آوري  به منظور بررسي اخالق دانشگاهي، به جمع جبالهان

دانشجوي كارشناسي  450داده از طريق پرسشنامه در بين 
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. مديريت بازرگاني دانشگاه هايبوتسوانا و سوازيلند پرداخت
دهد كه سه عامل تقلب رفتار،  نتايج مطالعه وي نشان مي

ي و علمي تاثير زيادي ا مداخله و نااميدي در اخالق حرفه
 .]6[ دارند

  مطالعات داخلي 2- 3
 عوامل بررسي"عنوان  اي تحت مطالعه ]15[ ودادهير ابوعلي

 تحصيالت پيروي دانشجويان بر مؤثر دپارتماني و دانشگاهي
 علم هنجارهاي ضد و از هنجارها ايران هاي دانشگاه كميليت

 تحصيالت دانشجوي 372 با نمونه شامل "تبريز دانشگاه در
 بهشتي مدرس، شهيد تربيت تهران، دانشگاه چهار تكميلي از

 شيمي، رشتهر چها ميان دانشجويان در و تبريز و
. است انجام داده عمران و علوم اجتماعي شناسي، زيست
 دانشجويان اينكه وجود با دهد مي نشان پژوهش نتايج

 نشان خود علم از هنجارهاي درمقابل بيشتري سوگيري
 واقعي رفتار ليكن در علم، هنجارهاي ضد تا دهند، مي

 هنجارهاي ضد اقتداي به آموزشي گروه در خويش اساتيد
. كنند مي تلقي علم به هنجارهاي اقتدا از تر قوي را علم

در  آموزشي هاي گروه كه دهد مي تحقيق نشان نتايج همچنين
 از پرور و هنجار تا هنجار پرورهستند ضد ايران هاي دانشگاه

  .ندارند هم با داري معني تفاوت هيچ حيث اين
به بررسي برداشت دانشجويان دانشگاه  ]16[نعمتي هريس 

دانشجوي  420تبريز از سوگيري هنجاري اساتيد در بين 
دهد  نتايج مطالعه وي نشان مي. دانشگاه تبريز پرداخته است

اكثريت دانشجويان اين ) نه همه موارد(كه در اغلب موارد 
) متوسط بطور(دارند كه اساتيد آنها تا حدودي  نظر را

كنند، اگر چه  هنجارهاي اخالقي و علمي را رعايت مي
انتظارات دانشجويان در خيلي از موارد بيشتر از ميزاني است 

همچنين به نظر . كنند كه آنها در حال حاضر رعايت مي
دانشجويان ارزيابي تحقيقات در گروه آموزشي آنها گاهي 

هاي فردي  سودمند و بدون پيشداوري و سليقه) هنه هميش(
است و در اين زمينه نيز انتظارات دانشجويان بيشتر از آنچه 

  . باشد كه در واقعيت هست مي
- خود دربارة پژوهشي طي ]17[ و مرجائي طباطبايي قاضي

 دكتري دانشگاه و ارشد كارشناسي دانشجويان اثربخشي

 مهندسي،- فني شامل تحصيلي عمدة گروه چهار در تهران
 تهران دانشگاه در معماري و پايه، هنر علوم انساني، علوم

 ساختار وضعيت كه اند هرسيد نتيجه اين به )78 سال در(

 - دانشجو تعامل استادان، بين روابط بويژه علمي، - اجتماعي
 دانشگاهي اثربخشي نهايتاً و استادان اي نظارت حرفه استاد،

 منفي صورت به و پايين سطحي در دانشجويان ديدگاه از

  .است شده ارزيابي
شناسي فرهنگ و  آسيبدر مقاله خود به بررسي  زندي پور
وي معتقد است كه . پردازد با روش كيفي مي اخالق كار

تغيير ساختارها، سرمايه  ها، ها، مهارت فناوري، افزايش دانش
تواند راهگشاي  كالن و تخصيص بودجه بيشتر به تنهايي نمي

هايي برتر و  ل آموزش و پرورش و ضامن رشد انسانمساي
عبارت ديگر در بين سه  به. يافته باشد اي پويا و توسعه جامعه

و نيروي كار، نيروي كار  فناوريعامل توسعه يعني سرمايه، 
نقش محوري دارد؛ و بدون ايجاد فرهنگ يا اخالق و 
وجدان كار، دو عامل ديگر اگر چه به جاي خود حايز 

فناوري بدون فرهنگ كار . مانند معوق مي اهميت هستند، 
  .]6[ مانند علم بدون ايمان است

رمز  :اخالق علمي"در مطالعه خود با عنوان  ]18[ فراستخواه
اخالقيات « ارتقاي آموزش عالي، جايگاه و سازوكارهاي

 با "در تضمين كيفيت آموزشي عالي ايران »حرفه اي علمي

 برخاسته از نظريه( مبنايي نظرية مبناي بر و كيفي روش

 ايران در علمي اخالق كه است رسيده نتيجه اين به )ها هداد

 صداقت، ،داري امانت از جانبداري، پرهيز انصاف، مانند(

وضعيت  ...)و پاسخگويي و انتقادپذيري علمي، هنجارگرايي
 هاي زمينه آميزبودن مسأله از ناشي خود كه دارد انگيزي بحث

 كشور در علمي اجتماع فرهنگ دانشگاهي و فرهنگي موجود

 با هنجارهاي مغايرت و گرايي نخبه گرايي، جرگه مانند( است

 متغيرهاي تحقيق، اين مبناي بر هرچند ،)دانشگاهي- علمي

 و دانشگاه از بيرون تاريخي و محيطي، ساختاري اي، زمينه
 از است كه بوده ها ضعف اين عامل علمي، اجتماع از بيرون

 دانشگاه، بر آن ساية و دولت بزرگي آنها جمله
 و سياست و سيطرة دولتي، مزدبگيري گرايي، قيومت

 فرهنگ نارسايي به نهايت در ولي است، علم بر ايدئولوژي
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 شدن مسأله آميز و ايران، در دانشجويي و زندگي دانشگاهي

  .انجامد جامعه مي اين در علمي اخالق
بررسي " در مقاله خود با عنوان ]19[ گدازگر و عليزاده اقدم

هاي هنجاري نسبت به علم دربين اعضاي هيات  سوگيري
اعضاي : مطالعه موردي( علمي و نقش آن در توليد علم

نفر از اعضاي  198در بين  ")دانشگاه تبريزهيات علمي 
هيات علمي دانشگاه تبريز به بررسي  ميزان پايبندي اعضاي 

ت علمي به هنجارهاي علمي و تاثير آن بر توليد علمي اهي
دهد كه متغيرهاي  نتايج تحقيقات آنها نشان مي. اند پرداخته

سوگيري هنجاري به علم، ارزش داوري و جو سازماني 
نحوي كه همتغير توليد علم رابطه معناداري دارند بگروه با 

رابطه بين سوگيري هنجاري به علم و توليد علم مثبت و 
  .رابطه ارزش داوري با توليد علم منفي بوده است

اجتماعي به  علوم درحوزه پژوهش به بررسي اخالقخالقي 
اطالعاتي  هاي پايگاه در جستجو با و اي كتابخانه روش

 علوم حوزه در پژوهش اخالق بررسي با. پرداخته است
 پژوهش در كنندگان مشاركت ارتباط با :بعد سه از اجتماعي

و  )پژوهش نتايج انتشار( جامعه با ارتباط ؛)انساني آزمودني(
 كه اين به توجه گرفته است كه با نتيجه پژوهشگر، با ارتباط

 موضوع، حوزه در اجتماعي، علوم حوزه هاي پژوهش
 انجام هستند، متنوع شناسي روش رويكردهاي و ها روش
 از كه( پژوهش اخالق هاي كميته نظر زير گام پژوهش، به گام

 حوزه با مرتبط نهادهاي و مؤسسات ها، دانشگاه سوي
 اجتماعي علوم هاي رشته در علمي هاي انجمن و پژوهش
  .]6[)اند شده ايجاد

 با موضوع بررسي ]6[ زاده و مقتدايي تحقيق عباس
 با دانش آفريني شناختي تاثير سرمايه اجتماعي بر جامعه

كل اعضاي جامعة آماري روش تحقيق پيمايشي بوده و 
نتايج تحقيق . اند هيات علمي دانشگاه اصفهان انجام داده

دهد كه بين دانش آفريني و سرمايه اجتماعي  ايشان نشان مي
  .داري وجود داشته است رابطه معني

  
  روش پژوهش - 4

هايي  زيرا يافته .حاضر از حيث هدف، كاربردي است پژوهش
 علمي به هيات اعضاي پايبندي كه در زمينه بررسي ميزان

با توجه به تاكيد وزارت آيد، و  علمي بدست مي اخالق
فرهنگ و آموزش عالي به سياست  توسعه و رشد 

هاي علمي و دانشگاهي، انجام اين پژوهش و استفاده  پژوهش
تواند بسياري از موانع را در پيشبرد  از نتايج و اطالعات آن مي

با توجه به اينكه تحقيق حاضر يك تحقيق . اين اهداف بر دارد
ها به روش  زيه و تحليل دادهتجپيمايشي و توصيفي است 

ضريب همبستگي و رگرسيون چندگانه و با استفاده از 
  .انجام شده است SPSSافزار  نرم
  
  گيري جامعه آماري و روش نمونه - 5

جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي اعضاي هيات علمي 
در . نفر است 542شود كه تعداد اين اساتيد  دانشگاه تبريز مي

نفر از اعضاي هيات علمي به روش نمونه  186اين تحقيق 
تعداد نمونه . اي مورد مطالعه قرار گرفتند گيري تصادفي طبقه

  :گردد بر اساس فرمول كوكران بصورت زير تعيين مي
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  فرضيات تحقيق -6
  هاي اصلي فرضيه 6-1
 بين ميزان توليد علمي و ميزان پايبندي اعضاي علمي به اخالق علمي-

  .رابطه معني دار وجود دارد
 وسرمايه علمي اخالق به علمي هيئت اعضاي پايبندي ميزان بين-

  .دارد وجود دار معني رابطه آنها اجتماعي

  فرعي هاي فرضيه 6-2
 اجتماعي واعتماد علمي اخالق علمي به تاهي اعضاي پايبندي ميزان بين-

  دارد وجود دار معني آنهارابطه
 آنها مشاركت و علمي اخالق به علمي تاهي اعضاي پايبندي ميزان بين -

 .دارد وجود دار معني رابطه
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 گروهي وانسجام علمي اخالق به علمي تاهي اعضاي پايبندي ميزان بين -
 .دارد وجود دار معني رابطه آنها

رابطه  علمي اخالق ت علمي و رعايتابين رتبه علمي اعضاي هي -
  .دار وجود دارد معني

دار ارابطه معني علمي اخالق ت علمي و رعايتااعضاي هي بين جنسيت -
  .وجود دارد

رابطه  علمي اخالق ت علمي و رعايتابين نوع استخدام اعضاي هي -
  .وجود دارد دار معني

دار  رابطه معني علمي اخالق ت علمي و رعايتابين مبزان سن اعضاي هي-
  .وجود دارد

شده، مدل تحقيق با توجه به پيشينه تحقيق و فرضيات مطرح 
  .باشد مي 1ارائه شده مطابق شكل 

  تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها 6-3
هاي شراكتي و  منظور از اخالق علمي ارزش: اخالق علمي

ها و  تعهدات درونزاي خاصي است كه از طريق تجربه
تعامالت اجتماعي علمي و الگوهاي زيسته فرهنگ دانشگاهي 

يابد  و هنجارهاي علم اعتبار مي و در پيوند با معاني، نمادها
هاي  اخالق علمي در تحقيق حاضر با الهام از نظريه. ]20[

گرايي،  مرتن و ميتروف از شاخص هايي چون اشتراك

غرضي عاطفي، شك  گرايي يا جهان وطني بودن، بي عام
استفاده شده ) گويه 25(سازمان يافته، تواضع و فروتني علمي 

  .است
سرمايه اجتماعي مشتمل بر ساز و كارهايي : سرمايه اجتماعي

تواند از طريق آن از فردي به  است كه دانش و معلومات مي
اي از  سرمايه اجتماعي مجموعه. فرد ديگر منتقل شود

ها و هنجارهاي  ها و امتيازات اجتماعي نظير ارزش موهبت
مشترك، اعتماد، صداقت، درك متقابل، همكاري، مشاركت و 

سازد با  شود كه افراد را قادر مي را شامل مي رابطه متقابل
كنند و مورد اعتماد  جايي كه افراد اعتماد مي. يكديگر كار كنند

پردازند،  بوده و در اجتماع خود، فعاالنه با ديگران به تعامل مي
هاي اجتماعي كمتر است و  هاي معامالت و فعاليت هزينه

گردد  ل ميانتقال دانش و آگاهي از فردي به ديگري تسهي
ينه مهايي در ز براي سنجش سرمايه اجتماعي از گويه. ]20[

در كل (انسجام گروهي، اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي 
  .استفاده شده است) گويه 26
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومي تحقيق) 1شكل 
  
  
  هاي تحقيق يافته - 7

هاي  قسمت اول پرسشنامه شامل سواالتي درباره ويژگي
 يها شناختي پاسخ دهندگان بود كه براساس داده جمعيت

پرسشنامه برگشتي، اين اطالعات  186آوري شده از  جمع
 45.7(نفر از اساتيد  85از نظر نوع استخدام .استخراج گرديد

 30پيماني و ) درصد 38.17( استاد  71رسمي قطعي، ) درصد
از نظر . باشد رسمي آزمايشي مي) درصد 16.12(نفر از اساتيد 

 14درصد كل پاسخگويان را مردان و  86 جنسيت حدود
از نظر اساتيد بيشترين . دهند درصد آنان را زنان تشكيل مي

ميزان پايبندي اعضاي هيات
 علمي به اخالق علمي

سرمايه
 اجتماعي

هاي  ويژگي
شناختيجمعيت  

ميزان توليد 
 علمي

مشاركت 

 انسجام گروهي

 اعتماد اجتماعي

 سن

 جنسيت

  نوع استخدام

 رتبه علمي
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ز نظر بود و همچنين ا% 38سال با  40-49درصد براي سنين 
دانشيار و  %13.97استاديار،  %70.96مربي،  %6.45رتبه علمي 

ميانگين اخالق . دهند استاد، نمونه آماري را تشكيل مي 8.60%
بوده كه نشان  6از  41/3علمي براي جامعه مورد مطالعه 

همچنين ميانگين سرمايه . باشد دهنده متوسط به باال مي
ده سرمايه اجتماعي بوده كه نشان دهن 6از  03/4اجتماعي، 

  .متوسط به باال مي باشد

 رابطه بين اخالق علمي و ابعاد سرمايه اجتماعي 7-1

براي بررسي رابطه بين اخالق علمي با مشاركت، اعتماد 
اجتماعي و انسجام گروهي توجه به نوع متغيرها كه 

نتايج نشان .پيرسون استفاده شده است rاند، از  اي فاصله
با مشاركت، / 01داري  علمي در سطح معنيدهد كه اخالق  مي

. باشد اعتماد اجتماعي و انسجام گروهي داراي رابطه مي
به اين معني  889/0و  768/0،  375/0ضريب همبستگي 

داري بين اخالق علمي و  است كه رابطه مثبت و معني
مشاركت، اعتماد اجتماعي و انسجام گروهي وجود دارد و اين 

افزايش هر كدام از متغيرهاي سرمايه  بيانگر اين است كه با
  .يابد و بر عكس اجتماعي، اخالق علمي افزايش مي

 
  اجتماعي نتايج آزمون همبستگي اخالق علمي با ابعاد سرمايه )1جدول 

  متغير مستقل
  متغير وابسته

مشاركت 
  اجتماعي

اعتماد 
 اجتماعي 

انسجام 
  گروهي

اخالق 
  علمي

  889/0  768/0  375/0  ضريب همبستگي
sig  000/0  000/0  000/0  

  186  186  186  تعداد مشاهدات

  رابطه بين اخالق علمي و توليد علم  7-2
براي بررسي رابطه اخالق علمي و توليد علمي با توجه به 

نتايج . شود پيرسون استفاده مي rگيري آنها از  سطوح اندازه
دهد كه اخالق علمي با توليد علمي داراي رابطه  نشان مي

/ 51ضريب همبستگي بين اين دو متغير . باشد دار مي معني
. باشد دهنده همبستگي مستقيم و متوسط مي باشد كه نشان مي

 .آمده است 2نتايج حاصل از اين آزمون در جدول 

  
  نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي اخالق علمي و توليد علمي )2جدول 

  متغير مستقل
  توليد علمي  متغير وابسته

 
  اخالق علمي

  510/0  ضريب همبستگي
sig  000/0  

  186  تعداد مشاهدات

تفاوت رعايت اخالق علمي بر حسب جنسيت  7-3
  ت علميااعضاي هي

با توجه به اينكه جنسيت متغير اسمي دو حالته و اخالق 
ترين دستورالعمل براي  باشد، مناسب اي مي علمي متغير فاصله

آمده و با براساس اطالعات بدست . باشد مي t اين آزمون
است  0.05ها كمتر از داري متغير توجه به اينكه سطح معني

شود و اين بدين معني است  بنابراين فرضيه تحقيق پذيرفته مي
ت علمي براساس اكه بين رعايت اخالق علمي اعضاي هي

داري وجود دارد و اختالفات مشاهده  جنسيت تفاوت معني
ج توصيفي نشان نتاي. شده در ميانگين دو گروه تصادفي نيست

ا تدهد كه در بين اساتيد زن ميزان رعايت اخالق علمي  مي
  .حدي نسبت به مردان باالست

  
  هاي توصيفي متغير وابسته و مستقل به تفكيك جنس آماره) 3جدول

تعداد   جنسيت متغير
  مشاهدات

درجه   tمقدار  ميانگين
  آزادي

سطح 
  داري معني

اخالق
  علمي

  مرد
  زن

157  
29  

3.22  
3.48  

4.025  
  

185  
  

0.000 

  

  

  سن اعضاي هيئت علمي و رعايت اخالق علمي 7-4
علمي و اخالق علمي براي آزمون رابطه بين سن اعضاي هيات

با توجه به . از آزمون همبستگي پيرسون بهره گرفته شده است
بين سن اعضاي هيات علمي و رعايت اخالق علمي  4جدول 

رابطه  119/0و شدت همبستگي  038/0داري  با سطح معني
يعني با افزايش سن اعضاي . مثبت ولي ضعيفي وجود دارد

  . يابد ز افزايش ميهيات علمي ميزان رعايت اخالق علمي ني
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 نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي سن و اخالق علمي) 4جدول

  متغير مستقل
  متغير وابسته

 ت علمياسن اعضاي هي

 
  اخالق علمي

 119/0 ضريب همبستگي
sig 038/0 

 186 تعداد مشاهدات

  ت علمي و رعايت اخالق علميارتبه اعضاي هي 7-5
ت علمي و متغير ااعضاي هيبراي آزمون فرضيه رتبه علمي 

با توجه به . اخالق علمي بايد از آزمون ديگري استفاده كرد
اينكه رتبه علمي در سطح سنجش اسمي چند حالته قرار دارد 

اي هستند دراين صورت  و متغيرهاي ديگري در سطح فاصله
كه به آزمون  ANOVA""ازآزمون تحليل واريانس يك طرفه 

F  برد آن مشاهده اختالف هدف از كار. مشهور است
  .ها در چند جامعه به صورت همزمان است ميانگين

  
متغير رعايت ) ANOVA(نتايج آزمون تحليل واريانس  )5جدول 

  اخالق علمي به تفكيك رتبه علمي

  منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين
 F  مجذورات

سطح
  داري معني

 بين گروهي

  گروهي درون
5.428  
31.315  

3  
182  

1.80 
0.172  

10.5 0.000 

  185  36.74 كل
شود كه تفاوت در  ، مشاهده مي5براساس نتايج جدول 

ميانگين متغير اخالق علمي برحسب رتبه علمي با توجه به 
دار است و اين بيانگر  داري، به لحاظ آماري معني سطح معني

اين است كه متغير رعايت اخالق علمي اعضاي هيات علمي 
-داري دارند و سطح معني رتبه علمي تفاوت معنيبر حسب 

ميانگين رعايت  6جدول . گوياي اين نكته است 0.000داري 
  .دهد اخالق علمي را بر حسب مرتبه علمي اساتيد نشان مي

  
  ميانگين اخالق علمي به تفكيك رتبه علمي) 6جدول 

 رتبه علمي ميانگين متغير

  اخالق علمي

 مربي 3.3083
 استاديار 5.2165
 دانشيار 2.941
 استاد 2.2748

  اخالق علميعلمي و رعايتهياتاستخدام اعضاينوع 7-6
با توجه به اينكه سطح سنجش نوع استخدام هيات علمي 
اسمي چند حالته و متغيراخالق علمي در سطح سنجش 

ترين آزمون در اين حالت، آزمون  مناسب. اي است فاصله
  .باشد مي F-testتحليل واريانس يك طرفه يا 

  
متغير رعايت ) ANOVA(نتايج آزمون تحليل واريانس ) 7جدول 

  تفكيك نوع استخداماخالق علمي به 
منبع

  تغييرات
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
 F  مجذورات

سطح 
  داري معني

  گروهيبين
  گروهي

2.010  
34.733  

1 
184  

2.01  
0.189  

10.647 0.001  

  185  36.74 كل
  

براساس نتايج جدول فوق، ميانگين متغير رعايت اخالق 
داري بوده  معنيعلمي با توجه به نوع استخدام داراي تفاوت 

بيانگر رد فرضيه صفر و اثبات  0.001داري  و سطح معني
دار در ميانگين را تاييد  فرضيه اصلي است كه تفاوت معني

ميانگين رعايت اخالق علمي را بر حسب  8جدول . كند مي
  .دهد نوع استخدام اساتيد نشان مي

  
  ميانگين اخالق علمي به تفكيك نوع استخدام) 8جدول 

  ميانگين  استخدامنوع 
  18/3  پيماني

  61/1  رسمي آزمايشي
  34/3  رسمي قطعي

  تحليل و ارزيابي مدل تحقيق 7-7
هاي رگرسيون به بررسي ميزان  در اين بخش براساس تحليل

داري تمامي ابعاد متغيرهاي سرمايه اجتماعي، توليد  اثر و معني
شناختي در تبيين متغير  علمي و همچنين متغيرهاي جمعيت

در مدل . شود اشاره مي) اخالق علمي(وابسته تحقيق 
رگرسيون حاضر كليه متغيرهاي مستقل از پيشينه نظري 

شناختي وارد  تحقيق اخذ شده و همچنين متغيرهاي جمعيت
  .معادله شده است

 اخالق علمي= ٠β+ ١β )سرمايه اجتماعي+ (
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  ٢β )توليد علمي+ ( ٣β) رتبه علمي( -
  ۴β) سن+ ( ۵β )نوع استخدام(

  
... و 1β  ،2βدهنده عرض از مبدا و نشان 0βدر معادله فوق 

نشان دهنده ضرايب بتا يا نقش تبييني هر متغير در ارتباط با 
  .باشد متغير وابسته مي

  
  نتايج حاصل از رگرسيون در مرحله اول) 9جدول 

ضريب
  همبستگي

ضريب 
  تعيين

ضريب تعيين
  اصالح شده

انحراف معيار
  تخمين

-دوربين
  واتسون

0.69 0.48  0.47  0.53 1.97 
  

  تحليل واريانس رگرسيون چند متغيره اخالق علمي) 10جدول 
منبع

  تغييرات
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين
 F  مجذورات

سطح
  داري معني

 رگرسيون
  باقيمانده

32.550  
4.193  

5  
180  

6.510 
0.023  

279.25 0.000 

  185  36.743 كل
  

 00/0داري بدست آمده كه برابر با  به سطح معني با توجه
  .گردد كه مدل پژوهش معتبر است است اين نتيجه حاصل مي

  
  هاي مربوط به متغيرهاي مستقل رگرسيوني آماره) 11جدول

 BB STD.E BETA T SIGمتغير
عرض از
  0.000  - 12.04  -  0.18  -2.20 مبدا

سرمايه
  0.000  23.05 0.874  0.52  1.206 اجتماعي

توليد
  0.000  6.06  0.192  0.034  0.28 علمي

رتبه
  0.019  2.365  0.083  0.023  0.054 علمي

نتايج بدست آمده از انجام رگرسيوني نشانگر اين است كه از 
 3اند  ميان متغيرهاي مستقل و شناسايي كه وارد معادله شده

متغير سرمايه اجتماعي، توليد علمي و رتبه علمي در مدل 
درصد  48باقي مانده اند كه اين سه متغير در كل نهايي 

. كنند را تبيين مي) اخالق علمي(واريانس متغير وابسته 
شود ضريب همبستگي  مشاهده مي 11چنانچه در جدول 

است و مجذور آن  R=0.69چندگانه براي اين مدل رگرسيون 
0.48=2R همچنين آماره آزمون دوربين واتسون به . است

است كه بيانگر استقالل  1.97اين مدل دست آمده براي 

بر . باشد ها براي مدل رگرسيوني حاضر مي مانده خطاها يا باقي
اين اساس مدل رگرسيوني اخالق علمي به شرح زير خواهد 

  :بود
  اخالق علمي=0.87)سرمايه اجتماعي+(
  0.19)توليد علمي+(0.05)رتبه علمي(

اخالق علمي شود كه متغير  براساس معادله فوق، مالحظه مي
پذيرد و سپس  بيش از هر چيزي از سرمايه اجتماعي تاثير مي
بعد از آن . پذيرد از توليد علمي بيش از ساير متغيرها تاثير مي

رتبه علمي، تاثيرگذاراست اما در مقايسه با دو متغير ديگر 
  .تاثير آن بر روي اخالق علمي كمتر است

گام متغيرهايي كه  با توجه به اينكه در روش رگرسيوني گام به
به  رجوع شود(مانده  دار بوده در جدول باقي اثرشان معني

دار با متغير  هاي غير معنيو متغيرهايي با اثر) 11جدول 
متغيرهاي سن، نوع . شوند وابسته از مدل رگرسيوني خارج مي

 .استخدام و جنسيت از مدل رگرسيوني خارج شدند

  
  گيري بحث و نتيجه - 8

ميزان پايبندي به اخالق علمي در هدف اين تحقيق بررسي 
علمي دانشگاه تبريز و نيز بررسي روابط  تاهي بين اعضاي
در اين قسمت به . علمي است اجتماعي و اخالق بين سرمايه

گيري و بحث در نتايج تحقيق پرداخته و اين نتايج با  نتيجه
نتايج  .شود مقايسه مي قبليمباني نظري و مطالعات تجربي 

داري با  رابطه مثبت و معني ،دهد كه مشاركت نشان مي هحاصل
هرچه مشاركت اجتماعي اساتيد بيشتر . اخالق علمي دارد

باشد و اخالق علمي را بيشتر مورد مورد توجه قراردهند، 
  .يابد عملكرد آنها در رعايت اخالق علمي افزايش مي

 ار قويبسياز نتايج مهم ديگر اين تحقيق رابطه مثبت و 
بنابراين با افزايش . سرمايه اجتماعي با اخالق علمي است

توان انتظار داشت كه اخالق علمي و  سرمايه اجتماعي مي
بنابر . طور چشمگيري افزايش يابد ميزان پايبندي به آن نيز به

ت علمي با توجه بيشتر به سرمايه اجتماعي و ااين اعضاي هي
خود را در حرفه خود  توانند اخالق علمي هاي آن مي مؤلفه

. بيشتر كنند و اساتيد گروه را به اين امر مهم تشويق نمايند
و . هاي تاترمن و ويدمن ولف مطابقت دارد اين نتيجه با يافته
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هرقدر اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي و در كل سرمايه 
اجتماعي بيشتر باشد امكان تسهيم دانش كه از اصول اخالق 

  .كند ايش پيدا ميباشد افز علمي مي
هاي اين تحقيق رابطه مثبت و با اهميت توليد  يافتهديگر از 

افزايش ميزان توليد  ديديم كه. علمي و اخالق علمي است
اين  .تواند به بهبود و ارتقاي اخالق علمي منجر شود علمي مي

. هاي ميگولز، مورنو و آرتيس هماهنگي دارد يافته هم با يافته
از ابعاد سرمايه (كاري متقابل و اعتماد يعني با افزايش هم

همچنين . يابد آفريني و توليد علم افزايش ميدانش) اجتماعي
راد و همكاران در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه  قانعي

گيري اجتماعات علمي پايدار  توليد علم با چالش فقدان شكل
  .باشد همراه است كه در جهت تاييد نتايج اين تحقيق مي

دست آمد، افزايش  نتيجه مهم ديگري كه از اين تحقيق به
همانطور . اخالق علمي از طريق افزايش اعتماد اجتماعي است

ميان اعتماد اجتماعي و  داري كه بيان شد رابطه مثبت و معني
اخالق علمي وجود دارد و با افزايش اعتماد اجتماعي عملكرد 

در اين . يابد اساتيد در قبال رعايت اخالق علمي بهبود مي
تحقيق به بررسي رابطه انسجام گروهي با اخالق علمي نيز 

دهد كه  نتايج به دست آمده نشان مي. پرداخته شده است
انسجام گروهي رابطه مثبتي با اخالق علمي دارد و با افزايش 

  . يابد انسجام گروهي، اخالق علمي نيز افزايش مي
ها و  زمون فرضيهدر اين قسمت با توجه به نتايج حاصل از آ

سواالت تحقيق، پيشنهادهايي كاربردي جهت استفاده اساتيد، 
  :گردد ها ارائه مي مسئوالن دانشگاه

نتايج تحقيق از رابطه مثبت و محكم بين سرمايه اجتماعي و 
تواند  اخالق علمي حكايت دارد و بهبود سرمايه اجتماعي مي

ها و  وهبنابراين مديران گر. اخالق علمي را افزايش دهد
ها و همچنين وزارت علوم بايد توجه  مسئوالن دانشگاه

تواند  اين توجه مي. بيشتري به سرمايه اجتماعي داشته باشند
به بهبود عملكرد آنان در قبال اساتيد و حتي دانشجويان خود 
منجر شده و در نهايت رضايت و وفاداري بيشتر آنان را به 

  : گردد اي زير ارائه ميه بنابراين توصيه. دنبال داشته باشد
ت علمي از لحاظ ابررسي مداوم وضعيت اعضاي هي •

هاي مذكور و نيز مد نظر قرار دادن نيازهاي  شاخص

هاي الزم در جهت  راهبردآنها و همچنين تدوين 
 افزايش اخالق علمي

آوري اطالعات در مورد نقاط قوت و ضعف  جمع •
 هاي آموزشي و پاسخگويي به اقدامات آنان گروه

هاي آموزشي در رعايت هر چه  انسجام همه گروه •
 بيشتر اخالق علمي

هاي الزم جهت انسجام گروهي،  راهبردتدوين  •
مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي و همچنسن 
تشويق براي توليد علم از جمله مقاالت و 

هاي منتشره اساتيد و تشويق رعايت اخالق  كتاب
 علمي بين آنها

آيد، سرمايه  نتايج اين تحقيق بر ميبعالوه، همانطور كه از 
ت علمي به ااجتماعي نقشي مهم در ميزان پايبندي اعضاي هي

هاي آموزشي  بنابراين گروه. كنند اخالق علمي ايفا مي
ها با توجه بيشتر به سرمايه اجتماعي و ابعاد آن  دانشگاه

توانند اخالق علمي را افزايش دهند و با ترغيب و تشويق  مي
ق علمي در نهايت عملكردي بهتر نسبت به ديگر رعايت اخال

  .هاي آموزشي و حتي دانشگاهاي ديگر داشته باشند گروه
  

  سپاسگزاري
هاي  از تمامي اساتيد دانشگاه تبريز كه در گردآوري داده

ميداني همكاري نمودند و نيز سردبير و داوران محترم مقاله 
شوند  ميكه با نظرات خويش باعث ارتقاء كيفي مقاله 

  .شود سپاسگزاري مي
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Abstract 

Science ethics is as a major precondition for the 
establishment of higher education quality 
assurance system. Extend and expand the values 
prevailing scientific and professional behavior at 
all academic levels can increase the social 
commitment of faculty and students and the 
community is more confidence in academics and 
health communication and scientific research 
activity. In this research, the researcher 
recognized factors that adherence to scientific 
ethics and measured the influences of them on 
scientific ethics. The research sample was faculty 
of Tabriz University. Collecting data was done by 
questionnaire. Moreover, analyzing data was 
carried out by SPSS software version and multiple 
regression analysis. The results indicate Social 
capital, social trust, social participation, group 
cohesion and Scientific Production have positive 
relationships with scientific ethics among faculty 
of Tabriz University. Furthermore, social capital 
has the most positive relationship with scientific 
ethics. 
 
Keywords: Adherence, Scientific Ethics, Faculty 
of University of Tabriz. 
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