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  سرآغاز

رو   ازایـن . هاسـت   اخالق در لغت جمع واژه خلق و به معنی خوي         
ها و رفتارهاي آدمی، علـم        گذاري بر خوي    دانش بررسی و ارزش   

 ازجملـه  مـشاغل  از بـسیاري  اعتبـار ). 1(شـود     اخالق نامیده می  
 اخالقـی  رفتـار  واسـطه  بـه  غیره و پزشکی مهندسی، حسابداري،
 انسان که اي عرصه هر در). 2( گیرد می نشست حرفه آن اعضاي
 هـاي  ارزش و اخالق تردید بدون زند، می فعالیت و رفتار به دست
. کند می ایفا وي رفتار دهی جهت در را توجهی قابل سهم اخالقی
 نقـش  اخالقـی  هـاي  ارزش و معیارهـا  کـه  هـایی  عرصه از یکی

   ایفا افراد نهایی رفتارهاي و ها گیري تصمیم در را انکاري غیرقابل
 تحـصیل  عرصـه  در. اسـت  دانش و علم تحصیل عرصه کند، می
 را ها آن باید که هستند رو روبه مختلفی تقاضاهاي با همواره افراد
 نمونه براي. نمایند اجابت خود شرایط با متناسب گیري تصمیم با

 در تقاضـاهایی  و هـا  موقعیـت  بـا  مختلـف  اشکال به دانشجویان
 مختلـف  رفتارهـاي  هـا،  آن در کـه  هستند مواجه دانشگاه محیط
 اي، عرصه چنین در. دهند می نشان خود از غیراخالقی و اخالقی
 و اعمال فرد اندازه چه تا که است آن دانشگاهی اخالق از منظور
 بـر   تکیـه  صـداقت،  نظیـر  هـایی  ارزش مبناي بر را خود اقدامات

 
  )مقالۀ پژوهشی(

   براي ارتقاي اخالق دانشجویییارائه مدل
  3امیرحسین محمد داودي ،2حمیدرضا آراستهدکتر ، 1∗نادرقلی قورچیاندکتر ، 1شکوفه کالنتري قزوینی

  تهران قاتیتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه اقتصاد، و تیریمد دانشکده ،یعال آموزش تیریمد گروه. 1

  تهران ،یخوارزم دانشگاه ت،یریمد دانشکده ،یآموزش تیریمد گروه. 2

 ساوه واحدی اسالم آزاد دانشگاه ،یسانان علوم دانشکده ،یآموزش تیریمد گروه. 3

  ) 29/10/95 :، تاریخ پذیرش29/8/95: تاریخ دریافت( 
  

  چکیده
 در میان متخصصان امر شده و همچنین بیم اثرات نامطلوب يا هاي عمده یمشاهده رفتارهاي غیراخالقی در میان دانشجویان سبب نگران: زمینه

 و عوامل اثرگذار بر ارتقاي آن و یی اخالق دانشجويها ش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفهلذا هدف پژوه. ها افزوده است یآتی این رفتارها بر نگران
  .همچنین ارائه مدلی مناسب براي ارتقاي اخالق دانشجویی بود

ماري جامعه آ. پیمایشی است-ها کمی و از لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردي، از نظر نوع داده:  روش
 يا  تصادفی طبقهيریگ  نفر از طریق جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه340 آزاد استان قزوین بودند که يها پژوهش دانشجویان دانشگاه

 و همبستگی ،t آزمون اکتشافی، عاملی تحلیل طریق از.  استفاده شدها از پرسشنامه محقق ساخته  دادهيآور براي جمع. نسبی انتخاب شدند
  .شد تحلیل ها داده ونرگرسی

همچنین . اخالق آموزشی، مالحظات پژوهشی، صداقت پژوهشی، رفتار اجتماعی و رفتار فردي: ابعاد اخالق دانشجویی عبارت اند از: ها افتهی
رسی وضعیت موجود بر. اي، عوامل مدیریتی و عوامل آموزشی نهی زم-عوامل فردي: اند از عوامل اثرگذار بر ارتقاي اخالق دانشجویی نیز عبارت

اخالق دانشجویی و مقایسه آن با وضعیت مطلوب نشان داد در همه ابعاد اخالق دانشجویی و عوامل اثرگذار بر ارتقاي اخالق دانشجویی وضعیت 
  . ت مدل مناسب براي ارتقاي اخالق دانشجویی ارائه شدیدرنها. نامطلوب و نامناسب بوده و با وضعیت مطلوب فاصله دارد

مدل ارتقاي اخالق دانشجویی . توانند بر ارتقاي اخالق دانشجویی اثرگذار باشد زمینه اي، مدیریتی و آموزشی می-عوامل فردي: گیري جهینت
  . گردد ها به کار گرفته شود، منجر به بهبود و ارتقاي اخالق دانشجویی می که در دانشگاه درصورتی

  
   .ویی ،مدل ارتقادانشجویی، ابعاد اخالق دانشجاخالق : کلیدواژگان

 

________________________________________________________________________________________  
  naghourchian @ gmail.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 دیگـران،  زحمـات  و دسترنج از سوءاستفاده عدم شخصی، تالش
 رعایـت  و دیگـران  بـا  خداپسندانه و دوستانه نوع رهايرفتا انجام
 اصـول  کـردن  نهادینـه ). 3 (دهد می انجام دیگران احترام و شأن

 زنـدگی  بـراي  هـا  آن کـردن  آماده و دانشجویان بین در اخالقی
). 4(اسـت  هـا  دانـشگاه  مـسئولیت  از مهمی بخش آینده اي حرفه
 بـه  استناد دمع دیگران، هاي پژوهش اکثریت یا تمام برداري کپی
 بـه  ا یـ  اسـتادان  بـه  احترامی بی ها، داده جعل مورداستفاده، منابع

 پژوهشی و دانشجویی و آموزشی مقررات به اعتنایی بی همتایان،
 در دانشجویان آنکه همه از تر مهم. است موارد این اهم از غیره و
 و شـوند  می مخرب اي مسابقه وارد علم اخالق از پیروي عدم امر
 بـدین  برباینـد  دانـشجویان  سایر از را سبقت گوي نندک می سعی
 کمتـر  ،کننـد  احترامی بی استادان به بیشتر ،کنند کار کمتر که نحو
  ).5 (بگیرند نمره بیشتر باشندو مقید دانشگاهی مقررات به

ن کردن  ی مع ي است که برا   يا ار گسترده ی واژه بس  1یصداقت علم 
صـداقت  . شـود  یمـ کـاربرده     به ی در بافت آموزش   یت اخالق یهدا
 و امتحانـات و   یف درسـ  یم تکال یل و تسل  ی، تکم ی در آمادگ  یعلم
ز روابط دانشجو بـا     یگر و ن  یکدیان با   ین در روابط دانشجو   یهمچن

عنـوان    بـه  يا طـور گـسترده    ن اصطالح به  یا). 6( است   ياستاد و 
ـ     یکـاربرده مـ     بـه  2یی اخالق دانشجو  ي برا یشاخص  یشـود و عل

ان در ارتباط با تقلب و      ی دانشجو يارهاالخصوص در ارتباط با رفت    
 کــه بــه موضــوع ياریمطالعــات بــس). 7( اســتیســرقت علمــ

انـد اغلـب بـه       ان پرداختـه  یان دانـشجو  ی در م  3ی علم یصداقت یب
کنند که احتمال ارتکـاب بـه        ی از اعمال و رفتارها اشاره م      یانواع
ن اعمـال و رفتارهـا      یـ ار اسـت و ا    یان بس یها از جانب دانشجو    آن

، جعـل داده، سـرقت    یف درسـ  یتقلب در امتحانات و تکـال     شامل  
، استفاده نادرست از منابع، بـه نـام خـود ارائـه دادن آثـار                4یعلم
ده یـ ک پد یـ تقلـب   .  است یب دادن کارمندان علم   یگران و فر  ید

 یان اثـرات نـامطلوب    ی دانشجو يریادگی است که بر     یشوم آموزش 
 که در دوران یانی از پژوهشگران، دانشجو ياریازنظر بس ). 8(دارد  
نده، در هنگام اشتغال به کار یکنند در آ یل اقدام به تقلب م  یتحص

 يبکـار ی و فر  5تقلـب ). 8(کنند   ین عمل م  یز اقدام به ا   یو حرفه ن  
 يهـا  طیوع آن در محـ    ی اسـت کـه رواج و شـ        يا دهی پد یلیتحص
تنها اسـتادان را     تقلب نه ). 9(ر است   ی کشورمان انکارناپذ  یلیتحص

ن یکنـد بلکـه همچنـ      ی درست محـروم مـ     یابیارزشس و   یاز تدر 
 در کـــالس درس و خـــارج آن را از يری یـــادگيهـــا فرصـــت
ان عدم  یعالوه وجود ارتباط مثبت م     به). 10(د  یربا یان م یدانشجو

ن معنا است   یانگر ا ی با عدم صداقت در محل کار ب       یصداقت علم 
ز  فراتر ا يا ی اجتماع يامدهای پ ي دارا ی علم يبکاریکه تقلب و فر   

 مرتبط بـا    يت رفتارها ی رؤ يزان باال یم). 11(کالس درس است    
هـا   تـر آن   ان و نگرش مثبـت    ی توسط دانشجو  یعدم صداقت علم  

نه شـدن   ی مؤثر و نهاد   یی از عدم آشنا   ین رفتارها ناش  ینسبت به ا  
 مناسب يها یمش ان و نبود خطیان دانشجو ی در م  ی اخالق يکدها

 است  ی آموزش يها طیمحرانه در   یشگیاقدامات پ  ۀنیو واضح درزم  
 ي از تبعات بعـد    یها، بدون نگران   يرو گونه کج  نیکه سبب بروز ا   

توانـد    مـی  تقلب در کشور ما   يا شهیاز جمله علل ر   ). 12(شود   یم
 يا ان، تـوده  ی دانـشجو  ی علمـ  يریپـذ  ن جامعه ییبه علت سطح پا   
ان و  ی دانـشجو  ی اجتمـاع  يها هی، ضعف سرما  یشدن آموزش عال  

  ).13( باشد ییگرا ركده شوم مدیز پدین
ت احترام مکـان دانـشگاه و داشـتن         یعالوه بر موارد مذکور، رعا    

 و  یگکننـد   میط دانشگاه، صبر، خودتنظ   یرفتار جامعه پسند در مح    
ــازگارياری، هوشــيخــودراهبر ــق و س ــدي و تواف ، ي، خودکارآم
ــسئول ــذیم ــدل يریت پ ــشش، هم ــتکاری، بخ ــه ي و درس  ازجمل
لذا بر اساس   ). 16 -14  و 3(ند   هست یی اخالق دانشجو  يها مؤلفه

تـوان از سـه بعـد     ی را م ییات موجود، اخالق دانشجو   یمطالعه ادب 
 مورد  یاجتماع-ي، و اخالق فرد   ی، اخالق پژوهش  یاخالق آموزش 

  .  قرار دادیبررس
 و تقلـب  بـر  مـؤثر  عوامل پژوهشگران، از بسیاري دیگر طرف از
 تقـسیم  اي هزمین و فردي عوامل دودستۀ به را علمی صداقتی بی
 کـدهاي  به نسبت دانشجویان نگرش مانند عواملی). 17(اند کرده

 توانـایی  هدفمنـدي،  اخالقـی،  کـدهاي  پذیرش و درك اخالقی،
 سـؤرفتار  بـا  مـرتبط  مـوارد  بـه  نسبت شناخت اخالقی، استدالل
ــار از دانــشجو ادراك علمــی،  هــاي ویژگــی هــا، اي دوره هــم رفت

 فـردي  عوامـل  جـزء  عوامـل  سـایر  و جنسیت و سن شخصیتی،
ــر اثرگــذار ــسته اخــالق ب ــد شــده دان ــشار ماننــد عــواملی و ان  ف

 بـا  مواجهـه  در علمـی  هیـأت  اعضاي برخورد نحوه ها، اي دوره هم
 معیارهـاي  به علمی هیأت اعضاي پایبندي غیراخالقی، رفتارهاي
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 خـالف  مـوارد  بـراي  خـاص  مجازات یا تنبیه وجود علم، اخالق
 منـابع  بـه  آسان دسترسی شجویان،دان به اخالق آموزش اخالق،

 دانشگاه در علمی صداقت هاي سیاست توسعه و ایجاد اطالعاتی،
 ،2 (هـستند  دانشجویی اخالق بر اثرگذار اي زمینه عوامل ازجمله

 از هـا  دانـشگاه  در دانـشجویی  اخـالق  ارتقـاي  لذا ). 24-18 و 7
 مگر شود نمی حاصل مهم این و بوده برخوردار سزایی به اهمیت

 هـدایت  و کنترل آموزش، درزمینۀ جامع برنامه ک ی ساماندهی اب
 اخالقـی،  هـاي  مؤلفـه  از تخلف صورت در و دانشجویان اخالقی
 نیازمنـد  دانـشجویان  در اخالقی احساس ایجاد. خاطی فرد تنبیه
ــل درك ــشه عل ــی اي ری ــداقتی ب ــی ص ــوي از علم ــضاي س  اع

 يهـا  ارزش کـه  فرهنگـی  عناصـر  وجـود  مدیران، و علمی هیئت
 دهنـده  نـشان  کـه  سیستمی کردن تقویت ،کنند منتقل را سازمان
 دیدن تدارك و باشد صداقت فرهنگ یک ایجاد به سازمان تعهد

 اسـت  علمـی  صداقتی بی از ممانعت و شناسایی براي سازوکاري
 لـزوم  و دانـشجویی  اخـالق  موضـوع  اهمیت به نظر با لذا). 25(

ـ  مدیران و استادان جانب از آن به توجه  مؤسـسات  و هـا  شگاهدان
 ضـمن  تـا  اسـت  آن پـی  در حاضر پژوهش کشور، عالی آموزش
 6اثرگـذار  عوامـل  و دانشجویی اخالق هاي مؤلفه و ابعاد شناسایی

  .دهد ارائه دانشجویی اخالق ارتقاي براي مدلی آن، بر

 
 

  
  

  
  
  
  

  
 اولیه مفهومی مدل: 1 نگارة

  
  روش 

از نظـر نـوع     . ستاین پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردي ا        
پیمایشی - کمی بوده و از لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی          ها  داده
جامعه آماري پژوهش دانشجویان واحـدهاي دانـشگاه آزاد         . است

 نفـر از طریـق      340اسالمی استان قزوین بودند که از میان آنها         
اي   تصادفی طبقه گیري    جدول کرجسی مورگان و به روش نمونه      

 از یـک پرسـشنامه      ها  راي جمع آوري داده   ب. نسبی انتخاب شدند  
براي تعیـین روایـی     . شد گویه استفاده    57با تعداد   محقق ساخته   

 ایـایی پ. صوري و محتوایی پرسشنامه از نظر خبرگان استفاده شد   
 ابعاد براي کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با پژوهش پرسشنامه
 یدانــشگاه درون عوامــل بــراي و 947/0 7دانــشجویی اخــالق
 و تجزیه براي. آمد دست به 950/0 دانشجویی اخالق بر اثرگذار
 خـصوص  در پـژوهش  2 و 1 باسـؤاالت  ارتباط در ها داده تحلیل

 و دانشجویی اخالق ارتقاي بر اثرگذار هاي مؤلفه و ابعاد شناسایی
 سازه روایی تعیین همچنین و آن بر مؤثر دانشگاهی درون عوامل

 منظـور  بـه . شـد  اسـتفاده  اکتشافی عاملی تحلیل از ها پرسشنامه
 بـراي . شـد  اسـتفاده  وابسته t آزمون از پژوهش 3 سؤال بررسی
 خطـی  رگرسـیون  تحلیل و پیرسون همبستگی آزمون از 4سؤال
 آزمـون  از نیز متغیرها بودن نرمال بررسی منظور به. شد استفاده

  .شد استفاده اسمیرنوف -کولموگروف
  

  ها افتهی

ت پژوهش مورد تجزیـه و تحلیـل        ؤاالسدر این بخش به ترتیب      
  . قرار گرفته است

  کدامند؟ دانشجویی اخالق ارتقاي بر اثرگذاري ها مؤلفه و ابعاد.1
 گویـه بـراي     36ات پژوهش تعداد سه بعد و       یبراساس مطالعه ادب  

اخالق دانشجویی در نظر گرفته شد که به منظور تأیید این ابعاد            

 فردي عوامل

 اي زمینه عوامل

 آموزشی اخالق

 پژوهشی اخالق

 اجتماعی-فردي اخالق
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 اسـتفاده   یل عامل اکتشاف  یو همچنین تعیین روایی سازه، از تحل      
 ابعـاد   يا هی گو 36تحلیل عاملی اکتشافی بر روي پرسشنامه       . شد

ج نشان داد که ینتا. اخالق دانشجویی در چند مرحله انجام گرفت
اخـالق  :  بعد است کـه عبـارت انـد از     5 ياخالق دانشجویی دارا  

، رفتــار 10ی، صــداقت پژوهــش9ی، مالحظــات پژوهــش8یآموزشــ
  .12يار فرد و رفت11یاجتماع

  کدامند؟ دانشجویی اخالق بر مؤثر دانشگاهی درون عوامل. 2
 ي نظـر  یات و مبـان   یـ از مجموعه عوامـل اسـتخراج شـده از ادب         

 گویـه بـه عنـوان عوامـل        21 عامل مشتمل بر     2پژوهش، تعداد   
درون دانشگاهی مؤثر بر اخالق دانشجویی در نظر گرفته شد که           

ل ین تعیین روایی سازه، از تحل     به منظور تأیید این ابعاد و همچنی      
 عامـل بـه عنـوان       3جه آن   ی و در نت    استفاده شد  ی اکتشاف یعامل

 شـد   یی بر اخالق دانشجویی شناسا    مؤثر دانشگاهی درون عوامل
 و  14یتیری، عوامـل مـد    13ينـه ا  یزم-يعوامل فرد : که عبارتند از  
  .15یعوامل آموزش

  ؟ تاس چگونه دانشجویی اخالق مطلوب و موجود وضعیت. 3
 تمامی ابعاد اخالق دانـشجویی      يدهد، برا   می ج حاصل نشان  ینتا

ن ی بــيدار ین کــل اخــالق دانــشجویی، تفــاوت معنــیو همچنــ
ن نمونه در وضعیت موجود و وضعیت مطلـوب وجـود دارد            یانگیم
)01/0 <P .(ن مـشاهده شـده در      یانگیـ  که م  یین از آنجا  یهمچن

مطلـوب  ن مـشاهده شـده در وضـعیت         یانگیـ وضعیت موجود ازم  
ت تمامی ابعاد اخالق دانشجویی و      ین، وضع یکوچکتر است، بنابرا  

. ن کـل اخـالق دانـشجویی نـامطلوب و نامناسـب اسـت          یهمچن
 مـؤثر بـر اخـالق       ی تمامی عوامل درون دانشگاه    ين برا یهمچن

ـ  يدار یدانشجویی،تفاوت معنـ   ن نمونـه در وضـعیت     یانگیـ ن م ی ب
 کـه   ییاز آنجا ). P> 01/0(موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد       

ن مشاهده شده   یانگین مشاهده شده در وضعیت موجود ازم      یانگیم
 ت تمامی ابعـاد  ین، وضع یدر وضعیت مطلوب کوچکتر است، بنابرا     

 مؤثر بر اخالق دانشجویی نـامطلوب و        یو عوامل درون دانشگاه   
  .نامناسب است

  
   دانشجویی القاخ مطلوب و موجود وضعیت مقایسه براي وابسته t آزمون نتایج: 1 جدول

 وضع میانگین  
  موجود

 وضع میانگین
  مطلوب

 تفاوت
 درجه  t آماره  میانگین

  آزادي
 سطح
  داري معنی

  000/0  339  -39/19  -96/6 15/23  20/16  آموزشی اخالق
  000/0  339  -88/31  -70/18 41/55  71/36  پژوهشی مالحظات
  000/0  339  -26/30  -95/23  41/64  47/40  پژوهشی صداقت
  000/0  339  -95/26  -14/23 24/66  10/43  اجتماعی رفتار
  000/0  339  -00/26  -31/13 88/40  58/27  فردي رفتار

 دانــشجویی اخــالق
 000/0  339  -22/34  -04/86 10/250  06/164  )کل(

ــردي عوامــــل -فــ
  000/0  339  -76/33  -19/33 07/81  88/47  اي زمینه

  000/0  339  -80/18  -80/9 16/31  36/31  مدیریتی عوامل
 000/0  339  -10/28  -45/20 66/57  21/37  آموزشی عوامل

  

 توان یم مدلی چه دانشجویی اخالق ارتقاي براي. 4
  داد؟ ارائه

رها با اسـتفاده از آزمـون همبـستگی     ین متغ ی ب یدر ابتدا همبستگ  
 شد که نتایج آن نـشان داد، بـین عوامـل درون             یرسون بررس یپ

هـاي قـوي،     مبـستگی دانشگاهی مؤثر بر اخـالق دانـشجویی، ه       
بـین  ). >01/0p( وجـود دارد     01/0داري در سـطح      مثبت و معنی  

عوامل درون دانشگاهی مؤثر بر اخالق دانشجویی و ابعاد اخالق          
 01/0داري در سـطح      هاي مثبـت و معنـی      دانشجویی همبستگی 

 -عوامل فـردي «بیشترین همبستگی بین  ). >01/0p(وجود دارد   
و کمتـرین همبـستگی     ) =641/0r (»رفتار فـردي  « و   »اي زمینه
ــ ــدیریتی «ن یب ــل م ــی « و »عوام ــالق آموزش ) =238/0r (»اخ
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بین عوامل درون دانشگاهی مؤثر بر اخالق دانـشجویی       . باشد می
هــاي قــوي، مثبــت و   نیــز همبــستگی»اخــالق دانــشجویی«و 

ــی ــطح  معن ــود دارد 01/0داري در س ــشترین ). >01/0p( وج بی
و ) =776/0r (»اي زمینـه  -عوامل فردي «همبستگی متعلق به      

) =651/0r (»عوامـل مـدیریتی   «کمترین همبستگی متعلق بـه      
به عالوه بین ابعاد مؤثر بر ارتقاي اخالق دانشجویی بـا           . باشد می

هـاي   یکدیگر و همچنین با کل اخـالق دانـشجویی همبـستگی          
ــت و معنــی  ). >01/0p( وجــود دارد 01/0داري در ســطح  مثب

  : ن نشان دادویل رگرسیج تحلین نتایهمچن
ر مـالك و عوامـل   یـ  به عنوان متغ»اخالق آموزشی «متغیر  ) الف

 . ون شدندین وارد رگرسیب شیر پیدرون دانشگاهی به عنوان متغ

 
 

  آموزشی اخالق بینی پیش براي رگرسیون تحلیل خالصه:2جدول
  B  SE β  t  Sig.  R2  بین متغیر پیش  متغیر مالك

  000/0  309/5    851/1  825/9  ثابت ضریب
  000/0  756/3  305/0  034/0  128/0  اي زمینه- فردي عوامل

  443/0  -768/0  -057/0  057/0  -043/0  مدیریتی عوامل

  آموزشی اخالق

 118/0  568/1  129/0  048/0  075/0  آموزشی عوامل

**14/0 

 **01/0P<  

 با برابر بین، پیش متغیر سه با مدل این براي تعیین ضریب مقدار
 واریـانس  درصد 14 حدود دهد می نشان که آمده دست به 14/0
 اما. شود می تبیین عامل سه این طریق از آموزشی، اخالق متغیر
 معنـاداري  بررسـی  بـراي  t آزمـون  معنـاداري  سـطح  به توجه با

 مربوط رگرسیون ضرایب که شود می مشخص رگرسیون ضرایب

 ینبنـابرا . باشـد  نمی معنادار آموزشی عوامل و مدیریتی عوامل به
 بـه  اي زمینـه -فـردي  عوامل از مسیر یک فقط مفهومی مدل در

  . شود می گرفته نظر در آموزشی اخالق
ر مالك و عوامل    ی به عنوان متغ   »مالحظات پژوهشی «متغیر  ) ب

  .ون شدندین وارد رگرسیب شیر پیدرون دانشگاهی به عنوان متغ
  

  یپژوهش مالحظات بینی پیش براي رگرسیون تحلیل خالصه :3جدول
  B  SE β  t  Sig.  R2  بین متغیر پیش  متغیر مالك

  000/0  179/5    480/2  845/12  ثابت ضریب

  000/0  007/7  445/0  046/0  320/0  اي زمینه- فردي عوامل

  380/0  -879/0  -051/0  076/0  -067/0  مدیریتی عوامل

  پژوهشی مالحظات

 000/0  079/5  327/0  064/0  325/0  آموزشی عوامل

**47/0 

 **01/0P<  

ن، برابر با   یب شیر پ ین مدل با سه متغ    ی ا ين برا ییب تع یمقدار ضر 
انس یـ  درصد وار  47دهد حدود    ی به دست آمده که نشان م      47/0
. شود ین میین سه عامل تبیق ایر مالحظات پژوهشی، از طر    یمتغ

 بـراي بررسـی معنـاداري       tاما با توجه به سطح معناداري آزمون        
شود که ضریب رگرسیون مربـوط   ضرایب رگرسیون مشخص می  
ن در مـدل مفهـومی      یبنابرا. باشد به عوامل مدیریتی معنادار نمی    

اي و عوامل آموزشـی بـه        زمینه-فقط مسیرهایی از عوامل فردي    
  .شود مالحظات پژوهشی در نظر گرفته می

ر مـالك و عوامـل   یـ  به عنوان متغ  »صداقت پژوهشی «متغیر  ) ج
  . ون شدندین وارد رگرسیب شیر پیدرون دانشگاهی به عنوان متغ
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  پژوهشی صداقت بینی پیش براي رگرسیون تحلیل خالصه: 4 جدول
  B  SE β  t  Sig.  R2  بین متغیر پیش  متغیر مالك

  000/0  582/5    715/2  158/15  ثابت ضریب

  000/0  154/6  377/0  050/0  308/0  اي زمینه- فردي عوامل

  026/0  240/2  125/0  083/0  186/0  مدیریتی عوامل

  پژوهشی صداقت

 000/0  592/4  284/0  070/0  321/0  آموزشی عوامل

**51/0 

 **01/0P<  

ن، برابر با   یب شیر پ ین مدل با سه متغ    ی ا ين برا ییب تع یمقدار ضر 
انس یـ  درصد وار  51دهد حدود    ی به دست آمده که نشان م      51/0
. شـود  ین مـ یین سه عامل تب  یق ا یاز طر ،  ر صداقت پژوهشی  یمتغ

ــاداري آزمــون ســطح ــاداري ضــرایب  t معن ــراي بررســی معن  ب
دهد که ضرایب رگرسیون مربوط به هر سـه          رگرسیون نشان می  

ن در  یبنابرا. باشد بینی صداقت پژوهشی معنادار می     متغیر در پیش  

ــواملفردي  ــسیرهایی از ع ــومی م ــه-مــدل مفه اي، عوامــل  زمین
 مدیریتی و عوامل آموزشی به صداقت پژوهـشی در نظـر گرفتـه           

  .شود می
ر مالك و عوامل درون     ی به عنوان متغ   »رفتار اجتماعی «متغیر  ) د

  . ون شدندین وارد رگرسیب شیر پیدانشگاهی به عنوان متغ

  

  اجتماعی رفتار بینی پیش براي رگرسیون تحلیل خالصه: 5جدول
  B  SE β  t  Sig.  R2  بین متغیر پیش  متغیر مالك

  000/0  317/5    632/2  992/13  ثابت ضریب
  000/0  602/5  323/0  048/0  271/0  اي زمینه- فردي عوامل

  000/0  010/4  210/0  081/0  323/0  مدیریتی عوامل

  اجتماعی رفتار

 000/0 163/5  302/0  068/0  350/0  آموزشی عوامل

**57/0 

 **01/0P<  

ن، برابر با   یب شیر پ ین مدل با سه متغ    ی ا ين برا ییب تع یمقدار ضر 
انس یـ  درصد وار  57دهد حدود    یکه نشان م   به دست آمده     57/0
. شـود  ین مـ  یـی ن سه عامـل تب    یق ا یر رفتار اجتماعی، از طر    یمتغ

ــاداري آزمــون  ــاداري ضــرایب  tســطح معن ــراي بررســی معن  ب
دهد که ضرایب رگرسیون مربوط به هر سـه          رگرسیون نشان می  

ن در  یبنـابرا . باشـد  بینی رفتار اجتماعی معنادار مـی      متغیر در پیش  

اي، عوامـل   زمینـه -فهـومی مـسیرهایی از عوامـل فـردي    مدل م 
مدیریتی و عوامل آموزشی بـه رفتـار اجتمـاعی در نظـر گرفتـه                

  .شود می
ر مـالك و عوامـل درون   یـ  به عنوان متغ»رفتار فردي«متغیر  ) ه

  . ون شدندین وارد رگرسیب شیر پیدانشگاهی به عنوان متغ
  

  

  فردي رفتار بینی پیش براي رگرسیون تحلیل خالصه: 6جدول
  B  SE β  t  Sig.  R2  بین متغیر پیش  متغیر مالك

  000/0  683/5    628/1  253/9  ثابت ضریب
  000/0  386/7  426/0  030/0  221/0  اي زمینه- فردي عوامل

  000/0  053/5  265/0  050/0  252/0  مدیریتی عوامل

  فردي رفتار

 016/0 415/2  141/0  042/0  101/0  آموزشی عوامل

**57/0 

* *01/0P<  
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 با برابر بین، پیش متغیر سه با مدل این براي تعیین ضریب مقدار
 واریـانس  درصد 57 حدود دهد می نشان که آمده دست به 57/0
 سـطح . شود می تبیین عامل سه این طریق از ،فردي رفتار متغیر

 نشان رگرسیون ضرایب معناداري بررسی براي t آزمون معناداري
 در متغیـر  سـه  هـر  بـه  مربـوط  یونرگرسـ  ضـرایب  کـه  دهد می

 مفهـومی  مدل در بنابراین. باشد می معنادار فردي رفتار بینی پیش
 عوامـل  و مـدیریتی  عوامل اي، زمینه-فردي عوامل از مسیرهایی
برپایـه نتـایج    . شـود  مـی  گرفتـه  نظـر  در فردي رفتار به آموزشی

حاصل از تحلیل رگرسیونی مدل پیشنهادي براي ارتقاي اخـالق          
  .جویی به صورت زیر تدوین شددانش

  
 
  
  
  
  
  
  

 
  

   ارتقاي اخالق دانشجوییمدل: 2 نگاره
 

  بحث

شود کـه آگـاهی       می با توجه به نتایج پژوهش این گونه استنباط       
توانـد در جلـوگیري از     مـی دانشجویان از مصادیق سرقت علمـی  

.  مـؤثر باشـد    هـا   سرقت علمی و تقویت اخالق علمی در دانشگاه       
 براي با اهمیت تر نشان      ها  براي این منظور الزم است تا دانشگاه      

دادن کیفیــت آمــوزش در چــشم دانــشجویان و اعــضاي هیــأت 
پیامدهاي نامطلوب  . علمی، اقدامات آگاهی بخشی را انجام دهند      
 دانـشگاهی و  يهـا  ارتکاب به سرقت علمی در تکـالیف و پـروژه   

تحانات تنها منحصر بـه دانـشگاه   همچنین ارتکاب به تقلب در ام  
تقلب . نبوده بلکه نتایج آن در آینده نیز نمود فراوان خواهد داشت 

بـرد و    میو سرقت علمی نه تنها اعتبار یک مؤسسه را زیر سؤال        
سـازد بلکـه در       مـی  برقراري عدالت آموزشی را با مشکل مواجـه       

 رفتارهاي آتی دانشجویان در هنگام اشـتغال بـه کـار نیـز بـروز              
خواهد کرد زیرا فردي که در دانشگاه آموخته بـراي رسـیدن بـه              
اهداف تحصیلی خود از راههاي غیر اخالقی و غیـر مجـاز بهـره           
برد، در هنگام اشتغال به کـار نیـز بـراي دسـتیابی بـه موفقیـت                 

 درست آن تـرجیح داده و بـدین   يها  غیراخالقی را بر راه يها  راه

 نتـایج  بـا  نتایج این. شود  می گونه زمینه ساز بروز فساد در جامعه      
، 17،  3،  10،  18،13،  11،  20(دارد همخـوانی  ها پژوهش از برخی

24 ،15 ،16.(  
، تـسلط   یان بـه تقلـب و سـرقت علمـ         یاز علل ارتکاب دانـشجو    

 ییان به همـه جوانـب موضـوع پـژوهش، آشـنا           ی دانشجو یناکاف
، یمقاالت، مجالت علمـ    (یان با منابع اطالعات   ینداشتن دانشجو 

 و  یسیـ  در نگـارش، بازنو    ی، نداشتن مهارت کاف   )رهیترنت و غ  نیا
ق، یـ  در انجـام تحق    یخالصه کردن مطلب، نداشتن مهارت کـاف      

 در دانـشگاه بـه      یح نگارش مقاله علم   یوه صح یآموزش ندادن ش  
ف محـول شـده،     ی دانـشجو در انجـام تکـال       یان، کوتاه یدانشجو

ننهادن ف، ارزش   ی در مورد موضوع تکل    یتیکفا یداشتن احساس ب  
ر یف غ یف، تکال ی، با عجله انجام دادن تکل     یت کار شخص  یفیبه ک 

 انجـام   ي بـرا  یاد و نداشـتن وقـت کـاف       یجذاب، داشتن مشغله ز   
ف یل اسـتادان بـه دادن تکـال       یـ ه، تما کنند  ف خسته یف، تکال یتکال
 ي بـرا ی و دادن وجه به شخصی مالییان، توانا یار به دانشجو  یبس

 ي سـؤرفتارها ينبـود مجـازات بـرا     و پروژه،    یقاتیانجام کار تحق  
نترنت در  یه ا کنند  لیه و تسه  کنند  بیان، نقش ترغ  ی دانشجو یعلم

 ی علمـ  ي، چشم بستن اسـتاد بـه سـؤرفتارها        ی علم يسؤرفتارها

 اي زمینه-فردي عوامل

 مدیریتی عوامل

 رفتاراجتماعی آموزشی عوامل

 آموزشی اخالق

 رفتارفردي

 پژوهشی مالحظات

 پژوهشی صداقت
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از . گر اسـت  یشمار د یهات و موارد ب   ی نبودن تنب  یان، کاف یدانشجو
ط اثرگـذار باشـد فرهنـگ       یتواند در بهبود شرا     می  که یجمله علل 

 ،يریادگیـ ق لـذت    ی ماننـد تـشو    ی اخالق يارهایان مع ی ب  و يساز
 خـود، کـاهش     يرویـ  و اتکا به ن    يت مهارت اندوز  یبر اهم  تأکید

بـه  . ان اسـت  ی دانشجو یابیفشار رقابت و ارائه اشکال مناسب ارز      
ــ تقلــب نيامــدهایان در خــصوص پیعــالوه ادراك دانــشجو  زی

 دانـشجو  فرضـاً اگـر  . ده اثرگذار باشـد ین پدیتواند بر کاهش ا    می
رافتـادن و   یامد گ یپاداش تقلب را که گرفتن نمره باالتر است با پ         

 يا در هنگـام تقلـب احـساس گنـاه و    یـ ه شدن در نظر آورد     یتنب
بـه  . خته شود ممکن است از ارتکاب به تقلب اجتناب ورزد         یبرانگ

 يبنــدیتوانــد در پا  مــیزیــ نی عــدالت آموزشــيعــالوه برقــرار
نرم افزارهـا   .  مثبت داشته باشد   یرتأث یان به اخالق علم   یدانشجو

ز در کـاهش وقـوع تقلـب    یـ  نی کشف سرقت علم   يها  ستمیا س ی
ز عامـل   یـ ان ن ی دانـشجو  ی اخالقـ  یرشد آگاه .  گذار هستند  تأثیر
  .  اخالق علم استيگر در جهت ارتقاید

، انجام سرقت ها شتر دانشگاهیگر آموزش محور بودن بیاز طرف د
ـ     یش ا ی آن افزا  د، و به موجب   ین اسات ی در ب  یعلم ن ین عمـل در ب

 يها ان، کاهش تعامل چهره به چهره با استادان در دوره         یدانشجو
 مـؤثر بـر ارتکـاب سـرقت         یاز جمله عوامل آموزشـ    .. . و يمجاز
 توسـط   یهر چه قدر اخـالق آموزشـ      . ان است ی در دانشجو  یعلم

 یی دانـشجو  ي بـه هنجارهـا    يبندیت شود، پا  یشتر رعا یاستادان ب 
مانه اسـتادان بـا   ین ارتباط صم یهمچن. شود  می شتریاخالق علم ب  

رابطـه  . کنـد   می یبند به اخالق علم   یشتر آنها را پا   یان، ب یدانشجو
بـه عـالوه    .  از تقلـب اسـت     يری در جلوگ  یاستاد و دانشجو عامل   

.  از علـل تقلـب باشـد    یکیتواند    می زیاضطراب از نمره امتحان ن    
تواند  ها می ب کاهش اضطرا  ي برا یز راه ی گسسته ن  يها  یابیارزش
تواند از علـل      می زی ن یابی ارزش يها  وهیر و اصالح در ش    ییتغ. باشد

ف و  یق تر استادان بر تکـال     ینظارت دق . کاهش تقلب شمرده شود   
ک از یــف هــر یا مــشخص کــردن وظــایــ، ی درســيهــا پــروژه
ز یـ شود ن   می  انجام ی که به صورت گروه    یفیان در تکال  یدانشجو

توانند بـا     می ن استادان یهم چن .  گذار است  تأثیردر کاهش تقلب    
ز کـاهش   یـ  تقلب را در طول امتحانات ن      يادی ز يها  کاربرد روش 

گـر آزمـون،    یبه کاربردن اشکال د   :  عبارتند از  ها  ن روش یدهند، ا 

، ياد سـپار یـ  سؤاالت به يز به جای سؤاالت مباحثه برانگ   یطراح
، اجتنـاب   ينه ا ی چند گز  يها   از آزمون  ی گوناگون يها  ه نسخه یته

 يا ابزارهـا  یـ  شلوغ، غـدغن کـردن تلفـن همـراه           يها  از کالس 
ان به  ی از مواقع علت تقلب دانشجو     ياریدر بس . گری د یکیالکترون

ان از جانـب  یده گرفته شـدن اعمـال متقبانـه دانـشجو       یخاطر ناد 
ـ   ا فـشار   یـ ف بـه موضـوع درس       ی ربـط بـودن تکـال      یاستادان، ب

  .همساالن بوده است
 در ی مـسائل اخالقـ    ی بررسـ  ي بـرا  يبه عالوه توسعه ابـزار      

ن مشکل به   ی درك اندازه ا   ين ابزارها برا  یت ا یری و مد  ها  دانشگاه
ت مــشکالت را یکنــد تــا بتواننــد جــد  مــیپژوهــشگران کمــک

ن ابزارها مد نظر بوده تا      یت ا یریبه عالوه توسعه و مد    . کنند  اثبات
ران در توجـه بـه مـسائل        یزان و مـد   یم سازان، برنامه ر   یبه تصم 
.  کمـک کنـد    ی آموزشـ  يم سـاز  ینـد تـصم   یدر طول فرا   یاخالق
ن مناسب، آموزش درسـت و   یتوانند با وضع قوان     می استگذارانیس

ــد ــیریم ــوع پدیت آموزش ــ از وق ــ ی ــرقت علم ــب و س  یده تقل
 در خـصوص    یینارهایتواننـد سـم     مـی  ها دانشگاه. کنند  يریجلوگ

 را بـه    ی صداقت علمـ   يا استانداردها ی کنند   برگزار یصداقت علم 
جـاد  یدالورود جهـت ا   یـ ان جد ی از برنامـه دانـشجو     ین بخش عنوا

 يا برگـزار  یـ آمـوزش اخـالق     . کننـد   ی معرفـ  ی گروه يهنجارها
ک گنـاه  یکند که تقلب     می يادآوریان  ین را به دانشجو   ینار ا یسم

کنند، احساس گناه   می  که اقدام به تقلب    یکوچک نبوده و هنگام   
ان، ید رفتار دانشجو  یدانشگاهها نه تنها با   . شود  می ختهیآنها برانگ 
 را ی علميها ي که بدرفتارید ساختارها و فرهنگ سازمانیبلکه با

 ي را بـرا   یت صـداقت علمـ    یا رعا ینهند    می تیبه صداقت ارجح  
سـازند، مـورد توجـه        می زیار سخت و چالش براگ    یان بس یدانشجو

 ي سـاز  ي سوق دادن دانشگاهها به سمت نهـاد       يبرا. قرار دهند 
ان و ی، دانــشجویأت علمــیــ هياعــضا، اتحــاد یصــداقت علمــ

نـه، مـسائل و     یکارکنان الزم اسـت تـا بـه طـور نظـام منـد، زم              
 در دانـشگاه    ی علمـ  يهـا   ي حل مشکل بدرفتار   ي برا ییها  نییتب

 همسو بـوده اسـت      ها   پژوهش یج برخ یج با نتا  ین نتا یا. کنند  ارائه
)11 ،9 ،25 ،14 ،18 ،23 ،25 ،13 ،12 ،23.(    
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   يریگ جهینت

شـود کـه اخـالق        می ن استنباط ین پژوهش چن  یج ا یبه نتا با نظر   
ازمنـد توجـه و   ی قـرار داشـته و ن     یت نامطلوب ی در وضع  ییدانشجو

 یران و دست اندرکاران دانشگاهیاز جانب مداي  اقدامات گسترده
 که با ییت موضوع اخالق دانشجوین با توجه به اهم   یبنابرا. است

 است، لزوم پـرداختن     ز در ارتباط  ی ن یت در آموزش عال   یفیبحث ک 
 ک دانـشگاه آشـکار    ی استراتژ يها  يزین موضوع در برنامه ر    یبه ا 
 بتواننـد دانـش آموختـه بـا     هـا   آن که دانشگاه يرا برا یز. شود می
نـه اخـالق    یل دهند الزم اسـت تـا در زم        ی به جامعه تحو   یتیفیک

 صورت دهنـد و کنتـرل و نظـارت دائـم            یز اقدامات ی ن ییدانشجو
طورکـه اشـاره شـد اخـالق         همان.  داشته باشد  ن موارد وجود  یبرا

 ید و عوامـل درون دانـشگاه   یـ  بعد د  5توان در     می  را ییدانشجو
 قـرار   یی بعـد مـورد شناسـا      3ز در قالب    ی اخالق ن  يمؤثر بر ارتقا  

ن نظـر کـه مفهـوم اخـالق        یـ ن پـژوهش از ا    یـ ن ا یبنابرا. گرفت
  آن راي و حدود و ثغـور آن و عوامـل مـؤثر بـر ارتقـا      ییدانشجو

 دست انـدر کـاران      ي برا ی مناسب يتواند راهنما   می روشن ساخته 
  . نه باشدین زمی در ايزی کشور جهت برنامه ریآموزش عال

  
  اخالقی يها مالحظه

 امانت ی منابع مورد استفاده، اصل اخالقیحاضر، با معرف ۀدر مقال
ن آثار محترم شمرده شده ی مؤلفيت و حق معنوی رعای علم يدار
  . است

  
  اريسپاسگز

 ی دانشگاه آزاد اسـالم ين پژوهش در واحدها  ینکه ا یبا توجه به ا   
ان، مسئوالن  ی دانشجو یرفت لذا از تمام   ین صورت پذ  یاستان قزو 
ــتادان ــرایو اس ــه در اج ــ اي ک ــاری ــژوهش همک ــد، ين پ  نمودن
  . شود  میيسپاسگزار
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