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 خالصه 

ه اصول بندی ب، به عرصه اخالق و پاییكي از چالش های قرن بیست ویكم در جوامع پیشرفته: مقدمه

شجویان صداقت علمي دان ارتقاء هدف این پژوهش شناسایي عواملبنابراین؛  رداختصاص دا آن

 .دو بررسي رویكرد مقاالت در این حوزه مي باش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 ؛ شاملل اسنادی است. جامعه آماری پزوهشروش پژوهش تحلیل محتوای کیفي و تحلی روش کار:

عداد اشد. تمي ب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيقت علمي دانشجویان مقاالت مرتبط با صدا

، موارد مطلوب ، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند1399تا  1388ی هامقاله مربوط به سال 18

 .انتخاب شده اند

خص شا 147 دبا ارتقاء صداقت علمي به تعداشاخص های مرتبط نتایج تحقیق نشان داد که  نتایج:

 .فرعي طبقه بندی شدند مقوله 11در  ام مفاهیم مشترکا ادغسپس بي شد، شناسای

  وع کميیت تحقیقات در حوزه صداقت علمي از نرویكرد اکثره ک رسدبه نظر مينتیجه گیری: 

 . و عمدتا از طریق پرسشنامه اطالعات خود را گرد آوری کرده اند بوده

 شت، درمان و آموزش پزشكيبهدا وزارتدانشجو،  ،صداقت علمي کلمات کلیدی:
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 ارانو  همك محمدرضانعمتی                  نظام آموزش عالی ایران انیدانشجو یصداقت علم یها ستایامل ارتقاء سعو ییشناسا -2656 

 

  مقدمه
رصه عر جوامع پیشرفته ، به یكي از چالش های قرن بیست ویكم د

ی   وزهحاخالق و پایبندی به اصول آن اختصاص دارد. که این امر  در 

عه آموزش و پژوهش به عنوان یكي از ارکان مهم، برای حفظ و توس

ز ي ایك. (1)رد توجه قرار گرفته است ی منزلت علم و دانشمندان مو

 ردي بلي که امكان رقابت سالم در محیط های علمي را از بین ممعوا

است که از آفت های هر نظام آموزشي محسوب  عدم صداقت علمي

ي ممي شود و بیشترین آسیب را به رشد و توسعه علمي کشور وارد 

سازد و فرایند تحصیل را، هم از لحاظ آموزشي و هم از لحاظ 

هم که یكي از رسالت های م (2)دهد ر مي پژوهشي مورد تهدید قرا

 قيآموزش عالي این است که دانشجویان را به استاندارد های اخال

 اقعومرتبط با حرفه شان و روشهای مرتبط با آن مسلط نماید . در 

خالق علمي و اخالق حرفه ای یک بخش مهم صالحیت و اش آموز

 آن به این مفهوم است که و . (3) مي باشد رسالت دانشگاهها

ان دانشگاهها بایستي در ترویج رفتارهای اخالقي )در بین کنشگر

ا، با شگاههدانشجویان دان چرا که ؛(4)دانشگاهي( پیشتاز و فعال باشند 

همكاری اعضای هیات علمي، با انجام پژوهش در حیطه های 

کنند؛ که  تخصصي خود، آموزش عالي را در تولید علم یاری مي

 گرا؛ حال هدف از تولید علم کشف واقعیات و بهبود وضع انسان است

 ردد ،ه گاین عمل با ابزارهای غیر اخالقي و ناروا و نامتعارف آمیخت

 بر وده و با هدف تولید علم سازگاری ندارد منجر به فساد علمي ش

غیر  کسي پوشیده نیست که تمام این پدیده ها بي فایده، بي معني،

امعه غافل از آنكه همه ما وقتي وارد ج؛ (5)القي و ممنوع است اخ

با ه م کدانشگاهي مي شویم به صورت نوشته یا نانوشته، متعهد مي شوی

ا صداقت به تولید علم بپردازیم تا دانش تراکمي ممكن شود. ام

ر دهي متاسفانه در این دو سه دهه ی اخیر تجاربي در جامعه دانشگا

حال رخ دادن است که این تجارب حاکي از آن است که صداقت 

 الي باو علمي و تولید علم، به اتفاق هم معادله ای را نمي سازند که

 دومي جمع شود . 

بر این اساس مي توان تصریح کرد که در عصر حاضر ارتقاء           

مداوم کیفیت علم، دانشگاه و آموزش عالي مستلزم توسعه ی درون 

زای فرهنگ صداقت علمي است که به نوبه ی خود نیازمند خود 

ت. هر تنظیمي و التزام به کیفیت در میان دانشجویان آموزش عالي اس

ل توجه واقع شود؛ حساسیت نسبت به چه آموزش عالي بیشتر مح

اعتبار، و تضمین کیفیت آن مخصوصا در حوزه آموزش و پژوهش نیز 

شور های پیشرفته جهان، بسیاری از ک با اینكه، در .افزایش مي یابد

زمینه مانند آمریكا، بریتانیا، کانادا مطالعات بسیار گسترده ای در 

علمي و مولفه های مرتبط با آن صورت گرفته؛ اما در صداقت 

 (6)کشورهای آسیایي متاسفانه زیاد به این موضوع پرداخته نشده است 

به چالشي بسیار مهم و طویل المدت در  ،عدم صداقت علمي؛ ولي باز

ثبات آموزش عالي تبدیل گشته که وجود آن در مطالعات بسیاری به ا

ست و از موضوعات بسیار مهمي است که در آموزش عالي سیده ار

جریان داشته، و فرایند تحصیلي را، هم از لحاظ آموزشي و هم از 

 .(2) قرار مي دهد لحاظ پژوهشي مورد تهدید

ه های الفقره از مق 3247با بررسي  (7) و همكاران مارتین سون     

ژوهشي وجود حداقلي از مسائل غیر پذیرفته شده توسط کمیته پ

 .اخالقي و غیر علمي را در آن یاد آور شده اند 

وهش مولفه ها و نشانگرهای اخالق پژوهشي را در پژ (8) اسالمیان

لفه و مو 3خود واکاوی و شناسایي نموده است بر اساس نتایج تحقیق 

لفه مو برای هر مولفه نشانگرهایي برای اخالق پژوهش مطرح نموده که

 ن؛به آ وهشگر و مولفه های مربوطها عبارتند از:اصول اخالقي پژ

 آن؛ موارد مرتبط بارکت کنندگان و قي مرتبط با شمولفه های اخال

 .ن ا آاصول اخالقي مرتبط با انتشار نتایج پژوهش و موارد مرتبط ب

اسان در تحقیق خود تقلب را از دیدگاه استادان و کارشن (9) افقي

ه کست مسئول آموزش مورد بررسي قرار داده و به این نتیجه رسیده ا

، اهي در انجام تكالیف دانشجویانموضوع درسي،کوت بر سلطعدم ت

تن عدم آمادگي برای امتحان، عدم اجرای قوانین و مقررات، نداش

 در انگیزه کافي، فضای جلسه امتحاني، نبودن بلوغ اجتماعي کافي

 دانشجویان، مدرک گرایي، بزرگ نمایي کاذب نمرات امتحاني از

 اشد.مي بمیان دانشجویان در لب عوامل تاثیر گذار بر گرایش به تق

قت با عنوان عوامل موثر بر سر در تحقیق خود (10) همتي علمدار

 علمي دانشجویان به این نتیجه رسیدند که فقدان خود کارآمدی

قت دانشجویان، مدرک گرایي، فقدان آموزش مناسب در رابطه با سر

، جویاننشدا علمي، نداشتن ترس از تنبیه و مواخذه، میانگین نمره سایر

لمي، ع با سرقت ود قوانین و ساز و کار مناسب برای برخوردهمچنین نب

ر بجازی از مهمترین عوامل اثر گذار وجود فضای الكترونیكي و م

 سرقت علمي هستند.

عوامل موثر بر بروز تقلب در »با هدف شناسایي  (11) آهنچیان

مجموع داده ها  ، پژوهشي را انجام داده و از تجزیه و تحلیل«امتحانات

مولفه استخراج کرده است که مي تواند تجارب دانشجویان  5

ت را به تصویر بكشد که تحصالت تكمیلي از پدیده تقلب در امتحانا
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ي، و محیطي. حصیلي، اجتماعتي، آموزشي، تعبارتند از: عوامل تربی 

وی نتایج پژوهش را در دو مقدمه کلي و ساختاری دسته بندی کرده 

این نظر عوامل دروني عواملي هستند که به استعداد،  است که از

 ادراکات، و دریافت های شخصي و همچنین محیط خانواده او مرتبط

ز محیط لي هستند که امي شود. و عوامل ساختاری نیز آن دسته از عوام

 بر عملكرد شخص در ارتكاب به تقلب نیرو وارد مي کند.  اطراف 

مینه زبررسي عوامل »پژوهشي با هدف  در (12) عباس زاده و همكاران

 وایينشان دادند؛ عوامل فردی)کامر« ساز پایبندی به اخالق پژوهش

ارتجالي، نگرش ابزاری به پژوهش و دینداری پژوهشگران( و 

 تاری)جامعه پذیری، آموزش ناقص، برخوردار نبودن ار رفاهساخ

 عه،جامی مادی، برخوردار نبودن از رفاه غیر مادی، فشار هنجارها

یادگیری اجتماعي، کمیت محوری در آموزش عالي نظارت روشمند 

 ویجو( مشوق پیرضعیف، و نگرش منفي جامعه و جامعه علمي به دانش

)عادی  است و دوکسا سروری نكردن از معیارهای اخالق پژوهش

 شدن( بي هنجاری علمي به عنوان هسته مرکزی مي باشد. 

ر بگذار  تعیین مولفه های تاثیر»در تحقیق خود با عنوان  (13) رستمي

ولفه ممولفه از 4ي بروز رفتارهای مغایر رفتار علمي در آموزش عال

ني؛ یع های تاثیر گذار بر بروز پدیده تقلب در نظام آموزش عالي را

ن دروني شدن فرهنگ تقلب در بی ناهنجاریهای برنامه ریزی شده؛

فراد ا اضعف مدیریتي و ضابطه مند نبودن قانون برخورد ب دانشجویان؛

د. اشواریانس کل مي ب 84/62متقلب و عوامل محیطي با درصد تبیین 

ب همچنین نتایج نشان داده که بین ارتكاب به انجام عمل و تقل

 اریتحصیلي رابطه معنا د و دوره هو جنس و رشت شجویان با سندان

 قلبه بین ارتكاب به انجام عمل توجود ندارد. این درحالي است ک

 رد.دانشجویان با مقطع تحصیلي و معدل رابطه معنا داری وجود دا

لیل ي و تحد بررسرا مورب در بین دانشجویان رفتار تقل (14) شرفي

ا قلب ری تقرار داده و به این نتیجه رسیده است که دانشجویان رفتارها

 وم بادعد ن نوع تقلب و بدر دو بعد نشان مي دهند که بعد اول با عنوا

ی رهاعنوان جدیت رفتار تقلب. از دیدگاه وی بروز بسیاری از رفتا

     مي گیرد. تقلب تحت تاثیر رقابت قرار

نگرش و رفتار »در تحقیق خود با عنوان (15) رانشفعلي و همكا

نشجویان در ان داد که رفتار دانش« دانشجویان در زمینه سرقت علمي

انشجویان ح نسبتا نامساعدی قرار دارد و دزمینه سرقت علمي در سط

آنهایي ي مقاله نویسي شرکت کرده اند و که در کارگاههای آموزش

که شرکت نكرده اند در خصوص سرقت علمي تفاوت معنا داری 

با توجه به مطالب ذکر شده محقق درصدد است تا به  وجود دارد.

وزارت  انیدانشجو يصداقت علم یها استیعوامل ارتقاء س یيشناسا

 ازد.بپرد پزشكيبهداشت، درمان و آموزش 

 

 راکش رو

في روش پزوهش مورد استفاده در این تحقیق روش تحلیل محتوای کی

 اسنادی است این تحقیق ازاز نوع تحلیل 

نظر ماهیت پژوهش توصیفي تحلیلي است و از نظر هدف در حیطه 

 مي شود.پژوهش های کاربردی طبقه بندی 

 صداقت علميوهشي مرتبط با جامعه آماری پژوهش شامل مقاالت پژ

 با توجه .است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشجویان

مقاله پژوهشي  18در مجموع  1ش طبق جدول شماره به هدف پژوه

ان نمونه پژوهش انتخاب ( به عنو1398-1388) ساله 10در دوره زماني 

 و ورد مطلوبشد. در انتخاب مقاالت از روش نمونه گیری هدفمند م

دیم بو ال اسنادیزیرا به صورت هدفدار به دنبفاده شد، در دسترس است

ر داطالعات را در مورد عوامل موثر بر صداقت علمي  که بیشترین

 را داشته باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

به  شد پس از انتخاب مقاالت پژوهشي، فرآیند تحلیل داده کیفي آغاز

کد  کیفي حاصل از تحلیل اسناد پژوهشي ازمنظور تحلیل داده های 

ه گذاری باز و کد گذاری محوری استفاده شد در مرحل

یل اول)کدگذاری باز( از طریق مرور داده های کیفي حاصل از تحل

ای )کده ، مفاهیمجزء به جزء این اطالعات شي و تحلیلاسناد پژوه

خراج ستا عبارات معنا دار اسناد اولیه( شناسایي شد و تمام جمالت و

اده دبه هر کدام از جمله ها و )کدگذاری محوری(  یشد در گام بعد

 یک کد اختصاص داده شد. معنایي های

ع نبمز سه تواند ا ( معتقد است پژوهشگر مي1990کوربین و استراوس)

ا یته برای نام گذاری خود استفاده کند: مجموعه مفاهیمي که در رش

اصطالحاتي که متخصصات  حوزه مربوطه وجود دارد، واژه ها و

ن دگاحوزه مربوطه از آن استفاده مي کنند و عباراتي که شرکت کنن

ز اده استفنها استفاده مي کنند. در این پژوهش نیز با ادر پژوهش از آ

اسب د منکشده برای داده های به دست آمده از اسناد،  منبع یادهر سه 

بر اساس  اختصاص داده شد؛ بعد از کد گذاری تمام داده ها،

 حلهاشتراکاتي که باهم داشتند تحت یک مقوله فرعي در آمد در مر

 اني نشق دسته بندی مقوله های فرعبعدی کد گذاری محوری( از طری

م شد قدابه تعیین مقوله های کلي تر ا تبتر، نس دهنده یک مقوله کلي

اده د( نمایش 1و مقوله بندی داده ها در نمودار)مراحل کد گذاری 

 ت.شده اس
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 عناوین مقاالت پژوهشي و نام مجالت علمي منتخب را نشان مي دهد. .1 جدول

 پژوهشگران نام مجله عنوان مقاله پژوهشي

 1390 نمحسن رضائیا مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان هاجعل و تحریف داده

 1388 محسن رضائیان مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان اخالق انتشار  

 د؟چرا مقاالت زیست پزشكي ایرانیان باز پس گرفته مي شون

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 پزشكي یزد

 

امان   علیرضا، وميمعص  رسول

 1397الهي 

ت تربی نگرش و رفتار دانشجویان دانشكده کشاورزی دانشگاه

 در زمینه سرقت علمي مدرس 
 پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالي
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ر علمي و عوامل موثر بر سرقت علمي دتار سرقت مقایسه رف 

 دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان
 نامه آموزش عالي

قربان همتي علمدار، ستار 

 1396شجاعي، قاسم سلیمي

ان تخلف دانشجویان از دیدگاه استادان و کارشناسیا  تقلب

 مسئول آموزش 
 آموزش عالي ایران

نادر افقي، عباس صادقي، 

حمدحسین بناپور م

 1396حمیدی

 شناسایي مولفه ها و نشانگرهای اخالقي پژوهش در آموزش

 عالي و واکاوی آنها در منابع روش تحقیق 
 نامه آموزش عالي

دی مرا رتضيحسین اسالمیان، م

 دولیسكاني

 

 
  مراحل کد گذاری و مقوله بندی داده ها. 1نمودار

 

ا بر ه هدر تحلیل داده ها از روش آمار توصیفي مانند دسته بندی داد

ده ستفاارها اجدولها و نمودفراواني، رسم حسب توزیع فراواني، درصد 

 شده است.

در رابطه با روایي بخشي به کد گذاری ها دستور العمل کد گذاری 

تخصص قرار گرفت. بعد از نفر از استادان م پنجدر اختیار  تدوین شده

ات الزم انجام شد. جهت اطمینان از پایایي رات آنها اصالحدریافت نظ

ضریب پایایي  تفاده شد. سپسان کد گذار اسپژوهش، از دو نفر به عنو

محاسبه شد. با توجه به اینكه  91% 1با استفاده ار فرمول ویلیام اسكات

ا نمود است مي توان ادع 75پایایي بدست آمده بیشتر از ضریب مقدار 

 که پایایي پژوهش حاضر در سطح بسیار خوب و قابل قبول است.

 

 تایجن
 2دول در ج مداخله دوره ها قبل و بعد ازاطالعات مربوط به وزن رت

 ارائه شده است. 

رد گالف: یافته های مربوط به تحلیل رویكرد های پژوهش و ابزار 

 آوری:

ه دسته کمي، پژوهشي در سمقاله های مورد بررسي از نظر رویكرد 

کیفي و ترکیبي و از نظر ابزار گرد آوری داده ها در سه دسته 

رک دسته بندی شدند. الزم به پرسشنامه، مصاحبه  و تحلیل اسناد و مدا

ذکر است که برخي از مقاله ها ممكن است که هر حیطه و چند دسته 

مین دلیل حجم آن حیطه با تعدا  مقاله ها هم هرا شامل شوند. به 

                                                           
1 . William scott 

 خواني نداشته باشد.بطور مثال ممكن است از نطر گرد آوری داده ها

رویكرد  2جدولو هم از مصاحبه استفاده شده باشد.  از پرسش نامه هم

گرد آوری داده های مقاالت را نشان مي  های پژوهش و نوع ابزار

 دهد.

در  توان عنوان کرد رویكرد پژوهشي مي 2 با توجه به تحلیل جدول

ه دارای از مطالعات انجام یافت  %7/66ت مورد بررسي به میزان مقاال

. به رویكرد کیفي اختصاص دارداز مطالعات  %3/33رویكرد کمي؛ 

 عمدتا رویكردغالب در پژوهش های مورد بررسي براین رویكر بنا

 ت.کمي اس

ا بمقاالت مورد بررسي  %20چنین استنباط مي شود که  2از جدول 

نامه؛ و از ابزار پرسش 10با فراواني %7/66از روش مصاحبه؛  3فراوني

مي  . از این روستفاده کرده اندلیل اسناد ااز ابزار تح 2با فراواني 3/13%

 البتوان گفت پرسشنامه بر مبنای رویكرد کمي یكي از ابزارهای غ

 آوری داده ها مي باشد. جمع

 هشيدر مرحله اول کدگذاری باز از طریق تحلیل محتوای اسناد پژو

داد تعصداقت علمي به کد های مرتبط با شاخص های ارزیابي ارتقاء 

شناسایي شد. در مرحله دوم کدگذاری باز،  شاخص() مفهوم 220

 ری دمفاهیم و مقوله های مشابه و مشترک از طریق تحلیل مقایسه ا

ز شاخص مورد با 147این اساس مفاهیم در یكدیگر ادغام شدند بر 

مولفه  11بیني و شناسایي قرار گرفت؛ تمام مفاهیم شناسایي شده در 

واني بر اساس فرا  6تا  3 های که در جدولکلي تر طبقه بندی شدند 

 نشان داده شده است. 
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ار در مرحله کد گذاری محوری برای تعیین مقوله های کلي تر؛ ب

داده های دیگر تحلیل مقایسه ای داده ها انجام گرفت. بدین صورت 

و مقوله  نده شدسکد گذاری شده فرعي در مرحله قبل با یكدیگر مقای

تر طبقه بندی شدند. یک مقوله کلي هایي که باهم تناسب داشتند در 

 -3عوامل پژوهشي -2عوامل آموزشي  -1دسته  4مقوله های کلي در 

 زمینه سازطبقه بندی و نام گذاری شدند عوامل -4 عوامل حرفه ای

با  6 تا 3 مقوله فرعي به دست آمده از تحقیق حاضر در جدول های 11

 قید فراواني و اولویت ذکر شده است.
 

 

  و ابزار گرد آوری داده های مقاالت تحلیل شده وهشمقایسه رویكردهای پژ .2جدول

ش 
وه

پز
 

 ابزار گرد آوری داده ها رویکرد پژوهش

 تحلیل اسناد پرسش نامه  مصاحبه  آمیخته کیفي  کمي 

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني صدرد فراواني

-- 10 7/66 5 3/33 -- -- 3 20 10 7/66 2 3/13 

 

  موثر بر ارتقاء صداقت علمي دانشجویان آموزشي املعو .3 جدول

 اولویت  درصد فراوانی پژوهشگران  مقوله فرعی 

ي و همكاران رستم -1392رفي و همكاران ش -1395نچیان و همكاران هآ ارزشیابی

1392 

3 20 1 

 2 33/13 2 1395هنچیان آ -1392همكاران رستمي و  محتوای آموزشی

 3 33/13 2 1396فقي و همكاران ا -1391فعلي و همكاران  توانایی های آموزشی 

     

ي موثر بر جدول فوق نتایج کدگذاری و تحلیل محتوا، عوامل آموزش

دهد این عوامل شامل ارتقاء صداقت علمي دانشجویان را نشان مي 

و توانایي های آموزشي  %33/13محتوای آموزشي %20زشیابي ار

وزشي ارزشیابي با داشتن بیشترین مي باشد. در بین عوامل آم 33/13%

ن دارد که فراواني اهمیت زیادی را در ارتقاء صداقت علمي دانشجویا

جه خود قرار داده اند. در بین سایر این مولفه را مورد توپژوهشگران 

کمتر عوامل محتوا و توانایي های آموزشي با  عوامل با فراواني

   در اولویت های بعدی قرار گرفته اند  33/13%

 

  موثر بر ارتقاء صداقت علمي دانشجویان پژوهشيعوامل  .4جدول 

فراوان پژوهشگران  مقوله فرعی 

 ی

 ت اولوی درصد

رفي و ش  -1393مهارتي و همكاران  -1398اسالمیان و همكاران  اصول اخالقي مرتبط با نتایج پژوهش

 1392همكاران 

3 20 1 

 2 33/13 2 1393مهارتي و همكاران  -1398و همكاران  میاناسال اصول اخالقي مرتبط با شرکت کنندگان 

 3 33/13 2 1393مهارتي و همكاران  -1398ان اسالمیان و همكار فرد پژوهشگراصول اخالقي مرتبط با 

 

را  پژوهشي موثر بر ارتقاء صداقت علمي دانشجویانعوامل  4جدول 

ه کدهد؛  بر اساس اولویت و تعداد تكرار)درصد فراواني( نشان مي

عوامل پژوهشي شامل اصول اخالقي مرتبط با نتایج پژوهش با 

درصد و 33/13ن کنندگا درصد؛ اصول اخالقي مرتبط با شرکت20

 صد هستند.در33/13اصول اخالقي مرتبط با فرد پژوهشگر با 

اصول اخالقي مرتبط با نتایج پژوهش دارای بیشترین فراواني در بین 

 از اهمیت قابلشجویان، قت علمي دانموثر بر صداعوامل پژوهشي 

توجهي برخوردار است، صداقت علمي دانشجویان بخصوص در 

نها پژوهش از اهمیت زیادی برخوردار است، در مقاطع باالتر که در آ

و نتایج مرتبط با آن است. مي توان گفت صداقت  گرو انجام پژوهش

اصول  علمي دانشجویان زماني محقق خواهد شد که از لحاظ پژوهشي

 مربوط به فرآیند پژوهش با صحت و درستي کامل انجام گیرد.
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 ان داقت علمي دانشجویموثر بر ارتقاء ص حرفه ایعوامل  .5جدول  

 اولویت  رصدد فراوانی پژوهشگران  مقوله فرعی 

رفي و همكاران ش -1395هنچیان و همكاران آ -1396افقي و همكاران  انگیزه و هدف 

1392-  

3 20 1 

 2 66/6 1 1395و همكاران آهنچیان  مسئولیت پذیری 

 3 66/6 1 1395آهنچیان و همكاران  صداقت و درستكاری

  

را  دانشجویانعوامل حرفه ای موثر بر ارتقاء صداقت علمي  5ول دج

ل وامعبر اساس اولویت و تعداد تكرار)درصدفراواني( نشان مي دهد. 

 66/6یمسئولیت پذیر-2د درص 20نگیزه و هدفا-1حرفه ای شامل 

 درصد مي باشد.66/6داقت و درستكاری ص-3درصد 

استانداردهای رفتار  اخالق حرفه ای در برگیرنده اصول، وظایف و

انتظار از افراد حرفه ای در مشاغل گوناگون  فردی و سازماني مورد

است.افراد شاغل در موقعیت های حرفه ای از مهارتها و دانش خود 

ر بهره مي گیرد این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارتها برای انجام کا

عموم  صمیم گیری بر اساس دانش خود در شرایطي کهو دانش و ت

در به این کار نیست، هستند. جامعه به دلیل نداشتن این مهارت قا

چگونگي استفاده از این مهارت در هنگام ارائه خدمات به جامعه یک 

 حرفه ای است.    مسئله اخالقي و موضوع اخالق

 

 موثر بر ارتقاء صداقت علمی دانشجویان  زمینه سازعوامل  .6جدول 

 اولویت  درصد اوانیرف پژوهشگران  مقوله فرعی 

عباس زاده  -95فرید  -96همتي علمدار لو و همكاران  -96افقي و همكاران  عوامل زمینه ساز بیروني 

عشرت زماني و بي بي  -95آهنچیان و همكاران  -95وهمكاران 

علي و ف -92رستمي و همكاران -92همكاران شهبازی و  -92همكاران

 1397 امان الهي  ، معصومي -1391همكاران 

9 60 1 

 -92شهبازی و همكاران -92رستمي و همكاران -95آهنچیان و همكاران عوامل زمینه ساز دروني 

 1390 محسن رضائیان. 96و همكاران افقي

4 66/26 2 

 

را بر اساس  عوامل زمینه ساز و موثر بر ارتقاء صداقت علمي6جدول 

د. این عوامل شامل عوامل مي ده اولویت تكرار)درصد فراواني( نشان

درصد 66/26درصد، و عوامل زمینه ساز دروني  60زمینه ساز بیروني 

ستند از محیط بیرون بر فرد مي باشد. عوامل زمینه ساز بیروني عواملي ه

ه مي اثیر مي گذارند و شامل محیط بیروني، دانشگاه و جامعت دانشجو

دهد.  قرار مير خود شود و صداقت علمي دانشجویان را تحت تاثی

عوامل دروني نیز عواملي هستند که از خود دانشجو و تحوالت دروني 

وی ناشي مي شود. عوامل زمینه ساز چه از نوع بیروني و چه از نوع 

ه عوامل آموزشي، پژوهشي و حتي حرفه سایر عوامل از جملدروني 

 قرار مي دهند. وضیح داده شد تحت تاثیر خودای را که قبال ت

 علمي صداقت دهنده تشكیل : عناصر5پاسخ گویي به پرسش  ایبر

 کدامند؟ شامل دانشجویان

بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش مدل مفهومي پژوهش) عوامل 

 دانشجویان( به صورت زیر حاصل شد.ارتقاء صداقت علمي 
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امل موثر در ارتقاء صداقت علمي دانشجویانوع»مدل مفهومي پژوهش : 2نمودار

  

 بحث ونتیجه گیری
در  صداقت علمي دانشجویان ارتقاء شناسایي عواملحاضر پژوهش  ازهدف 

ین او بررسي رویكرد مقاالت در  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ه در م یافتکه رویكرد اصلي در تحقیقات انجا نتایج نشان داد بود.حوزه 

ابزار مي و صوص در حوزه صداقت علمي از نوع کآموزش عالي بخ

ان جمع آوری داده ها نیز پرسش نامه است. دالیل گرایش پژوهشگر

استادان : الف( ا مي توان در چند عامل خالصه کرداین حوزه ر

ي کم دانشگاه های ایران همانطوری که در چندین سال قیبل، رویكرد

ب(  آموزش مي دهند. را آموزش دیده اند؛ هنوز هم رویكرد کمي را

ای ههه یریه به پژوهش برگرفته از نگاه دضای هیات تحرنگاه اغلب اع

تر االگذشته به صورت کمي است، احتمال چاپ مقاله با این رویكرد ب

یخته آم است و در نتیجه پژوهشگران متمایل به انجام تحقیقات کیفي و

 ي ولنیستند مي توان گفت که مسائل و چالش های آموزش عا

د ي بدون بهره گیری از رویكرعلمي را فقط با رویكرد کم اقتصد

 های کیفي و ترکیبي نمي توان حل کرد.

ارتقاء صداقت بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق؛ عوامل 

 ،؛ بعد آموزشي با سه مولفهمي باشد بعد اصلي 3 علمي دانشجویان در

امگذاری ن مولفه 3ن با بعد حرفه ای دانشجویا ،مولفه 3بعد پژوهشي با 

بعد عواملي تحت عنوان عوامل  3برای تحقق این .دی شدند و طبقه بن

زمینه ساز شناسایي شدند که این عوامل به دو مولفه کلي تقسیم بندی 

 گردیدند.

 منابع مولفه شناسایي شده شامل ارزشیابي؛ محتوای 3آموزشي  در بعد

ین است. نتایج اویان آموزشي؛ توانایي های علمي و آموزشي دانشج

آهنچیان و  بطوریكهوهش های قبلي همسویي دارد. پژوهش با پژ

 (13) مي و همكارانو رست (14) شرفي و همكاران، (11) همكاران

 گیریاد دهي و یاددانشجویان جدای از فرآیند یمعتقدند ارزشیابي 

و  د دهيیا برای بهبود فرآیند باید یج ارزشیابياز نتا نمي باشد. باید

ي شیاباستفاده کرد در یک ارزیادگیری و اصالح برنامه ها و روشها 

ویان نشجبه آمادگي دا بایستي روشهای استاندارد تبعیت مي کند که از

د ولیتو عالوه بر پاسخ نهایي، فرآیندی که منجر به  اص کندتوجه خ

 قرار دهد. را نیز مد نظرپاسخ شده است 

بر این باورند  ،(11) آهنچیان و همكاران و (13) رستمي و همكاران

ینكه قابلیت یادگیری را داشته باشند با محتوای منابع درسي عالوه بر ا
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با آموزش و تجربیات قبلي یادگیرندگان منطبق بوده و  نظام اهداف 

 ساختار درسي ارتباط داشته باشد.

وا باید معتقد است محت ،(9) همكاران افقي و و (15) ارانفعلي و همك

سب تنابا سطح رشد یادگیرنده با توجه به یافته های روانشناسي رشد

 و دانشجو قادر به انجام آن باشد. داشته باشد 

 تبطپژوهشي مولفه های شناسایي شده شامل:اصول اخالقي مر در بعد

 تبط با شرکت کنندگان؛ اصولقي مربا فرد پژوهشگر؛ اصول اخال

، (8)اسالمیان و همكاران که اخالقي مرتبط با نتایج پژوهش است 

 .به صورت مبسوط به آن اشاره نموده اند (14)شرفي و همكاران 

؛ در بعد حرفه ای مولفه های شناسایي شده شامل: انگیزه و هدف

كاری است نتایج بدست آمده با ؛ صداقت و درستمسئولیت پذیری

في شر ؛(11)اران آهنچیان و همك ؛(9)افقي و همكاران پژوهش های 

 همسو است. (14)و همكاران 

تحت  مليبه منظور تاثیر حداکثری هر کدام از ابعاد سه گانه فوق عوا

ه با ند کزمینه ساز شامل مولفه های:دروني و بیروني هستعنوان عوامل 

عباس  ،(10)مدار لو و همكاران همتي عل ،(9)افقي و همكاران نظرات 

 رانهمكا رستمي و ،(11)آهنچیان و همكاران ، (12)زاده وهمكاران 

 د.همخواني دار ،(15) فعلي و همكاران ،(13)

چنانچه با رویكرد سیستمي عوامل ارتقاء صداقت علمي دانشجویان را 

گانه شناسایي شده در این  11در نظر بگیریم هر یک از عوامل 

میان بر اساس نتایج  است. در این ي برخورداراهیت بسزایپژوهش از 

مانند عوامل زمینه ساز دروني؛ پژوهش عوامل دارای بیشترین فراواني 

بط با نتایج یروني؛ ارزشیابي؛ اصول اخالقي مرتساز بعوامل زمینه 

پژوهش؛ انگیزه و هدف؛ در اسناد پژوهشي از اهمیت بیشتری 

ر بررسي اسناد رند. اما دبرخوردارند و بایستي مورد توجه قرار گی

عواملي شناسایي شد که از نظر فراواني و اولویت در سطح پایین تری 

صداقت علمي دانشجویان غیر قابل بودند در حالي که تاثیر آنها در 

انكار است مانند اینكه صداقت و درستكاری از نظر فراواني و اولویت 

فرد ه در صورتي کدر سطح بسیار پایین تری قرار دارد ولي مسلم است 

دانشجو از صداقت و درستكاری برخوردار نباشد انسانیت و هویت 

سئولیت پذیری از دانشجویي وی مورد سوال قرار مي گیرد. همچنین م

مواردی است که بر اساس اسناد مورد بررسي از فراواني اندکي 

برخوردار است ولي اهمیت آن بر کسي پوشیده نیست؛ از این رو 

نظام آموزش عالي توجه داشته باشند که ارتقاء ران ر کاددست ان

صداقت علمي دانشجویان مستلزم توجه به تمامي عوامل شناسایي شده 

 هش است.در این پژو

با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از این پژوهش و مباحث مطرح 

شده راهكار اجرایي زیر به منظور ارتقاء صداقت علمي دانشجویان 

 بهره گیری بیشتر از رویكردهای کیفي والف(  د:د مي گردپیشنها

سیاست گذاران و دست ب(  ترکیبي در پژوهش های آموزش عالي.

آموزشي به موضوع تقلب بیشتر توجه کنند تا اندرکاران نظام های 

برای کم رنگ کردن و مرتفع ساختن زمینه های بروز تقلب راه را 

انین بازدارنده و برای اصالح عوامل ساختاری از جمله تصویب قو

د بر برخورد با متخلفان در دانشگاه ها، بهبود شیوه های ارزشیابي، تاکی

محفوظات عدم تاکید صرف به  توانایي دانشجویان به جای تاکید بر

هنجارهای علمي در میان مدرک و نمره و اشاعه بیشتر اخالق و 

ق بر پیشنهاد مي شود اساتید با مدیریت و نظارت دقیج(  دانشجویان.

تكالیف و پروژه های درسي و همچنین طراحي سواالت مفهومي 

 دقیقاز نرم افزارها برنامه های د( ش دهند. سطح ارتكاب تقلب را کاه

 تفاده شود.تری برای تشخیص سرقت علمي اس
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 Abstract 

Introduction: One of the challenges of the 21st century in advanced 

societies is dedicated to the field of ethics and adherence to its principles. 

The purpose of this study is to identify the factors promoting students' 

scientific honesty in the students of the Ministry of Health and Medical 

Education and to examine the approach of articles in this field. 

Methods: The research method is qualitative content analysis and 

documentary analysis. Statistical population of the research; Includes 

articles related to the scientific honesty of students of the Ministry of Health 

and Medical Education. 18 articles related to the years 2009 to 2020, using 

purposive sampling method, the desired cases have been selected. 
Results: The results showed that the indicators related to the promotion of 

scientific honesty were identified as 147 indicators, then they were classified 

into 11 sub-categories by merging common concepts. 

Conclusion: It seems that the approach of the majority of researches in the 

field of scientific honesty is quantitative and they have collected their 

information mainly through questionnaires. 

Key words: Scientific honesty, Student, students of the Ministry of Health 

and Medical Education 
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