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فرشته ، 2، دکتر مهدی محمدی1دکتر جعفر جهانی

دکتر ، 4،  دکتر مریم شفیعی سروستانی3شهابی نیا

 5رحمت اهلل مرزوقی
 یها یستگیآموزش شا ییمحتوا یالگو یطراحهدف پژوهش حاضر،  چکیده:

ای  رحلهمی بود. از روش پژوهش، فراترکیبِ هفت درنظام آموزش عال انیبه دانشجو یاخالق

در  ( استفاده شد که مدل مفهومی تحقیق شکل گرفته است.2007مدل سندلوسکی و بارو)

وم ام دگهش مطرح و بر اساس آن اعضای تیم فراترکیب مشخص شدند. در گام اول، سؤال پژو

ع فارسی و ..و مناب نگریاسکوپوس، اشپرهای گاهیپاهای پژوهش شامل و سوم، منابع التین داده

عات و مطال یانسان ، پژوهشگاه علومیجهاد دانشگاه یمرکز اطالعات علم گاهیپاشامل 

لیل و تح االت مشخص گردید. در گام چهارم، با تجزیهتعیین و معیارهای شمول مق ی،فرهنگ

افتهها استخراج شد و سپس به ترکیب ی یآموزش اخالقمضمون پایه مرتبط با  65دادهها، 

 ینده پرداخته شد. در این گام، مضامین پایه استخراج شده در چهار مضمون سازمان ده

ی( و عدم صداقت سانخدمت ر روحو  اقیاشت، شجاعتی)مانند لیتحص سطح دوم صداقت

( ، گرانیبه حقوق د یتوجه یبی درس فیانجام تکال عدم، مخل یرفتارهاتحصیلی)مانند 

 انیب، ستیو پ یکپ(  و عدم صداقت پژوهشی )مانند از پژوهش یآگاهی)مانند پژوهش صداقت

 ه سطحو مضمون سازماندهند ی( طبقهبندی شدندنیماش روح، بدون منبع گرانید یها دهیا

ضامین قرار گرفتند و در انتها نیز، شبکهی مسازماندهندة سطح اول  مضمون 26 دوم در

رای ترسیم گردید. الگوی طراحی شده در این پژوهش، چارچوبی ب محتوای آموزش اخالق

ز اپیش  برای دانشجویان آموزش عالی، در سطوح مذکور را که یاخالق یها یستگیآموزش شا

 -نظری –ری و از اعتباریابی توصیفی، اعتباریابی تفسی این میسر نبود، فراهم آورده است؛

 پراگماتیک برای اعتباریابی الگوی طراحی شده استفاده شد.

 ی،لیعدم صداقت تحصی ، صداقت تحصیلی، آموزش اخالق، برنامه درسی: کلمات کلیدی

 .ینظام آموزش عال ی،عدم صداقت پژوهشصداقت پژوهشی، 

Dr.Jafar Jahani .Dr.Mehdi 

Mohammadi. Fereshteh Shahabinia. 

Dr.MAaryam Shafiei. Dr.Rahmatollah 

Marzoghi.  
Abstract: The purpose of the present study is developing the content 

pattern of ethical competences for higher education students. In terms of 

methodology, Sandlowski and Burrow’s 7-stage meta-synthesis model 

(2007) was used as the conceptual model of the research. During the 

first step, the research question was presented and, accordingly, the 

members of the meta-synthesis team were assigned. In the second and 

third steps, the Latin sources of the research, including Scopus, Springer 

etc. as well as Persian sources including Scientific Information 

Database, and Institute for Humanities and Cultural Studies were 

determined and inclusion criteria of the articles were determined. In step 

four, after data analysis, 65 basic themes related to ethical education 

were extracted, and then the findings were synthesized. During this 

phase, the extracted basic themes were classified into four second-level 

categories: educational honesty (e.g., courage, enthusiasm and the spirit 

of providing service) and lack of educational honesty (e.g., disruptive 

behavior, ignoring the assigned homework, ignoring the rights of 

others), research honesty (e.g., research awareness) and lack of research 

honesty (e.g., copying and pasting, expressing the ideas of others 

without referencing, machine spirit). The second-level organizing 

themes were assigned to 26 first-level organizing theme and, eventually, 

the thematic network of the content of ethical education was developed. 

The developed model in the current research has provided a framework 

for teaching ethical competences to higher education students which 

was not possible previously. In order to verify the model, descriptive 

verification, and interpretive-theoretical-pragmatic verification have 

been used. 
Keywords: Curriculum; Ethical education; Educational honesty; Lack 

of educational honesty. 
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 مقدمه
 آنها مرزهای از نیز فراتر و پژوهشی و آموزشی سازمانهای درون در علمی ارتباطات

. (2015، 1است )فرل و فریدریچ بوده دانش و گسترش تولید بر تأثیرگذار عوامل از یکی همواره
و  ایدهها ترکیب دیدگاهها، تعامل علمی، جامعه در و هماهنگی انسجام ایجاد زمینه ارتباطات این

 بنیادی نظامهای مداوم و بازسازی علم در نهادی بین روابط برقراری جدید، نظریههای جادای
 امروزه دانشجویان علمی پیشرفت .(2014، 2میآورند )کانارتز، گاستمنز و کاسترل فراهم را دانش

 گروهی و بر پایه پایبندی به اصول و برون و گروهی درون سازنده و تعامالت روابط ایجاد سایه در
 علمی فضای .(2013، 3است )ایاکوبوسی، دالی، لیندل و گریفین امکانپذیر ارزشهای اخالقی

 تبادل و علمی یافتههای جدیدترین به برای دسترسی را فرصت مهمترین دانشگاهها بر حاکم
 از آگاهی سازنده نیازمند و مثبت روابط از بهرهمندی و مناسب تعامالت. فراهم میکند تجربیات

 انتقال برای را زمینه و نموده اعتماد قابل را بین فردی تعامالت که است اخالقی بانیم و اصول
 اصول، در برگیرنده مهارتهای اخالقی. (2013، 4می کند )تورستینسون فراهم و اطالعات علم

 .(1396تقویت میشود )طوالبی، روابط آنها سایه در که است اخالقی ارزشهای قواعد و
ند، به ب میکنعنوان کرد اگر دانشجویی به این باور برسد که همه تقلبرای نمونه میتوان 

فتارهای مت رساحتمال زیاد این نوع رفتارها در محیط تحصیلی برای آنها عادی شده و بیشتر به 
ه هایی رنامبمتقلبانه و ضد اخالقی گرایش خواهند داشت. اصول و مهارتهای اخالقی  باید طبق 

ن ند تا ایه شوهای علمی و مشاورین و روانشناسان برای دانشجویان ارائتوسط آموزشگاهها و نهاد
 طریق اصول اخالقی از محیط دانشگاهی به کالس درس انتقال یابد.

شایستگی های اخالقی در اینکه به عنوان  سالیان متمادی، تحقیقات متعددی به نقش
د، پرداختهاند )المبیت، عامل مهمی در جلوگیری از رفتارهای غیراخالقی تحصیلی نقش دارن

( و مدلها و تحقیقات متعددی در زمینه اخالق و مهارتهای اخالقی در 2010، 5هاگدورن و ایوا
(به شناسایی عوامل تصمیم 2007طی سالیان متمادی انجام گرفته است. برای مثال بارتلس)

راخالقی گیری اخالقی دانشجویان در حوزه توسعه ورزش پرداخت و مشخص کرد که عوامل غی
( در زمینه اخالق و عناصر بی تعهدی 2007دانشجویان در این حوزه باید مشخص گردد. باردلی)

اخالقی پرسشنامه ای را طراحی و روایی و پایایی آن را مطلوب گزارش کرد. در حوزه دانشگاهی 
(بیان کردند که اخالق و مهارتهای اخالقی به دلیل ماهیت پویا در 2001پپاس و دیسکین )

                                                 
1  .  Ferrell, O. C., & Fraedrich 
2  .  Cannaerts, N., Gastmans, C., & Casterlé 
3  .  Iacobucci, T. A., Daly, B. J., Lindell, D., & Griffin 
4  .  Thorsteinsson 
5  .  Lambie, G. W., Hagedorn, W. B., & Ieva 
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( دو عامل اخالق وظیفه شناسی و 2010دانشگاه ها، نیازمند توجه خاصی می باشند. پرویوس)
اخالق غایت شناسی را به عنوان عوامل ضروری جهت گیری اخالقی دانشجویان معرفی کردند. 

(، 2014(، لی، سگال، کیمبرلین، اسمیت و ویلر)2011همچنین محققانی چون دوار وکاوسانو)
( بر لزوم پرورش مهارتها و شایستگی های اخالقی 2015( و امریچ)2015آکیکل)یلماز، آیگون و 

( نشان داد که شایستگی های اخالقی در نحوه 2010دانشجویان تاکید فراوان دارند. و الیور)
ادراک و باور دانشجویان بر اینکه چطور در محیط آموزشی و به عبارت دقیقتر  با دانشجویان 

گذار هستند. مجموعه این بررسیها نشان میدهند که مهمترین عامل در  دیگر رفتار کنند، اثر
اینکه دانشجویان به طور صادقانه و بر اساس ارزشهای اخالقی رفتار کنند، ادراک آنها از رفتار 

 (. 2015، 1ساویچ و کیگر-همکالسیهایشان میباشد )اسکال
ها حتی زمانی که قوانین شارزاما با وجود جایگاه و اهمیت شایستگی های اخالقی، این 

اغلب  و ها وجود داشته باشد به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرداخالقی در اکثر دانشگاه
، نشان داد که 1997در سال  هارتشورنپژوهش های نتایج  گیرند.زش ها را نادیده میراین ا افراد

به دلیل  دهد.واقعی تغییر نمیرا در شرایط  دانشجویانهای ارزش برنامه درسی آموزش عالی،
توجه سطحی به فعالیتهای یاد دهی،  یادگیری و آگاهی محدود دانشجویان و استادان، از اصول 
تدوین و اجرای فعالیتهای یاددهی و یادگیری بر مبنای اصول اخالقی، چالشهایی را فراروی 

فراگیران و کاهش سطح کیفیت این فعالیتها قرار داده است که زمینه آسیب پذیری اجتماعی 
اخالق اجتماعی آنها را به دنبال داشته است؛ به گونه ای که در دانشگاهها امروز فقط بر مهارتهای 
خواندن و نوشتن و حساب کردن تأکید میشود؛ درحالیکه این مهارتها ذاتاً ارزشمند نیستند و در 

مستلزم توجه به پرورش اخالق،  تعلیم و تربیت تهی از فضیلت اند ، و تربیت انسان فرهیخته نیز
آموزش ارزش های  (. شاید یکی از دالیل این باشد که 25: 2012)دنیس و همکاران، است 

تعاریف، تفسیر ها، روندها و شیوه های  ،دیدگاه ،گروه ها و رشته های مختلف ، دراخالقی
ضوعات مختلف مانند کاربردی متفاوت دارد. این تنها موضوع انتخاب واژه نامه های مختلف در مو

فلسفه، دانش مدنی، آموزش، روانشناسی، دین، اخالق و بسیاری دیگر است بنابراین 
های اخالقی در تحصیل نیز در معرض تفاسیر متفاوتی و حتی پذیری و کارآیی ارزشانعطاف

,  "های زندگی مهارت ",  "فضیلت  "دستکاری قرار دارند . آموزش شخصیت بر دانش و توسعه 
ها ارزش "کند در حالی که واژه , و غیره تاکید می "رفتار اخالقی  ",  "های شهروندی مهارت "
(. الزم به ذکر است که هم تحصیل و هم 2لوکوود ,1997کند) اغلب از این موارد اجتناب می "

ده که خود دربرگیرنکنند تا راه را بسوی دانش و خرد بیابند های اخالقی به مردم کمک میارزش
های اخالقی و آموزش به طور توسعه مادی , ذهنی و معنوی بشریت و صلح است . ارزشی 

                                                 
1  .  Skela-Savič, B., & Kiger 
2  - Lockwood 
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طبیعی با خدمات و احترام مرتبط هستند که کلیدهای بنیادی برای باال بردن کیفیت معنوی 
(از این رو، وجود چارچوب 1990، 1)باندوتصمیمات انسانی در حیطه رفتار و عمل هستند . 

امعی برای آموزش شایستگی های اخالقی به دانشجویان یکی از اولویت های مدون، مکتوب و ج
 هر نظام آموزش عالی خواهد بود. 

 روش پژوهش
با توجه به این که هدف این پژوهش، کشف ارتباط میان یافته های مختلف در حوزه 

بدیلی ی است. در فراترکیب تاخالق یها یستگیشاآموزش اخالق و ترکیب آنها در قالب الگوی 
مناسبترین روش است. اعضای تیم فراترکیب حاضر را یک متخصص در حوزه آموزش اخالقی، دو 
نفر متخصص برنامه ریزی درسی با همراهی کارشناس ارشد پایگاههای اطالعاتی کتابخانهی 

دادند. انتخاب این اعضا، به منظور میرزای شیرازی دانشگاه شیراز رشته علوم تربیتی تشکیل می
انجام شده است. حضور کارشناس  یاخالق یها یستگیآموزش شا ییمحتوا یالگوی طراح

پایگاههای اطالعاتی نیز به منظور اطمینان و اعتبار بخشی به جستجوی جامع و  نظام مند 
پیشینه مرتبط با موضوع و یافتن منابع مورد نیاز انجام شده است. در پژوهش حاضر به اتفاق آراء 

 ( استفاده شده است. 2007) 2های معرفی شده توسط سندلوفسکی و باروسونویسندگان، از گام

 گام اول: بیان مسأله و تنظیم سؤالهای پژوهشی
ایران و خارج از  در که می توان پی برد  مطالعات انجام شده در حوزه اخالق با بررسی

 در طبیقیت مطالعه ی چند و توصیفی، مروری مطالعات محدودی به صورت تعدادی تنها کشور

است. از  گرفته تربیت صورت و تعلیم مکاتب یا اخالق های فلسفه و آموزشی ی اخالق زمینه
 دانشکده دانشجویان اخالقی مهارتهای میزان جمله در داخل کشور پژوهش هایی به بررسی

 دانشجویان اخالقی تهای مهار و اخالقی اصول ؛ آموزش(1396،افشار و همکاراندندانپزشکی)

(؛ ارائه 1396،خانی جیحونی، ثابت سروستانی، فریدونی، مرادی، امیرخانی و کریمی)پرستاری
 دیدگاه از ای حرفه اخالق رشد ؛ موانع(1395،قزوینی و همکاران) دانشجویی اخالق ارتقای مدل

دانشجویان  اخالقی اصول بردرک جنسیت (؛ تاثیر1395الوار، دانشگاه)احمدی دانشجویان
 یو ارتباط یاخالق یهامهارت تیفیک یبررس(؛ 1393زاده، معینی و زاده )عباس حسابداری

( پرداخته اند و در خارج از 1391)محمدی و همکاران،مارانیب دگاهیاز د یپرستار انیدانشجو
 جهت(؛ 2016، 3کشور، آموزش اخالق و حساسیت اخالقی دانشجویان پرستاری)یئوم، آن و کیم

؛ ادراک دانشجویان از اصول و (2009، 4رکوس و پریراما)مهارتهای اخالقیو گیری اخالقی 

                                                 
1  -Bando 
2 . Sandelowski & Barroso 
3  .- Yeom,  Ahn  & Kim 
4  - Marcus and Perry 
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اخالق، و آموزش  اصول،ها بر اخالق، ارزش دیتأک(؛ 2010، 1شوردن و همکاران ارزشهای اخالقی)
(؛ آماده سازی دانشجویان حسابداری برای تصمیم 2016، 2یچوودوری)در آموزش علم تیشخص

القی و روند بازتاب آن در دانشجویان ( تضادهای اخ3،2015گیری اخالقی)طه شینه و اشمیت
تاثیر آموزش اخالقی منسجم بر روی دانشجویان (؛ 4،2014کارشناسی پرستاری)فالویا و دیگران

(؛ رابطه ی آموزش اخالق با حساسیت اخالقی و مهارت های 5،2007)بننی و موالنوویچحسابداری
ست که به آن ها پرداخته شده از جمله موضوعاتی ا (2012پارک، استدالل اخالقی دانشجویان)

است. بنابراین با نگاهی به پژوهش های انجام شده می توان دریافت که اکثر پژوهش ها به نقش 
آموزش اخالقی و یا آموزش ارزش ها در رفتارها و شایستگی های دانشجویان پرداخته اند، اما، 

قی در دانشجویان پرداخته الگوی جامع محتوایی که به طور ویژه به آموزش شایستگی های اخال
باشند، مشاهده نشد. بنابراین، پژوهش حاضر، در پی توسعه یک الگوی محتوایی جامع قابل 
آموزش به دانشجویان می باشد که ضمن اعتبار، دارای تناسب و تجانس با ویژگی های نظام 

نظر) اخالق  چون در ارتباط با مساله موردآموزش عالی جمهوری اسالمی ایران  باشد. همچنین 
رابطه وجود دارد  نیدر ا یادیمشکالت ز انیدانشجو نیوجود ندارد و ب یجامع یپژوهش( الگو

 یستگیآموزش شا ییمحتوا یالگواینگونه مطرح می شود که  6سؤال محوری پژوهش نیبنابرا
 چیست؟ یدرنظام آموزش عال انیبه دانشجو یاخالق یها

 ه صورتمشخصی برای شمول مقاالت در مرور ببا توجه به پرسشهای مذکور ، معیارهای 
 زیر تعیین گردید: 

 چاپ شده باشند.  7مقاالتی که در مجالت معتبر بین المللی با چند بازنگر .1

 ، کهمقاالتی که با روش کیفی انجام شدهاند و یا مقاالت با روش آمیخته .2
نتایج  ه ازنتایج کیفی و کمی آنها از یکدیگر قابل تفکیک باشند )برای استفاد

 بخش کیفی پایان نامه(.

 مقاالت عملی که با هدف اخالق در دانشگاه ها انجام شده باشند. .3

 داقتصمقاالتی که در یافتههای آنها به سودمندیِ یک یا چند مؤلفهی عدم  .4
تحصیلی، صداقت پژوهشی و صداقت تحصیلی در دانشگاه ها اشاره شده 

 باشد.

                                                 
1  - Shordan et al 
2  - Chowdory 
3  - Taha Shine and Schmidt 
4  - Flavia and others 
5  - Benoni and Molanovich 
6 Central research question 

7 Peer-review Journals  
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 منابع یگام دوم: جستجو

انتخاب  تجوی منابع، به منظور انجام جستجویی جامع و همه جانبه ودر مرحلهی جس
، عالوه بر جستجوی نظاممند پایگاههای استنادی و اطالعاتی، مشارکتکنندگان بخش فراترکیب

و همچنین جستجوی دستی ژورنالها نیز مورد استفاده قرار گرفت.  1جستجو به روش دستچینی
ح را اضافه کرد که، برخی صاحبنظران با موضعگیری علیه در مورد روش دستچینی باید این توضی

جستجوهای خطی و نظاممند در فراترکیب معتقدند: مسیر جستجوها در فراترکیب باید کاماًل 
واگرا باشد. هر جزء از اطالعاتی که در هر مرحله حاصل میشود، افق جدیدی به سمت جستجوها 

فوقالعادهای در شکلگیری ادراک جدید از پدیده در  و منابع جدید باز میکند و در نهایت ایدههای
قرار میدهد. به عبارت دیگر، جستجوها در فراترکیب با یک مجموعهی از پیش  بازنگراختیار 

تعیین شدهی نهایی از منابع کامل نمیشود، بلکه با انتخاب مجموعهای از منابع طی چند مرحله، 
یگردد. این شیوهی بازیابی بخشی از اطالعات و کسب بخشی از اطالعات در هر مرحله تکمیل م

 مینامند "2دستچینکردن"را شیوهی  -که با اصالحات و تکمیلِ دائمی همراه است-در هر مرحله 

 (.2013کانت و جانسون، -؛ فینفگلد2003؛ باروسو و همکاران،2005)والش و داون، 
، اشپرینگر، وایلی در مرحلهی جستجوی نظاممندِ مطالعهی حاضر، پایگاههای: اسکوپوس

مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در این پایگاهها، به  3آنالین، تیلور و فرانسیس و گوگل اسکالر
، از قسمت 6، و برای جستجوی رو به جلو"5مراجع"، از قسمت 4منظور جستجوی رو به عقب

نیز  استفاده گردید. در جستجوی روبه عقب که جستجوی زنجیرهای "7استناد شده توسط"
نامیده میشود، بخش مراجع در مقالهی نمونه، به منظور شناسایی منابع مشابه و مرتبط مورد 
بررسی قرار میگیرد. جستجوی روبه جلو که جستجوی استنادی نیز نامیده میشود، شامل 

کانت و -شناسایی منابع مرتبطی است که به مقالهی نمونه استناد کردهاند )فینفگلد
(. هر دو نوع جستجو توسط برخی پایگاههای الکترونیکی 2018کانت -گلد؛ فینف2013جانسون،

 مرجع، مثل اسکوپوس قابل انجام است.
 دانش( ، SKILLS) هامهارت در اولین مرحله از جستجو، کلیدواژههای:

(Knowledge ؛)( ماهیت دانش علمیNature of scientific knowledge سرواژهی ،)

                                                 
1 Berry picking 
2 berry picking 
3 Scopus ،Springer، Wiley online  ،Taylor & Francis ,Google scholar 
4 Backward searching  
5 References  
6 Forward searching  
7 Cited by 
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( Qualitativeکیفی ) (، همراه با واژهیMoral Competenciesعبارت شایستگی اخالقی )
جستجو شدند و سپس جستجو محدودتر شد و واژهی علوم اجتماعی،  در حوزهی مطالعاتی

نیز به عبارتهای مورد جستجو اضافه گردید. جستجوی منابع را میتوان به  (student) دانشجو
یه مناسبی برای انتخاب نقاط ابتدایی و یک بازهی زمانی محدود کرد در صورتی که محققان توج

(. در پژوهش حاضر، نقطهی 2006انتهایی بازهی زمانی جستجو داشته باشند )باروسو و همکاران، 
با  1397 وریاز شهر پس( منتشر شده هیداده های ثانو) پژوهش های آغاز بازهی زمانی جستجو،

 و یهای اطالعات گاهیپا نیه معتبرترپژوهش ها ب نیا یبه منظور بررساخالق بوده است، موضوع 
پژوهش تعداد کل مقاالت  نیدر ا آمده است. 2جستجو مراجعه شده که در جدول  موتورهای

تعداد  ینام مجالت و فراوان 3مقاله انتخاب شد. در جدول  36 تینها مقاله بوده که در 104
فهرست کتاب های مورد  5در جدول  تی، وب گاه ها و در نها1 جدول مقاالت از هر کدام، در

 .است آورده شده یبررس
 زئیات فرایند جستجوی آنالین منابع به روش نظاممندج -1جدول 

پایگاه های اطالعاتی و استنادی 

 مورد جستجو

اسکوپوس، اشپرینگر، وایلی آنالین، تیلور و فرانسیس و گوگل 

 اسکالر

 ،ودانشج شگاه، تحلیل کیفی، ی، داناخالق یستگی، دانش ؛ شا اخالق کلیدواژه های جستجو

یزه، مهارت، دانش، انگ ،شایستگی یالگو، اخالق دانشجویی، آموزش عالی

 مدیریت، علوم تربیتی

 عنوان مقاله، چکیده، کلمات کلیدی جستجو در

 2علوم اجتماعی، علوم اقتصادی 1محدودیت در حوزهی مطالعاتی

 تا کنون 1980از  3محدودیت در بازه ی زمانی

 5مقاله 4دیت در نوع سندمحدو

 7همه 6نوع دسترسی

 
 

 جستجوی  از روش ب،یفراترک ندیاعتبار جستجو، در تمام مراحل فرا شیبه منظور افزا
مختلف از جمله  لیمرتبط، به دال های پژوهش یبرخ رایبهره برده شد، ز زیمنابع ن ینچی دست

                                                 
1 Subject area 
2 Social sciences 
3Date range (inclusive) 
4 Document type 
5 Article 
6Access type 
7 All 
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. ی شوندنم افتی ها گاهیپا نیالآن یاستاندارد، در جستجو یدیکل های عدم استفاده از واژه
که به  زیموجود در مقاله ن دِیو مف دیمنابع جد -ازیدر صورت ن-هر مقاله ی لعهبعالوه، با مطا

 یارهایبا مع یقرار گرفت و در صورت سازگار یمورد بررس ی کردند،روشن شدن موضوع کمک م
جستجو،  های وهیش نیا اب ،یاضافه شدند. به طور کل یشمول حاضر، به مقاالت مورد بازنگر

جستجو تا  ندیممکن بود. فرا بیدر هر گام از فراترک یبه بازنگر دیجد ی افزودن مقاله ایحذف 
 .افتی ادامه  ها داده یبه اشباع نظر دنیرس

 گام سوم: ارزیابی کیفیت

ه ت را بمقاال در پژوهش حاضر، دو نفر از اعضای تیم فراترکیب، ارزیابی تکبهتک و اولیهی
ایی با الههده گرفتند. در این مرحله، هر مقاله توسط هر دو نفر به دقت مطالعه شده و مقعه

 مقاله( در این مرحله از فراترکیب حذف شدند:   25ویژگیهای زیر )شامل 
ضر ش حامقالههایی که موضوع یا محتوای آنها از تناسب و ارتباط کافی با موضوع پژوه ·

 برخوردار نبودند. ی(اخالق یها یستگیآموزش شا)یعنی 

 ودند. ده بمقالههایی که با روش تحقیق کمی ) اغلب شبه آزمایشی با گروه گواه( انجام ش ·

های ؤلفهممقالههایی که در یافتهها یا بحث و نتیجهگیری آنها، به سودمندی هیچ یک از  ·
 نپرداخته باشند.  یآموزش عالدر حوزه  یاخالقشایستگیهای 

ه بسیدن رر دو پژهشگر انجام شد و هرگونه اختالف نظر تا حذف مقاالت بر اساس نظر ه
مهی هرکت توافق نهایی مورد بحث قرار گرفت. پس از آن در مرحلهی ارزیابی تطبیقی، با مشا
ی ، ارزیابهشهااعضای تیم فراترکیب، بر اساس شباهتها، تفاوتها و نکات اساسی مطرح شده در پژو

ت مشمول مقالهی دیگر، فهرست اولیهای از مقاال 100نهایی مقاالت انجام شد و پس از حذف 
 ود تا دربراه فراترکیب تهیه گردید. این فهرست در مراحل بعد نیز با حذف و اضافهی مقاالت هم

 مقاله رسید.  150نهایت به 

 گام چهارم: تجزیه و تحلیل اطالعات و ترکیب یافته ها
از مراحل استخراج اولیهی دادهها، برای تجزیه و تحلیل اطالعات مرتبط با این پژوهش 

شمول دادهها در فراترکیب، و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. ضمن آن که از 
به منظور تحلیل یافتههای کیفی  2یافتهها و تکنیک کمّی فراچکیدهنویسی 1تکنیک دستهبندی

 (.2007استفاده شد )سندوفسکی و باروسو،
در  ی استخراج دادهها، یک مدل از اطالعات اولیه تهیه شد.در پژوهش حاضر و در مرحله

در  یاخالق یها یستگیمرتبط با آموزش شا یاصل ممفاهی و ها استعاره جستجوی با ، مرحله نیا

                                                 
1. Classification  

2 .Meta-summery 
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در همان گزارش  میمفاه ای ها استعاره ریبا سا میمفاه نیا قیشده و تطب یآور-جمع های گزارش
از  یدیجد استعاره های ها، استعاره یادغام و حذف برخ ر،تغیی اصالح، و ها، گزارش گریو د

جداول زیر و شدند.  دیفهم تول تیاختصار، وضوح و قابل تیبا رعا یاخالق یها یستگیآموزش شا
 سازی کپارچهیمرحله  نیرا در ا محتوای آموزش اخالقمقاالت مربوط به  های افتهی 1شکل 

 کرده است.
شد  با تکنیک دستهبندی حاصل 2اولیه، جدول پس از شناسایی و استخراج دادههای 

یل جدول تکم که در اغلب آنها، از تکنیک کمّی فراچکیدهنویسی نیز بهره برده شده است. پس از
رار قرسی توصیفی و دستهبندی، شباهتها، تفاوتها و ارتباطات بین دادههای جدولها مورد بر

سطح  هدهند مضمون سازمان 26یه و مضمون پا 65گرفتند و نتایج حاصل در قالب جدول شامل 
ی، شامل عدم صداقت تحصیلی،عدم صداقت پژوهش 2دهنده سطح  مضمون سازمانو چهار  اول

 صداقت تحصیلی و صداقت پژوهشی طبقهبندی شدند.
 یاخالق یها یستگیمربوط به آموزش شا نیمضام-2جدول 

 مضامین پایه منابع
 مضمون سازماندهنده

 سطح اول

ندهمضمون سازمانده  

 دومسطح 

(؛ 2006و همکاران ) 1برناردی

 (2002) 2واصل و مرت

 یرفتارها

 مخل

 یلیعدم صداقت تحص رفتارهای غیر اخالقی

 4(؛ جوردن1996) 3هالینجر و النزا

 (1980) 5(؛ لمینگ2001)

عدم انجام 

 فیتکال

 یدرس

 

(؛ 2001و همکاران ) 6کِیبمک

 (2012) 7اونیل

 یتوجه یب

به حقوق 

 گرانید

و  9(؛ خدایی1998) 8ویتلی

 (2011همکاران )

 یرفتارها

 زیدآمیتهد

(؛ 2006و همکاران ) 1ناتانسون

 (2013و همکاران ) 2پارک

اقدامات 

 پرخاشگرانه

                                                 
1 - Bernardi 
2 - Weisul and Merritt 
3 - Hollinger &Lanza 
4 - Jordan 
5 - Leming 
6 - McCabe 
7 - O’Neill 
8 - Whitley 
9 - Khodaie 
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 مضامین پایه منابع
 مضمون سازماندهنده

 سطح اول

ندهمضمون سازمانده  

 دومسطح 

 (1998و همکاران ) 3آلن
 یرفتارها

 متجانس ریغ

و  5(؛ نونیس1980) 4لمینگ

 (1998همکاران )

از  یتخط

 نیقوان

 دانشگاه

 یخودخواه (.1998) 6نیسسویفت و نو

(؛ چو و 2007) 7اندرسون و مرداک

 (.2008) 8تن
 امتحان

 یلیتقلب تحص

 فیتکال (1996و همکاران) 9دیخوف

 (2001) 10لیم و سی

استفاده از 

اطالعات 

دانشجو 

دیگری که 

درس را 

پاس کرده 

 است

کردن  یکپ

 نیریپاسخ سا

(؛ 1996) 11نویتروکیب و مک

 (2015) 12پابیان

تبادل برگه 

های 

 امتحانی

استفاده از 

در  ادداشتی

 یامتحانات کتب

(؛ 2009) 13کرامرو  نگریرتت

 (2007و همکاران ) 14وندهی

ارتباط با 

دانشجوی 

جلب مشارکت 

در کار  گرانید

                                                                                                                     
1 - Nathanson 
2 - Park 
3 - Allen 
4 - Leming 
5 - Nonis 
6 - Swift and Nonis 
7 - Anderson & Murdoch 
8 - Choo & Tan 
9 - Diekhoff 
1 0 - Lim & See 
1 1 - McCabe & Trevino 
1 2 - Pabian 
1 3 - Rettinger & Kramer 
1 4 - Vandehey 
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 مضامین پایه منابع
 مضمون سازماندهنده

 سطح اول

ندهمضمون سازمانده  

 دومسطح 

 یانفراد دیگر

 (2000) 1توماس
یادداشت  

 برداری

مطالعه خالصه 

 یمطالب به جا

 نسخه کامل

(؛ 2012و همکاران) 2الزهرانی

 (2007)4(؛  بکر2004) 3بسلی
 تقلب کپی و پیست

 یعدم صداقت پژوهش

 (2003) 6(؛ پارک2015) 5کافلین

بیان ایده های 

دیگران بدون 

 منبع

 یسرقت ادب

 ینیروح ماش (2007(؛ هاوارد )1993)  7هاوارد

( ؛ 2012) 8و کاسانوهلی  یسیروح نو

 (2007) 9عبدالمحمدی و بکر

استخدام دست 

 یکمک

(؛ 1997و همکاران ) 10اشوورث

 (2007) 11بلوچ

سهل انگاری 

 مجرمانه
 ینگر لیتسه

 (؛2019و همکاران ) 12گری

 (.2010)13نوسایت و فریگول

تصحاب متون 

 نویسندگان معتبر
 یکار بیفر

(؛ 2009)14حبیب زاده و وینکر

و  16(؛ نیوتون2007) 15مارش

 (2014همکاران )

سرقت ایده های 

 ارزشمند دیگران
 تیجعل هو

سرقت ادبی غیر  2(؛ پارک2014) 1نیجکمپ  یداده ساز

                                                 
1 - Thomas 
2 - Alzahrani 
3 - Beasley 
4 - Becker 
5 - Coughlin 
6 - Park 
7 - Howard 
8 - Li & Casanave 
9 - Abdolmohammadi & Baker 
1 0 - Ashworth 
1 1 - Bloch 
1 2 - Gray 
1 3 - Gullifer & Tyson 
1 4 - Habibzadeh & Winker 
1 5 - Marsh 
1 6 - Newton 



...این ی، فرشته شهاب یمحمد ی، دکتر مهد یدکتر جعفر جهان  

 1400 بهار و تابستان ،23، شماره 12دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      298

 

 

 مضامین پایه منابع
 مضمون سازماندهنده

 سطح اول

ندهمضمون سازمانده  

 دومسطح 

 عمد (2009) 3(؛ پاور2003)

(؛ 2003)5شروتر(؛ 2010) 4ساندرز

 (2008)6سلوین
 پژوهش یستگیشا اصول اخالقی

 یصداقت پژوهش

 8(؛ دیکرسون2010) 7واکر

(2007) 
 یاعتماد بحش آگاهی از پژوهش

 اخالق پژوهشی (2008)9زواجرمن
 یاقت در جمع آورصد

 داده ها

 (2012)10هکاسانوی و ل
داوطلبانه و بدون 

 بیفر

جلب مشارکت 

 هدفمند و آگاهانه
 

 

 (2015) 11ژنگ و چنگ
امکان رد درخواست 

 توسط فرد

 (1988) 12ستنسنیکر
مشارکت افراد با 

 تیظرف

 (1998) 13هی

کامل  یآکاه

مشارکت کنندگان 

 از هدف

 آکاهانه تیرضا (2015) 14انیپاب

 (1998) 15کیمل
 یریامکان بازپس گ

 تیرضا

                                                                                                                     
1 - Nijkamp 
2 - Park 
3 - Power 
4 - Saunders 
5 - Schröter 
6 - Selwyn 
7 - Walker 
8 - Dickerson 
9 - Zwagerman 
1 0 - Li & Casanave 
1 1 - Zheng & Cheng 
1 2 - Christensen 
1 3 - Hey 
1 4 - Pabian 
1 5 - Kimmel 
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 مضامین پایه منابع
 مضمون سازماندهنده

 سطح اول

ندهمضمون سازمانده  

 دومسطح 

 (2015) 1سعادت
تدوین چارچوب 

 پژوهشی

 یاستانداردها

 منسجم یپژوهش

 حفظ اطالعات (2015و همکاران ) 2دانکن
و اطاعت از  یآگاه

 پژوهش نیقوان
 یمحرمانگ (2017) 3ویلیامز

 یحقوق انسان (2008) 4اسلودر و کالینمن

 ها یریشناخت سوگ (2009) 5کایسر

 تینیع
 (2007) 6الستادو  بکر

 تیشناخت محدود

 ها

 یقانون (2007و همکاران ) 7ژیوردانو

 یاجتماع (2004) 8تولیچ حقوق

 یآزاد یاصول اخالق (2017و همکاران ) 9هانگل

 اخترام به استقالل (2002) 10گویهرتاورتمن و 

محافظت از شرکت 

 کنندگان

 یستیو بهز تیامن (2016)  11پاتل

 ژهیو یها اطیاحت (1983) 12بوک

 (2001) 13الوسون
محدود کردن 

 خطرات پژوهش

 (2012)14کولفسچوتن
 یعدم سهل انگار

 در اجرا

 (2015) 15توماس
گزارش امن و 

 نیمطم

                                                 
1 - Sahadat 
2 - Duncan 
3 - Williams 
4 - Slowther & Kleinman 
5 - Kaiser 
6 - Becker & Ulstad 
7 - Giordano 
8 - Tolich 
9 - Hangel 
1 0 - Ortmann & Hertwig 
1 1 - Patel 
1 2 - Bok 
1 3 - Lawson 
1 4 - Kolfschooten 
1 5 - Thomas 
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 مضامین پایه منابع
 مضمون سازماندهنده

 سطح اول

ندهمضمون سازمانده  

 دومسطح 

 حفظ ارزش افراد (2009)1محمود و برتاگ

 افراد تیحفظ هو (1993) 2دیویس یخصوص میحر

 افراد گاهیحفظ جا (2000) 3توماس

 شجاعت (2014) 4برسوف

 یذات یارزش ها

 یشخص
 یلیصداقت تحص

 اقیاشت (2009و همکاران ) 5کول

 یروح خدمت رسان (1989) 6برون و مورفی

 در کار یپافشار (2010) 7فرگاس

 سخاوت (2006و همکاران ) 8هیز

   تیخالق (2004ریس و همکاران )

 
  یشوخ طبغ (2001مورداک و همکاران )

 

 عشق (2011فارنیس و همکاران )
 یدرون یارزش ها

 رشد (2002اسمیت و همکاران )

 احترام (1995) توماسو ید و گیرو

 - یاجتماع یارزش ها

 یرفتار

 صداقت (1995اشوورث و همکاران )

زاستد استوکس و نیو-فرانکلین

(1995) 
 یریپذ تیمسئول

 یعدالت/ جوانمرد (2001گن و جوردن )من

 / مالحظه یمهربان (2001مورداک و همکاران )

 / اتحاد یدوست (2012) شلباومریواو  رنیشو

 انسجام (2007کالین و همکاران )

 

 گام پنجم: ترکیب یافتهها

 القاخآموزش محتوای مرتبط با  یاصل ممفاهی و ها استعاره جستجوی با ، مرحله نیدر ا
در همان  میمفاه ای ها استعاره ریبا سا میمفاه نیا قیشده و تطب آوری جمع های در گزارش

                                                 
1 - Bretag & Mahmud 
2 - Davis 
3 - Thomas 
4 - Bersoff 
5 - Koul 
6 - Brown & Murphy 
7 - Forgas 
8 - Hayes 
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 یدیجد استعاره های ها، استعاره یادغام و حذف برخ ر،تغیی اصالح، و ها، گزارش گریگزارش و د
 های افتهی 1شدند. شکل  دیفهم تول تیاختصار، وضوح و قابل تیآموزش اخالق با رعا یاز محتوا

 کرده است. سازی کپارچهیمرحله  نیآموزش اخالق را در ا یمقاالت مربوط به محتوا
 
 
 
 





 

 
 
 

یاخالق یهایستگیمقاالت، مربوط به آموزش شا یافتههای یکپارچهسازی. 1شکل 



 یافتهها 1گام ششم: اعتباریابی

منظور  اسب بهدر اندیشهی راهکارهای منفراترکیبگران میبایست از آغاز تا انجام فرایند، 
ابی را برای ( چهار نوع اعتباری2007ارتقای اعتبار پژوهش خود باشند. سندلوفسکی و باروسو )

 فراترکیب معرفی میکنند
، تمامی گزارش های مرتبط و مشخصه های هر گزارش 2اعتباریابی توصیفیجهت  _

 شناسایی شد
یی را  که فراترکیبگر به منظور یکپارچهسازی و : روشها3همچنین در اعتباریابی نظری

 تفسیر یافتههای پژوهشی توسعه داده و به کار میبرد مورد اعتباریابی قرار گرفت. 
: سودمندی، قابلیت انتقال دانش، کاربردی بودن و 4و اعتباریابی پراگماتیک  -

 مناسب بودن فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت
 ل شمارهر جدودقای اعتبار فراترکیبهای کیفی میشود را میتوان فرایندهایی که منجر به ارت

 به طور خالصه بیان کرد:  3
 یفیک های بیاعتبار فراترک یارتقا ندیفرا 3جدول 

 

 رگزاریبیج. مستندسازی از تمام فرایندها، رویهها، تغییرات در روند کار و نتا

 نشستهای تیمیِ تفکر با صدای بلند.

-فسیریت-توصیفی

 پراگماتیک -نظری

 

 یاخالق یها یستگیآموزش شااعتباریابی پژوهش 
ندهای از تمامی فرای در پژوهش حاضر، به جز ارتباط با نویسندگان اولیهی مقاله،

 ، بهره برده شده است.4بهینهسازی اعتبار ترکیب، مذکور در جدول 
 (2007. فرایندهای بهینهسازی اعتبار فراترکیب )سندلوفسکی و باروسو، 4جدول

 نوع اعتباریابی فرایندها

 فسیریت-توصیفی ارتباط با نویسندگان مطالعات اولیه

 توصیفی مشورت با کتابدار مرجع

 نظری مشورت با متخصص پژوهش های فراترکیب

 توصیفی بازنگرجستجوی مستقل منابع حداقل توسط دو 

                                                 
1. Validity 

2. Descriptive 

3 .Theoretica 

4 .Pragmatic 
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 نوع اعتباریابی فرایندها

 فسیریت-توصیفی بازنگرارزیابی مستقل هر گزارش حداقل توسط دو 

سههای هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهی نتایج جستجوها جل

 وشکلدهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع

 توصیفی

و  جلسههای هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهی نتایج ارزیابیها

 تصمیمگیری دربارهی راهبردهای ارزیابی مطالعات

 فسیریت-توصیفی

منظور تثبیت حوزههای مورد توافق و جلسههای هفتگی تیم پژوهشی به 

 اعمذاکره دربارهی حوزهها و موارد شامل اختالف نظر تا رسیدن به اجم

 -فسیریت-توصیفی

 نظری

 

 گیرینتیجه

ن داد نشا یاخالق یها یستگیآموزش شا ییمحتوا یالگومربوط به  نتایج تحلیل مضمون

حصیلی، عدم صداقت تصداقت توان در چهار بعد که آموزش شایستگی های اخالقی را می

 تحصیلی، صداقت پژوهشی و و عدم صداقت پژوهشی تقسیم بندی نمود: 

 مفاهیم جملهاز  خالقیا کنشو  قخالا، ی لیتحصو عدم صداقت صداقت در حیطه 

 بهرا  ختلفم یهازهحو انندیشمندا وینی د نعالما ،فالسفه توجه زبا یراز د که ستای ا هپیچید

و  موثّر لماعوو  یندهاافر ،هارکا و زسا شناسایی ،خیرا هۀد چنددر  .ستا دهنمو فمعطو دخو

 تیقاتحق یغدغههاد جملهاز  جتماعیا مختلف یبافتهاو  یبسترهادر  خالقیا کنش با مرتبط

 هتوج با 2009.)،الپسلیو روزنا به کنید هنگا مینهز ین)در ا ستا دهبو قخالا نمواپیر شناسیروان

 خالقیا ملع که بافتهایی جمله از ،تحصیلی ءتقاار به یشاگرو  یعلم کزامر ونفزروز ا شدر به

 .ستا تحصیلیو  علمی یمحیطها ،مییابددر آن  خاصی همیتا

م عد ،بافتها ینگونهدر ا خالقیا موضوعیتدارای  عمل اقمصد برجستهتریناز  یکی

 رقتس جملهاز گوناگونی یهارفتار منجاا قعدر وا یلیعدم صداقت تحص .ستا یلیصداقت تحص

 ،جنسن) ستا زانموآنشدا یگرد دسناو ا تکالیفاز روی  دنکر کپی ن،متحادر ا تقلب ،علمی

 (.2011.،کافمنو فلدمنآرن، 

و  دسنااز ا وعنامشر دةستفاا ایبر هشد منجاا شتال یا قصد تحصیلی تقلب کلی رطو به

 (.1997 ،الوبا) ستا تحصیلی رعتباا گرفتن ایبر تطالعاا

و  سنتی شکل به چه علمیو  تحصیلی یموقعیتهادر  رفتااز ر ایهرگونه خالصه رطو به

 رعتباا کسب به منجر خالقیا غیرو  وعمشر غیر یمسیرهااز  که زیمجاو  یجیتالید شکل چه به
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 (.2007 رداک،موو  منرند)آ دمیشو ادقلمد تحصیلی قتیابیصد دشو علمیو  تحصیلی

عدم صداقت در  که هستند روبهرو سشپر ینا با نکنواهم تحصیلی زةحودر  قخالا نشناساروان

 با مرتبط یهازهسا مینۀز در ؟ستا توضیح قابل متغیرهایی چه توسط تحصیلیو  علمی یبافتها

و  نگرشی ،جتماعیا ،فیکاموگرد دمتعد ملاعو( 2007) رانهمکاو  منرندآ یلیعدم صداقت تحص

 ی،مدرآکادخو سطح لقبیاز  دیفر یمتغیرها. نددهاکر حمطررا  هیجانیو  شخصیتی ،شناختی

 به تصمیمدر  سهیم یهارفاکتو با نیز شخصیت عمومی ییژگیهاو و هاشنگر ش،نگیزا عنو

و  هاینس؛ 1998ران،همکاو  منرند)آ شتدا طتباار نشگاهیدا قانۀدغیرصا یهارفتادر ر شرکت

 (.2001 ران،همکاو  رداکمو؛ 1986ران،همکا

 نیامدر  بیشتر تقلب کهداد  ارشگز 2011،لندرشا و نمنواز  نقل به( 1998یتلی)وا

 (2011،لندرشاو  نمنو) ستا لقبو قابل رهنجا یک ینا نددار وربا که دمیشو همشاهد کسانی

 تنظیمیدخو شناختی یمکانیسمها که »خالقیا یگیردر معد« که میکند لستدالا ورابند

 که تسا ییندافر خالقیا یگیردر معد. دمیشو منجر قتیابیصد به زد،میسا ثرابیرا  خالقیا

 خالقیا ظلحا هب قعاًوا السو ردمو رفتار که دفر دخو عقناا بوسیلۀرا  رنتظاا قابل شخصی جهۀامو

از  نقل به، 1996یلرپاستوو  اراکاپر،نلیراباربا ورا،باند؛ 1990ورا،باند) میکند ودمحد ،ستا زمجا

 یهااردندستاا هک هاییرفتااز ر دداریخو به نددار یشاگر دممر (2011، منزرباو  گینو و،شا

 (.1996 ران،همکاو  وشااز  نقل به؛ 1990 ورا،باند) میشکندرا  نخالقیشاا

 کمتر عیقوا عملاز  خالقیا یهااردستاندا ییاجد فشکا که میکنند عمل ایگونه به نهاآ

اهماهنگی ناز  ناشی پریشانی رچاد ادفرا ،نیست جهت یکدر  هم با فهدو  عمل که مانی. زدشو

 نیاخوهم رفتار به نسبت هاوربا که مانیدر ز که نیروا تنش ظعیتو یعنی .میشوند شناختی

 (.2011 ران،همکاو  وشااز  نقل به 1957،فستینگر) رودمی باال نددار

 هتجدر  نشارفتار تعدیل بوسیلۀ یارا  ین پریشانیا دممر ،خالقیا موقعیت یکدر 

 کاهش نهایشاوربا تغییر لۀبوسی ( یا1957 ن،تورهد و میستروبا) نهایشافهد به نشد یکدنز

. ستا دهوب نشناساروان توجه ردمو زیرباعدم صداقت از د شناختیروان یپیامدها فهم. هنددمی

 معد طریقز ارا  چالش ردمو عمل رةبادر نهایشاوربا ادفرا که نددهاکر رهشاا انیگرو د ورابند

و  راوبند؛ 1990ا،وربند) میکنند تعدیل شناختی ناهماهنگی تسکین جهتدر  خالقیا یگیردر

 س،ساا ینا ر(. ب2011 ران،همکاو  وشااز  نقل به 2008ر،سویتزو  ینووتر ت،یتر؛ د1996رن،همکا

و  رفتار بین ناهمسانیاز  ناشی هگنا سحساو ا تیزامجادخورا از  ادفرا خالقیا یگیردر معد

 .میبخشد هاییر ،نیدرو یهااردستاندا
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 تبیینر د مهم یمتغیرها ه،شد منجاا تتحقیقا ةگستر ورمر با( 2007) رداکموو  منرندآ

ارد. د الیه سه سطح هر که ندا دهکر یطبقهبند سطحرا در دو  یلیعدم صداقت تحص به یشاگر

 ردمودر  یشخص نظریۀاول  الیۀ شامل که دیفرو  بافتی اتتاثیراز  تندرعبا اولسطح  یمتغیرها

 فده راختا«، »سکالدر  جتماعیا یمقایسهها »تبهر ایبر نهمساالو  لدینوا یهارفشا ش،هو

 یهااردستاندا ن،معلما شیزموآ یهارتمها ،شخصی شتال ،شخصی یهارتمهادوم الیۀ س،کال

 تقلب که همساالنی ادتعد زی،متیاا یکدها ،معلم بانیهیدد ،شخصی قخالا مسو الیۀ و تحصیلی

 . میباشد منصفانه نموآز یتمرینهاو میکنند

  یپژوهش و عدم صداقت صداقتدر حیطه 

 ،ستا دهبو هاهنشگادا هیژوبهو  شیزموآ یهانمازسا گریبانگیر ارههمو که مسائلیاز  کیی

 ایرب ارههمو ،تحصیلی پیشرفت به نشجودا ستیابید هنحو. ستا یعدم صداقت پژوهش هپدید

در  هشد حاصل اتتغییر ینکها. ستا دهبو زمسئلهسا ورشپرو  زشموآ رانکارنداستو د مسئولین

او  به نایگراز د که کمکیاز  ناشی یا نستوی دا شتالاز  ناشی بایدرا  نشجودا پیشرفت سطح

اقت . صدددگر سیربر باید که ستا مشکلی ،میکند دهستفاا یگرد یهااز روش یاو  هنددمی

از صداقت  رمنظو. میکند مشخصرا  تحصیلی پیشرفت به نشجودا ستیابید هنحو یپژوهش

 یهارفتاراز  دهستفاا باو  انیگرد طریقاز  که ستا نشجودا علمی سطحدر  پیشرفتی ، یپژوهش

صداقت  (.1999، اونبرو  ستین)آ باشد هنیامد ستدبهو...  بیاد سرقت ،تقلب مانند غیرمنصفانه

و  یشزموآ یهانمازسادر  سرعت به که ستا رینوظهو هپدید یعدم صداقت پژوهش یا یپژوهش

داقت صعدم  که معتقدند، (2004) زوربوو  مکابه. ستا شگستر لحادر  هاهنشگادر دا باألخص

 و یدر عدم صداقت پژوهش ننشجویادا کترمشاو  ستا تتحصیالدر  شایع ای هپدید یپژوهش

 هشکا س،کالدر  ننشجویادا ادتعد یشافز( ا2004)چپمن عمزبه .ستا یشافزا لحادر  تقلب

 ستنده یموقعیت یمتغیرها ننشجویادا نشستن هم به یکدنز ن،موآز همیتو ا اریشود رت،نظا

 یالیتهافع وزبر فرصت ،نوین یهاوریفنا پیشرفت با. میشوند تقلب به ادفرا تشویق موجب که

را  نترنتییا بیاد سرقت ،ینترنتا به نساآ سترسیو د گیدسا. ستا یشافزا لحادر  قانهدغیرصا

 هشیو نهات ،نیست نوین هایپدید نشگاهیدا دسناا جعلو  بیاد سرقت. ستا دهنمو گیرافر ربسیا

 (.2006 ،یل کی) ستا دهکر تسهیلرا  سرقت عنو ینا دموجو یهاوریفناو  دهستفاا ردمو یها

از صداقت  پاکستانی ننشجویادرک دا ردمورا در  هشیوپژ(، 2010) مسالو ا نظیر

 یقانهدغیرصا یفعالیتهادر  که نشجویانیدا که سیدندر نتیجه ینا بهو  ندداد منجاا یپژوهش

 یجریمهها ،هاآن وهبهعال. ندرمیشما ناچیز ربسیارا  فعالیت ینا ،میکنند کترمشا پژوهشی

و  کونگ. میکنند دپیشنها ،نددار یکمتر جدیت که قانهدغیرصا یفعالیتها ایبر نیزرا  یکمتر
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و  ننشجویادا بین هشدادراک  یصداقت پژوهش سیربر به هشیوپژ(، در 2010) رانهمکا
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