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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 7stage 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 metasynthesis 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 interpretivetheoretical-pragmatic verification have been used.
Keywords: Curriculum; Ethical education; Educational honesty;
Lack of educational honesty.
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) استفاده شد که مدل مفهومی تحقیق شکل1112(مرحله ای مدل سندلوسکی و بارو
 سؤال پژوه ش مطرح و بر اساس آن اعضای تیم فراترکیب، در گام اول.گرفته است
 منابع التین دادههای پژوهش شامل پایگاههای، در گام دوم و سوم.مشخص شدند
و منابع فارسی شامل پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد..  اشپرینگر و،اسکوپوس
 تعیین و معیارهای شمول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،دانشگاهی
 مضمون پایه65 ، با تجزیه و تحلیل دادهها، در گام چهارم.مقا الت مشخص گردید
 در این.مرتبط با آموزش اخالقی استخراج شد و سپس به ترکیب یافتهها پرداخته شد
 مضامین پایه استخراج شده در چهار مضمون سازمان دهنده ی سطح دوم صداقت،گام
 اشتیاق و روح خدمت رسانی) و عدم صداقت تحصیلی(مانند،تحصیلی(مانند شجاعت
 صداقت، ) عدم انجام تکالیف درسی بی توجهی به حقوق دیگران،رفتارهای مخل
 بیان،پژوهشی(مانند آگاهی از پژوهش) و عدم صداقت پژوهشی (مانند کپی و پیست
 روح ماشینی) طبقهبندی شدند و مضمون سازماندهنده،ایده های دیگران بدون منبع
 شبکهی، مضمون سازماندهندة سطح اول قرار گرفتند و در انتها نیز16 سطح دوم در
، الگوی طراحی شده در این پژوهش.مضامین محتوای آموزش اخالق ترسیم گردید
 در،چارچوبی برای آموزش شایستگی های اخالقی برای دانشجویان آموزش عالی
، فراهم آورده است؛ و از اعتباریابی توصیفی،سطوح مذکور را که پیش از این میسر نبود
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مقدمه
ارتباطات علمی در درون سازمانهای آموزشی و پژوهشی و نیز فراتر از مرزهای آنها
همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر تولید و گسترش دانش بوده است (فرل و فریدریچ.)1125 ،2
این ارتباطات زمینه ایجاد انسجام و هماهنگی در جامعه علمی ،تعامل دیدگاهها ،ترکیب ایدهها و
ایجاد نظریههای جدید ،برقراری روابط بین نهادی در علم و بازسازی مداوم نظامهای بنیادی
دانش را فراهم میآورند (کانارتز ،گاستمنز و کاسترل .)1120 ،1پیشرفت علمی دانشجویان امروزه
در سایه ایجاد روابط و تعامالت سازنده درون گروهی و برون گروهی و بر پایه پایبندی به اصول و
ارزشهای اخالقی امکانپذیر است (ایاکوبوسی ،دالی ،لیندل و گریفین .)1122 ،2فضای علمی
حاکم بر دانشگاهها مهمترین فرصت را برای دسترسی به جدیدترین یافتههای علمی و تبادل
تجربیات فراهم میکند .تعامالت مناسب و بهرهمندی از روابط مثبت و سازنده نیازمند آگاهی از
اصول و مبانی اخالقی است که تعامالت بین فردی را قابل اعتماد نموده و زمینه را برای انتقال
علم و اطالعات فراهم می کند (تورستینسون .)1122 ،0مهارتهای اخالقی در برگیرنده اصول،
قواعد و ارزشهای اخالقی است که در سایه آنها روابط تقویت میشود (طوالبی.)2236،
برای نمونه میتوان عنوان کرد اگر دانشجویی به این باور برسد که همه تقلب میکنند ،به
احتمال زیاد این نوع رفتارها در محیط تحصیلی برای آنها عادی شده و بیشتر به سمت رفتارهای
متقلبانه و ضد اخالقی گرایش خواهند داشت .اصول و مهارتهای اخالقی باید طبق برنامه هایی
توسط آموزشگاهها و نهادهای علمی و مشاورین و روانشناسان برای دانشجویان ارائه شوند تا این
طریق اصول اخالقی از محیط دانشگاهی به کالس درس انتقال یابد.
سالیان متمادی ،تحقیقات متعددی به نقش شایستگی های اخالقی در اینکه به عنوان
عامل مهمی در جلوگیری از رفتارهای غیراخالقی تحصیلی نقش دارند ،پرداختهاند (المبیت،
هاگدورن و ایوا ) 1121 ،5و مدلها و تحقیقات متعددی در زمینه اخالق و مهارتهای اخالقی در
طی سالیان متمادی انجام گرفته است .برای مثال بارتلس()1112به شناسایی عوامل تصمیم
گیری اخالقی دانشجویان در حوزه توسعه ورزش پرداخت و مشخص کرد که عوامل غیراخالقی
دانشجویان در این حوزه باید مشخص گردد .باردلی( )1112در زمینه اخالق و عناصر بی تعهدی
اخالقی پرسشنامه ای را طراحی و روایی و پایایی آن را مطلوب گزارش کرد .در حوزه دانشگاهی
پپاس و دیسکین ()1112بیان کردند که اخالق و مهارتهای اخالقی به دلیل ماهیت پویا در
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دانشگاه ها ،نیازمند توجه خاصی می باشند .پرویوس( )1121دو عامل اخالق وظیفه شناسی و
اخالق غایت شناسی را به عنوان عوامل ضروری جهت گیری اخالقی دانشجویان معرفی کردند.
همچنین محققانی چون دوار وکاوسانو( ،)1122لی ،سگال ،کیمبرلین ،اسمیت و ویلر(،)1120
یلماز ،آیگون و آکیکل( )1125و امریچ( )1125بر لزوم پرورش مهارتها و شایستگی های اخالقی
دانشجویان تاکید فراوان دارند .و الیور( )1121نشان داد که شایستگی های اخالقی در نحوه
ادراک و باور دانشجویان بر اینکه چطور در محیط آموزشی و به عبارت دقیقتر با دانشجویان
دیگر رفتار کنند ،اثر گذار هستند .مجموعه این بررسیها نشان میدهند که مهمترین عامل در
اینکه دانشجویان به طور صادقانه و بر اساس ارزشهای اخالقی رفتار کنند ،ادراک آنها از رفتار
همکالسیهایشان میباشد (اسکال-ساویچ و کیگر.)1125 ،2
اما با وجود جایگاه و اهمیت شایستگی های اخالقی ،این ارزشها حتی زمانی که قوانین
اخالقی در اکثر دانشگاه ها وجود داشته باشد به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد و اغلب
افراد این ارزش ها را نادیده میگیرند .نتایج پژوهش های هارتشورن در سال  2332نشان داد که،
برنامه درسی آموزش عالی ،ارزشهای دانشجویان را در شرایط واقعی تغییر نمیدهد .به دلیل
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
کیفیت این فعالیتها قرار داده است که زمینه آسیب پذیری اجتماعی فراگیران و کاهش سطح
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
تعلیم و تربیت تهی از فضیلت اند  ،و تربیت انسان فرهیخته نیز مستلزم توجه به پرورش اخالق،
است (دنیس و همکاران .)15 :1121 ،شاید یکی از دالیل این باشد که آموزش ارزش های
اخالقی ،در دیدگاه ،گروه ها و رشته های مختلف ،تعاریف ،تفسیر ها ،روندها و شیوه های
کاربردی متفاوت دارد .این تنها موضوع انتخاب واژه نامه های مختلف در موضوعات مختلف مانند
فلسفه ،دانش مدنی ،آموزش ،روانشناسی ،دین ،اخالق و بسیاری دیگر است بنابراین
انعطافپذیری و کارآیی ارزشهای اخالقی در تحصیل نیز در معرض تفاسیر متفاوتی و حتی
دستکاری قرار دارند  .آموزش شخصیت بر دانش و توسعه " فضیلت "  " ,مهارتهای زندگی " ,
" مهارتهای شهروندی "  " ,رفتار اخالقی "  ,و غیره تاکید میکند در حالی که واژه " ارزشها
" اغلب از این موارد اجتناب می کند(, 1997لوکوود .)1الزم به ذکر است که هم تحصیل و هم
ارزشهای اخالقی به مردم کمک میکنند تا راه را بسوی دانش و خرد بیابند که خود دربرگیرنده
ی توسعه مادی  ,ذهنی و معنوی بشریت و صلح است  .ارزشهای اخالقی و آموزش به طور
. Skela-Savič, B., & Kiger
- Lockwood
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طبیعی با خدمات و احترام مرتبط هستند که کلیدهای بنیادی برای باال بردن کیفیت معنوی
تصمیمات انسانی در حیطه رفتار و عمل هستند ( .باندو)2331 ،2از این رو ،وجود چارچوب
مدون ،مکتوب و ج امعی برای آموزش شایستگی های اخالقی به دانشجویان یکی از اولویت های
هر نظام آموزش عالی خواهد بود.
روش پژوهش
با توجه به این که هدف این پژوهش ،کشف ارتباط میان یافته های مختلف در حوزه
آموزش اخالق و ترکیب آنها در قالب الگوی شایستگی های اخالقی است .در فراترکیب تبدیلی
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
میرزای شیرازی دانشگاه شیراز رشته علوم تربیتی تشکیل میدادند .انتخاب این اعضا ،به منظور
طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخالقی انجام شده است .حضور کارشناس
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
نویسندگان ،از گامهای معرفی شده توسط سندلوفسکی و باروسو )1112( 1استفاده شده است.
گام اول :بیان مسأله و تنظیم سؤالهای پژوهشی
با بررسی مطالعات انجام شده در حوزه اخالق می توان پی برد که در ایران و خارج از
کشور تنها تعدادی مطالعات محدودی به صورت توصیفی ،مروری و چند مطالعه ی تطبیقی در
زمینه ی اخالق آموزشی و فلسفه های اخالق یا مکاتب تعلیم و تربیت صورت گرفته است .از
جمله در داخل کشور پژوهش هایی به بررسی میزان مهارتهای اخالقی دانشجویان دانشکده
دندانپزشکی(افشار و همکاران)2236،؛ آموزش اصول اخالقی و مهار تهای اخالقی دانشجویان
پرستاری(خانی جیحونی ،ثابت سروستانی ،فریدونی ،مرادی ،امیرخانی و کریمی)2236،؛ ارائه
مدل ارتقای اخالق دانشجویی (قزوینی و همکاران)2235،؛ موانع رشد اخالق حرفه ای از دیدگاه
دانشجویان دانشگاه(احمدی الوار)2235،؛ تاثیر جنسیت بردرک اصول اخالقی دانشجویان
حسابداری (عباس زاده و معینی زاده)2232،؛ بررسی کیفیت مهارتهای اخالقی و ارتباطی
دانشجویان پرستاری از دیدگاه بیماران(محمدی و همکاران )2232،پرداخته اند و در خارج از
کشور ،آموزش اخالق و حساسیت اخالقی دانشجویان پرستاری(یئوم ،آن و کیم)1126 ،2؛ جهت
گیری اخالقی و مهارتهای اخالقی(مارکوس و پریرا)1113 ،0؛ ادراک دانشجویان از اصول و
-Bando
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ارزشهای اخالقی( شوردن و همکاران)1121 ،2؛ تأکید بر اخالق ،ارزش ها،اصول اخالق ،و آموزش
شخصیت در آموزش علمی(چوودوری)1126 ،1؛ آماده سازی دانشجویان حسابداری برای تصمیم
گیری اخالقی(طه شینه و اشمیت )1125،2تضادهای اخالقی و روند بازتاب آن در دانشجویان
کارشناسی پرستاری(فالویا و دیگران)1120،0؛ تاثیر آموزش اخالقی منسجم بر روی دانشجویان
حسابداری(بننی و موالنوویچ)1112،5؛ رابطه ی آموزش اخالق با حساسیت اخالقی و مهارت های
استدالل اخالقی دانشجویان(پارک )1121 ،از جمله موضوعاتی است که به آن ها پرداخته شده
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،
الگوی جامع محتوایی که به طور ویژه به آموزش شایستگی های اخالقی در دانشجویان پرداخته
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
آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران باشد .همچنین چون در ارتباط با مساله مورد نظر( اخالق
پژوهش) الگوی جامعی وجود ندارد و بین دانشجویان مشکالت زیادی در این رابطه وجود دارد
بنابراین سؤال محوری پژوهش 6اینگونه مطرح می شود که الگوی محتوایی آموزش شایستگی
های اخالقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی چیست؟
با توجه به پرسشهای مذکور  ،معیارهای مشخصی برای شمول مقاالت در مرور به صورت
زیر تعیین گردید:
2
 .2مقاالتی که در مجالت معتبر بین المللی با چند بازنگر چاپ شده باشند.
 .1مقاالتی که با روش کیفی انجام شدهاند و یا مقاالت با روش آمیخته ،که
نتایج کیفی و کمی آنها از یکدیگر قابل تفکیک باشند (برای استفاده از نتایج
بخش کیفی پایان نامه).
 .2مقاالت عملی که با هدف اخالق در دانشگاه ها انجام شده باشند.
 .0مقاالتی که در یافتههای آنها به سودمندیِ یک یا چند مؤلفهی عدم صداقت
تحصیلی ،صداقت پژوهشی و صداقت تحصیلی در دانشگاه ها اشاره شده
باشد.
- Shordan et al
- Chowdory
- Taha Shine and Schmidt
- Flavia and others
- Benoni and Molanovich

1
2
3
4
5

Central research question

6

Peer-review Journals

7
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گام دوم :جستجوی منابع
در مرحلهی جستجوی منابع ،به منظور انجام جستجویی جامع و همه جانبه و انتخاب
مشارکتکنندگان بخش فراترکیب  ،عالوه بر جستجوی نظاممند پایگاههای استنادی و اطالعاتی،
جستجو به روش دستچینی 2و همچنین جستجوی دستی ژورنالها نیز مورد استفاده قرار گرفت.
در مورد روش دستچینی باید این توضیح را اضافه کرد که ،برخی صاحبنظران با موضعگیری علیه
جستجوهای خطی و نظاممند در فراترکیب معتقدند :مسیر جستجوها در فراترکیب باید کامالً
واگرا باشد .هر جزء از اطالعاتی که در هر مرحله حاصل میشود ،افق جدیدی به سمت جستجوها
و منابع جدید باز میکند و در نهایت ایدههای فوقالعادهای در شکلگیری ادراک جدید از پدیده در
اختیار بازنگر قرار میدهد .به عبارت دیگر ،جستجوها در فراترکیب با یک مجموعهی از پیش
تعیین شدهی نهایی از منابع کامل نمیشود ،بلکه با انتخاب مجموعهای از منابع طی چند مرحله،
و کسب بخشی از اطالعات در هر مرحله تکمیل م یگردد .این شیوهی بازیابی بخشی از اطالعات
در هر مرحله -که با اصالحات و تکمیلِ دائمی همراه است -را شیوهی "دستچینکردن "1مینامند
(والش و داون1115 ،؛ باروسو و همکاران1112،؛ فینفگلد-کانت و جانسون.)1122 ،
در مرحلهی جستجوی نظاممندِ مطالعهی حاضر ،پایگاههای :اسکوپوس ،اشپرینگر ،وایلی
آنالین ،تیلور و فرانسیس و گوگل اسکالر 2مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین در این پایگاهها ،به
منظور جستجوی رو به عقب ،0از قسمت "مراجع ،"5و برای جستجوی رو به جلو ،6از قسمت
"استناد شده توسط "2استفاده گردید .در جستجوی روبه عقب که جستجوی زنجیرهای نیز
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
شناسایی منابع مرتبطی است که به مقالهی نمونه استناد کردهاند (فینفگلد-کانت و
جانسون1122،؛ فینفگلد-کانت  .)1128هر دو نوع جستجو توسط برخی پایگاههای الکترونیکی
مرجع ،مثل اسکوپوس قابل انجام است.
در اولین مرحله از جستجو ،کلیدواژههای :مهارتها ( ، )SKILLSدانش
()Knowledge؛ ماهیت دانش علمی ( ،)Nature of scientific knowledgeسرواژهی
1

Berry picking
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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عبارت شایستگی اخالقی ( ،)Moral Competenciesهمراه با واژهی کیفی ()Qualitative
در حوزهی مطالعاتی علوم اجتماعی ،جستجو شدند و سپس جستجو محدودتر شد و واژهی
دانشجو ( )studentنیز به عبارتهای مورد جستجو اضافه گردید .جستجوی منابع را میتوان به
یک بازهی زمانی محدود کرد در صورتی که محققان توجیه مناسبی برای انتخاب نقاط ابتدایی و
انتهایی بازهی زمانی جستجو داشته باشند (باروسو و همکاران .)1116 ،در پژوهش حاضر ،نقطهی
آغاز بازهی زمانی جستجو ،پژوهش های (داده های ثانویه) منتشر شده پس از شهریور  2232با
موضوع اخالق بوده است ،به منظور بررسی این پژوهش ها به معتبرترین پایگاه های اطالعاتی و
موتورهای جستجو مراجعه شده که در جدول  1آمده است .در این پژوهش تعداد کل مقاالت
 210مقاله بوده که در نهایت  26مقاله انتخاب شد .در جدول  2نام مجالت و فراوانی تعداد
مقاالت از هر کدام ،در جدول  ،2وب گاه ها و در نهایت در جدول  5فهرست کتاب های مورد
بررسی آورده شده است.
جدول  -1جزئیات فرایند جستجوی آنالین منابع به روش نظاممند
پایگاه های اطالعاتی و استنادی

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

مورد جستجو

اسکالر

کلیدواژه های جستجو

اخالق  ،دانش ؛ شایستگی اخالقی ،دانشگاه ،تحلیل کیفی ،دانشجو،
آموزش عالی ،اخالق دانشجویی ،الگوی شایستگی ،مهارت ،دانش ،انگیزه،
مدیریت ،علوم تربیتی
عنوان مقاله ،چکیده ،کلمات کلیدی

جستجو در
محدودیت در حوزهی مطالعاتی
محدودیت در بازه ی زمانی
محدودیت در نوع سند
نوع دسترسی

6

0

2

2

علوم اجتماعی ،علوم اقتصادی

1

از  2381تا کنون
مقاله
همه

5

2

به منظور افزایش اعتبار جستجو ،در تمام مراحل فرایند فراترکیب ،از روش جستجوی
دست چینی منابع نیز بهره برده شد ،زیرا برخی پژوهش های مرتبط ،به دالیل مختلف از جمله
1

Subject area
Social sciences
3
)Date range (inclusive
4
Document type
5
Article
6
Access type
7
All
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عدم استفاده از واژه های کلیدی استاندارد ،در جستجوی آنالین پایگاه ها یافت نمی شوند.
بعالوه ،با مطالعه ی هر مقاله-در صورت نیاز -منابع جدید و مفیدِ موجود در مقاله نیز که به
روشن شدن موضوع کمک می کردند ،مورد بررسی قرار گرفت و در صورت سازگاری با معیارهای
شمول حاضر ،به مقاالت مورد بازنگری اضافه شدند .به طور کلی ،با این شیوه های جستجو،
حذف یا افزودن مقاله ی جدید به بازنگری در هر گام از فراترکیب ممکن بود .فرایند جستجو تا
رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافت.
گام سوم :ارزیابی کیفیت
در پژوهش حاضر ،دو نفر از اعضای تیم فراترکیب ،ارزیابی تکبهتک و اولیهی مقاالت را به
عه ده گرفتند .در این مرحله ،هر مقاله توسط هر دو نفر به دقت مطالعه شده و مقالههایی با
ویژگیهای زیر (شامل  25مقاله) در این مرحله از فراترکیب حذف شدند:
· مقالههایی که موضوع یا محتوای آنها از تناسب و ارتباط کافی با موضوع پژوهش حاضر
(یعنی آموزش شایستگی های اخالقی) برخوردار نبودند.
· مقالههایی که با روش تحقیق کمی ( اغلب شبه آزمایشی با گروه گواه) انجام شده بودند.
· مقالههایی که در یافتهها یا بحث و نتیجهگیری آنها ،به سودمندی هیچ یک از مؤلفههای
شایستگیهای اخالقی در حوزه آموزش عالی نپرداخته باشند.
حذف مقاالت بر اساس نظر ه ر دو پژهشگر انجام شد و هرگونه اختالف نظر تا رسیدن به
توافق نهایی مورد بحث قرار گرفت .پس از آن در مرحلهی ارزیابی تطبیقی ،با مشارکت همهی
اعضای تیم فراترکیب ،بر اساس شباهتها ،تفاوتها و نکات اساسی مطرح شده در پژوهشها ،ارزیابی
نهایی مقاالت انجام شد و پس از حذف  211مقالهی دیگر ،فهرست اولیهای از مقاالت مشمول
فراترکیب تهیه گردید .این فهرست در مراحل بعد نیز با حذف و اضافهی مقاالت همراه بود تا در
نهایت به  251مقاله رسید.
گام چهارم :تجزیه و تحلیل اطالعات و ترکیب یافته ها
برای تجزیه و تحلیل اطالعات مرتبط با این پژوهش از مراحل استخراج اولیهی دادهها،
شمول دادهها در فراترکیب ،و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .ضمن آن که از
تکنیک دستهبندی 2یافتهها و تکنیک کمّی فراچکیدهنویسی 1به منظور تحلیل یافتههای کیفی
استفاده شد (سندوفسکی و باروسو.)1112،
در پژوهش حاضر و در مرحلهی استخراج دادهها ،یک مدل از اطالعات اولیه تهیه شد .در
این مرحله  ،با جستجوی استعاره ها و مفاهیم اصلی مرتبط با آموزش شایستگی های اخالقی در
1

. Classification
.Meta-summery
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گزارش های جمع-آوری شده و تطبیق این مفاهیم با سایر استعاره ها یا مفاهیم در همان گزارش
و دیگر گزارش ها ،و اصالح ،تغییر ،ادغام و حذف برخی استعاره ها ،استعاره های جدیدی از
آموزش شایستگی های اخالقی با رعایت اختصار ،وضوح و قابلیت فهم تولید شدند .جداول زیر و
شکل  2یافته های مقاالت مربوط به محتوای آموزش اخالق را در این مرحله یکپارچه سازی
کرده است.
پس از شناسایی و استخراج دادههای اولیه ،جدول  1با تکنیک دستهبندی حاصل شد
که در اغلب آنها ،از تکنیک کمّی فراچکیدهنویسی نیز بهره برده شده است .پس از تکمیل جدول
توصیفی و دستهبندی ،شباهتها ،تفاوتها و ارتباطات بین دادههای جدولها مورد بررسی قرار
گرفتند و نتایج حاصل در قالب جدول شامل  65مضمون پایه و  16مضمون سازمان دهنده سطح
اول و چهار مضمون سازمان دهنده سطح  1شامل عدم صداقت تحصیلی،عدم صداقت پژوهشی،
صداقت تحصیلی و صداقت پژوهشی طبقهبندی شدند.
جدول -2مضامین مربوط به آموزش شایستگی های اخالقی
مضمون سازماندهنده

مضمون سازماندهنده

سطح دوم

سطح اول

عدم صداقت تحصیلی

رفتارهای غیر اخالقی

مضامین پایه

رفتارهای
مخل
عدم انجام
تکالیف
درسی
بی توجهی
به حقوق
دیگران
رفتارهای
تهدیدآمیز
اقدامات
پرخاشگرانه

منابع

برناردی 2و همکاران ()1116؛
واصل و مرت)1111( 1
هالینجر و النزا)2336( 2؛ جوردن
()1112؛ لمینگ)2381( 5

0

مککِیب 6و همکاران ()1112؛
اونیل)1121( 2
ویتلی)2338( 8؛ خدایی 3و
همکاران ()1122
ناتانسون 2و همکاران ()1116؛
پارک 1و همکاران ()1122
1

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

مضمون سازماندهنده

سطح دوم

سطح اول

مضامین پایه

رفتارهای
غیر متجانس
تخطی از
قوانین
دانشگاه
خودخواهی
تقلب تحصیلی

کپی کردن
پاسخ سایرین

استفاده از
یادداشت در
امتحانات کتبی
جلب مشارکت
دیگران در کار

امتحان
تکالیف
استفاده از
اطالعات
دانشجو
دیگری که
درس را
پاس کرده
است
تبادل برگه
های
امتحانی
ارتباط با
دانشجوی

منابع

آلن 2و همکاران ()2338
لمینگ)2381( 0؛ نونیس 5و
همکاران ()2338
سویفت و نونیس.)2338( 6
اندرسون و مرداک)1112( 2؛ چو و
تن.)1118( 8
دیخوف 3و همکاران()2336

لیم و سی)1112( 21

مککیب و تروینو)2336( 22؛
پابیان)1125( 21
رتتینگر و کرامر)1113( 22؛
وندهی 20و همکاران ()1112
1

- Nathanson
- Park
3
- Allen
4
- Leming
5
- Nonis
6
- Swift and Nonis
7
- Anderson & Murdoch
8
- Choo & Tan
9
- Diekhoff
10
- Lim & See
11
- McCabe & Trevino
12
- Pabian
13
- Rettinger & Kramer
14
- Vandehey
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مضمون سازماندهنده

مضمون سازماندهنده

سطح دوم

سطح اول

انفرادی
مطالعه خالصه
مطالب به جای
نسخه کامل
تقلب

سرقت ادبی

روح نویسی

عدم صداقت پژوهشی
تسهیل نگری
فریب کاری

منابع

مضامین پایه

دیگر
یادداشت
برداری

توماس)1111( 2

کپی و پیست

الزهرانی 1و همکاران()1121؛
بسلی)1110( 2؛ بکر)1112(0

بیان ایده های
دیگران بدون
منبع
روح ماشینی
استخدام دست
کمکی
سهل انگاری
مجرمانه
تصحاب متون
نویسندگان معتبر

جعل هویت

سرقت ایده های
ارزشمند دیگران

داده سازی

سرقت ادبی غیر

کافلین)1125( 5؛ پارک)1112( 6
هاوارد)2332( 2؛ هاوارد ()1112
لی و کاسانوه )1121( 8؛
عبدالمحمدی و بکر)1112( 3
اشوورث 21و همکاران ()2332؛
بلوچ)1112( 22
گری 21و همکاران ()1123؛
گولیفر و تایسون.)1121(22
حبیب زاده و وینکر)1113(20؛
مارش)1112( 25؛ نیوتون 26و
همکاران ()1120
1
نیجکمپ)1120( 2؛ پارک
1

- Thomas
- Alzahrani
3
- Beasley
4
- Becker
5
- Coughlin
6
- Park
7
- Howard
8
- Li & Casanave
9
- Abdolmohammadi & Baker
10
- Ashworth
11
- Bloch
12
- Gray
13
- Gullifer & Tyson
14
- Habibzadeh & Winker
15
- Marsh
16
- Newton
2
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مضمون سازماندهنده

مضمون سازماندهنده

سطح دوم

سطح اول

مضامین پایه

عمد
شایستگی پژوهش

اصول اخالقی

اعتماد بحشی

آگاهی از پژوهش

صداقت در جمع آوری
داده ها

صداقت پژوهشی
جلب مشارکت
هدفمند و آگاهانه

اخالق پژوهشی
داوطلبانه و بدون
فریب
امکان رد درخواست
توسط فرد
مشارکت افراد با
ظرفیت
آکاهی کامل
مشارکت کنندگان
از هدف
رضایت آکاهانه
امکان بازپس گیری
رضایت

منابع

()1112؛ پاور)1113( 2
ساندرز)1121( 0؛ شروتر)1112(5؛
سلوین)1118(6
8
واکر)1121( 2؛ دیکرسون
()1112
زواجرمن)1118(3
لی و کاسانوه)1121(21
ژنگ و چنگ)1125( 22
کریستنسن)2388( 21
هی)2338( 22
پابیان)1125( 20
کیمل)2338( 25

1

- Nijkamp
- Park
3
- Power
4
- Saunders
5
- Schröter
6
- Selwyn
7
- Walker
8
- Dickerson
9
- Zwagerman
10
- Li & Casanave
11
- Zheng & Cheng
12
- Christensen
13
- Hey
14
- Pabian
15
- Kimmel
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مضمون سازماندهنده

مضمون سازماندهنده

سطح دوم

سطح اول

استانداردهای
پژوهشی منسجم
آگاهی و اطاعت از
قوانین پژوهش

مضامین پایه

منابع

تدوین چارچوب
پژوهشی

سعادت)1125( 2

حفظ اطالعات

دانکن 1و همکاران ()1125

محرمانگی

2

ویلیامز ()1122

حقوق انسانی

اسلودر و کالینمن)1118( 0

شناخت سوگیری ها

کایسر)1113( 5

عینیت

شناخت محدودیت
ها
قانونی

ژیوردانو 2و همکاران ()1112

حقوق

اجتماعی

تولیچ)1110( 8

اصول اخالقی آزادی
اخترام به استقالل
امنیت و بهزیستی
احتیاط های ویژه

هانگل 3و همکاران ()1122
اورتمن و هرتویگ)1111( 21
پاتل)1126( 22
بوک)2382( 21

محدود کردن
خطرات پژوهش

الوسون)1112( 22

محافظت از شرکت
کنندگان

عدم سهل انگاری
در اجرا
گزارش امن و
مطمین

بکر و الستاد)1112( 6

کولفسچوتن)1121(20
توماس)1125( 25

1

- Sahadat
- Duncan
3
- Williams
4
- Slowther & Kleinman
5
- Kaiser
6
- Becker & Ulstad
7
- Giordano
8
- Tolich
9
- Hangel
10
- Ortmann & Hertwig
11
- Patel
12
- Bok
13
- Lawson
14
- Kolfschooten
15
- Thomas
2
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مضمون سازماندهنده

مضمون سازماندهنده

سطح دوم

سطح اول

حریم خصوصی

صداقت تحصیلی

ارزش های ذاتی
شخصی

ارزش های درونی

ارزش های اجتماعی -
رفتاری

مضامین پایه

منابع

حفظ ارزش افراد
حفظ هویت افراد
حفظ جایگاه افراد
شجاعت
اشتیاق
روح خدمت رسانی
پافشاری در کار
سخاوت

برتاگ و محمود)1113(2
دیویس)2332( 1
توماس)1111( 2
برسوف)1120( 0
کول 5و همکاران ()1113
برون و مورفی)2383( 6
فرگاس)1121( 2
هیز 8و همکاران ()1116

خالقیت

ریس و همکاران ()1110

شوخ طبغی

مورداک و همکاران ()1112

عشق
رشد
احترام
صداقت

فارنیس و همکاران ()1122
اسمیت و همکاران ()1111
رویگ و دی توماسو ()2335
اشوورث و همکاران ()2335
فرانکلین-استوکس و نیوزاستد
()2335
منگن و جوردن ()1112
مورداک و همکاران ()1112
شویرن و وایشلباومر ()1121
کالین و همکاران ()1112

مسئولیت پذیری
عدالت /جوانمردی
مهربانی  /مالحظه
دوستی  /اتحاد
انسجام

گام پنجم :ترکیب یافتهها
در این مرحله  ،با جستجوی استعاره ها و مفاهیم اصلی مرتبط با محتوای آموزش اخالق
در گزارش های جمع آوری شده و تطبیق این مفاهیم با سایر استعاره ها یا مفاهیم در همان
1

- Bretag & Mahmud
- Davis
3
- Thomas
4
- Bersoff
5
- Koul
6
- Brown & Murphy
7
- Forgas
8
- Hayes
دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،21شماره  ،12بهار و تابستان 2011
2

322

طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخالقی به...

گزارش و دیگر گزارش ها ،و اصالح ،تغییر ،ادغام و حذف برخی استعاره ها ،استعاره های جدیدی
از محتوای آموزش اخالق با رعایت اختصار ،وضوح و قابلیت فهم تولید شدند .شکل  2یافته های
مقاالت مربوط به محتوای آموزش اخالق را در این مرحله یکپارچه سازی کرده است.

212

شکل  .1یکپارچهسازی یافتههای مقاالت ،مربوط به آموزش شایستگیهای اخالقی

گام ششم :اعتباریابی 1یافتهها
فراترکیبگران میبایست از آغاز تا انجام فرایند ،در اندیشهی راهکارهای مناسب به منظور
ارتقای اعتبار پژوهش خود باشند .سندلوفسکی و باروسو ( )1112چهار نوع اعتباریابی را برای
فراترکیب معرفی میکنند
_ جهت اعتباریابی توصیفی ،1تمامی گزارش های مرتبط و مشخصه های هر گزارش
شناسایی شد
2
همچنین در اعتباریابی نظری  :روشهایی را که فراترکیبگر به منظور یکپارچهسازی و
تفسیر یافتههای پژوهشی توسعه داده و به کار میبرد مورد اعتباریابی قرار گرفت.
 و اعتباریابی پراگماتیک :0سودمندی ،قابلیت انتقال دانش ،کاربردی بودن ومناسب بودن فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت
فرایندهایی که منجر به ارتقای اعتبار فراترکیبهای کیفی میشود را میتوان در جدول شماره
 2به طور خالصه بیان کرد:
جدول  3فرایند ارتقای اعتبار فراترکیب های کیفی

مستندسازی از تمام فرایندها ،رویهها ،تغییرات در روند کار و نتایج .برگزاری توصیفی-تفسیری-
نشستهای تیمیِ تفکر با صدای بلند.

نظری -پراگماتیک

اعتباریابی پژوهش آموزش شایستگی های اخالقی
در پژوهش حاضر ،به جز ارتباط با نویسندگان اولیهی مقاله ،از تمامی فرایندهای
بهینهسازی اعتبار ترکیب ،مذکور در جدول  ،0بهره برده شده است.
جدول . 4فرایندهای بهینهسازی اعتبار فراترکیب (سندلوفسکی و باروسو)2227 ،

فرایندها

نوع اعتباریابی

ارتباط با نویسندگان مطالعات اولیه

توصیفی-تفسیری

مشورت با کتابدار مرجع

توصیفی

مشورت با متخصص پژوهش های فراترکیب

نظری

جستجوی مستقل منابع حداقل توسط دو بازنگر

توصیفی
1

. Validity

2

. Descriptive
.Theoretica

3

.Pragmatic

4
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فرایندها

نوع اعتباریابی

ارزیابی مستقل هر گزارش حداقل توسط دو بازنگر

توصیفی-تفسیری

جلسههای هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهی نتایج جستجوها توصیفی
وشکلدهی و اصالح راهبردهای جستجوی منابع
جلسههای هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارهی نتایج ارزیابیها و توصیفی-تفسیری
تصمیمگیری دربارهی راهبردهای ارزیابی مطالعات
جلسههای هفتگی تیم پژوهشی به منظور تثبیت حوزههای مورد توافق و توصیفی-تفسیری-
مذاکره دربارهی حوزهها و موارد شامل اختالف نظر تا رسیدن به اجماع

نظری

نتیجهگیری
نتایج تحلیل مضمون مربوط به الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخالقی نشان داد
که آموزش شایستگی های اخالقی را میتوان در چهار بعد صداقت تحصیلی ،عدم صداقت
تحصیلی ،صداقت پژوهشی و و عدم صداقت پژوهشی تقسیم بندی نمود:
در حیطه صداقت و عدم صداقت تحصیلی  ،اخالق و کنش اخالقی از جمله مفاهیم
پیچیده ای است که از دیر باز توجه فالسفه ،عالمان دینی و اندیشمندان حوزههای مختلف را به
خود معطوف نموده است .در چند دهﮥ اخیر ،شناسایی ساز و کارها ،فرایندها و عوامل موثّر و
مرتبط با کنش اخالقی در بسترهای و بافتهای مختلف اجتماعی از جمله دغدغههای تحقیقات
روانشناسی پیرامون اخالق بوده است (در این زمینه نگاه کنید به ناروز والپسلی 1113(.،با توجه
به رشد روز افزون مراکز علمی و گرایش به ارتقاء تحصیلی ،از جمله بافتهایی که عمل اخالقی
اهمیت خاصی در آن مییابد ،محیطهای علمی و تحصیلی است.
یکی از برجستهترین مصداق عمل دارای موضوعیت اخالقی در اینگونه بافتها ،عدم
صداقت تحصیلی است .عدم صداقت تحصیلی در واقع انجام رفتارهای گوناگونی ازجمله سرقت
علمی ،تقلب در امتحان ،کپی کردن از روی تکالیف و اسناد دیگر دانشآموزان است (جنسن،
آرن ،فلدمن وکافمن.)1122.،
به طور کلی تقلب تحصیلی قصد یا تالش انجام شده برای استفادة نامشروع از اسناد و
اطالعات برای گرفتن اعتبار تحصیلی است (باوال.)2332 ،
به طور خالصه هرگونهای از رفتار در موقعیتهای تحصیلی و علمی چه به شکل سنتی و
چه به شکل دیجیتالی و مجازی که از مسیرهای غیر مشروع و غیر اخالقی منجر به کسب اعتبار
215
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تحصیلی و علمی شود بیصداقتی تحصیلی قلمداد میشود (آندرمن و مورداک.)1112 ،
روانشناسان اخالق در حوزة تحصیلی هماکنون با این پرسش روبهرو هستند که عدم صداقت در
بافتهای علمی و تحصیلی توسط چه متغیرهایی قابل توضیح است؟ در زمینﮥ سازههای مرتبط با
عدم صداقت تحصیلی آندرمن و همکاران ( )1112عوامل متعدد دموگرافیک ،اجتماعی ،نگرشی و
شناختی ،شخصیتی و هیجانی را مطرح کردهاند .متغیرهای فردی از قبیل سطح خودکارآمدی،
نوع انگیزش ،نگرشها و ویژگیهای عمومی شخصیت نیز با فاکتورهای سهیم در تصمیم به
شرکت در رفتارهای غیرصادقانﮥ دانشگاهی ارتباط داشت (آندرمن و همکاران2338،؛ هاینس و
همکاران2386،؛ مورداک و همکاران.)1112 ،
وایتلی( )2338به نقل از منون و شارلند 1122،گزارش داد که تقلب بیشتر در میان
کسانی مشاهده میشود که باور دارند این یک هنجار قابل قبول است (منون و شارلند)1122،
بندورا استدالل میکند که »عدم درگیری اخالقی« که مکانیسمهای شناختی خودتنظیمی
اخالقی را بیاثر میسازد ،به بیصداقتی منجر میشود .عدم درگیری اخالقی فرایندی است که
مواجهﮥ شخصی قابل انتظار را بوسیلﮥ اقناع خود فرد که رفتار مورد سوال واقعاً به لحاظ اخالقی
مجاز است ،محدود میکند (باندورا2331،؛ باندورا ،باربارانلی،کاپرارا و پاستورلی ،2336به نقل از
شاو ،گینو و بازرمن )1122 ،مردم گرایش دارند به خودداری از رفتارهایی که استانداردهای
اخالقیشان را میشکند (باندورا2331 ،؛ به نقل از شاو و همکاران.)2336 ،
آنها به گونهای عمل میکنند که شکاف جدایی استانداردهای اخالقی از عمل واقعی کمتر
شود .زمانی که عمل و هدف با هم در یک جهت نیست ،افراد دچار پریشانی ناشی از ناهماهنگی
شناختی میشوند .یعنی وظعیت تنش روانی که در زمانی که باورها نسبت به رفتار همخوانی
دارند باال میرود (فستینگر 2352،به نقل از شاو و همکاران.)1122 ،
در یک موقعیت اخالقی ،مردم این پریشانی را یا بوسیلﮥ تعدیل رفتارشان در جهت
نزدیک شدن به هدفهایشان (باومیستر و هدرتون )2352 ،یا بوسیلﮥ تغییر باورهایشان کاهش
میدهند .فهم پیامدهای روانشناختی عدم صداقت از دیرباز مورد توجه روانشناسان بوده است.
بندورا و دیگران اشاره کردهاند که افراد باورهایشان دربارة عمل مورد چالش را از طریق عدم
درگیری اخالقی در جهت تسکین ناهماهنگی شناختی تعدیل میکنند (بندورا2331،؛ بندورا و
همکارن2336،؛ دیترت ،تروینو و سویتزر 1118،به نقل از شاو و همکاران .)1122 ،بر این اساس،
عدم درگیری اخالقی افراد را از خودمجازاتی و احساس گناه ناشی از ناهمسانی بین رفتار و
استانداردهای درونی ،رهایی میبخشد.
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آندرمن و مورداک ( )1112با مرور گسترة تحقیقات انجام شده ،متغیرهای مهم در تبیین
گرایش به عدم صداقت تحصیلی را در دو سطح طبقهبندی کرده اند که هر سطح سه الیه دارد.
متغیرهای سطح اول عبارتند از تاثیرات بافتی و فردی که شامل الیﮥ اول نظریﮥ شخصی در مورد
هوش ،فشارهای والدین و همساالن برای رتبه« مقایسههای اجتماعی در کالس«» ،اختار هدف
کالس ،الیﮥ دوممهارتهای شخصی ،تالش شخصی ،مهارتهای آموزشی معلمان ،استانداردهای
تحصیلی و الیﮥ سوم اخالق شخصی ،دیدهبانی معلم ،کدهای امتیازی ،تعداد همساالنی که تقلب
میکنند وتمرینهای آزمون منصفانه میباشد.
در حیطه صداقت و عدم صداقت پژوهشی
یکی از مسائلی که همواره گریبانگیر سازمانهای آموزشی و بهویژه دانشگاهها بوده است،
پدیده عدم صداقت پژوهشی است .نحوه دستیابی دانشجو به پیشرفت تحصیلی ،همواره برای
مسئولین و دستاندرکاران آموزش و پرورش مسئلهساز بوده است .اینکه تغییرات حاصل شده در
سطح پیشرفت دانشجو را باید ناشی از تالش وی دانست یا ناشی از کمکی که از دیگران به او
میدهند و یا از روشهای دیگر استفاده میکند ،مشکلی است که باید بررسی گردد .صداقت
پژوهشی نحوه دستیابی دانشجو به پیشرفت تحصیلی را مشخص میکند .منظور از صداقت
پژوهشی  ،پیشرفتی در سطح علمی دانشجو است که از طریق دیگران و با استفاده از رفتارهای
غیرمنصفانه مانند تقلب ،سرقت ادبی و ...بهدست نیامده باشد (آستین و براون .)2333 ،صداقت
پژوهشی یا عدم صداقت پژوهشی پدیده نوظهوری است که به سرعت در سازمانهای آموزشی و
باﻷخص در دانشگاهها در حال گسترش است .مکابه و بوورز ( ،)1110معتقدند که عدم صداقت
پژوهشی پدیده ای شایع در تحصیالت است و مشارکت دانشجویان در عدم صداقت پژوهشی و
تقلب در حال افزایش است .بهزعم چپمن( )1110افزایش تعداد دانشجویان در کالس ،کاهش
نظارت ،دشواری و اهمیت آزمون ،نزدیک به هم نشستن دانشجویان متغیرهای موقعیتی هستند
که موجب تشویق افراد به تقلب میشوند .با پیشرفت فناوریهای نوین ،فرصت بروز فعالیتهای
غیرصادقانه در حال افزایش است .سادگی و دسترسی آسان به اینترنت ،سرقت ادبی اینترنتی را
بسیار فراگیر نموده است .سرقت ادبی و جعل اسناد دانشگاهی پدیدهای نوین نیست ،تنها شیوه
های مورد استفاده و فناوریهای موجود این نوع سرقت را تسهیل کرده است (کی یل.)1116 ،
نظیر و اسالم ( ،)1121پژوهشی را در مورد درک دانشجویان پاکستانی از صداقت
پژوهشی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که دانشجویانی که در فعالیتهای غیرصادقانهی
پژوهشی مشارکت میکنند ،این فعالیت را بسیار ناچیز میشمارند .بهعالوه آنها ،جریمههای
کمتری را نیز برای فعالیتهای غیرصادقانه که جدیت کمتری دارند ،پیشنهاد میکنند .کونگ و
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همکاران ( ،)1121در پژوهشی به بررسی صداقت پژوهشی ادراک شده بین دانشجویان و
کارکنان دانشگاه در هنگ کنگ پرداختند .در این پژوهش مشخص شد که نظر دانشجویان و
کارکنان در مورد میزان اهمیت دزدی ادبی و تبانی یکسان نیست .دانشجویان اغلب به واسطهی
فشار برای دریافت نمرهی باالتر و دستورالعملهای مبهم معلمان دست به عدم صداقت پژوهشی
میزنند ،کارکنان دانشگاه به ندرت سوء رفتار را به دانشگاه گزارش میدهند و موضوع را با
استانداردهای خود حل و فصل میکنند .بمبارو( ، )1112در پژوهشی به بررسی شیوه ی استفاده
از واکنش مخاطبان به آموزش صداقت پژوهشی در دانشگاه دیکینسون پنسیلوانیای آمریکا
پرداخت .نتایج پژوهش وی حاکی از این است که جلسات آموزشی خودداری از سرقت ادبی در
بین دانشجویان سال اول به آنها در حفظ قوانین خودداری از سرقت ادبی کمک مینماید.
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