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 در فضای آموزش علوم اجتماعی  دانشگاهی  های عوامل مؤثر بر ناراستی
 های دولتی تهران( )مطالعة موردی دانشگاه

  9معصومه قاراخانی
 2اهلل میرزایی سیدآیت

 92/16/9313تاریخ دریافت: 
 5/2/9311تاریخ پذیرش: 

  چکیده
ان است و کاهش یا پیشاگیری  دانشگاهی یلی از مسائل مهم در نظام مموزش قاای ایر   9ناراستی

از من مستلزم شناسایی قوامل ماثر در بروز من است. این پژوهش با هدف شناسایی قوامل ماثر 
هاای دانشاگاهی در فضاای قلاوم اجتنااقی ایاران، برداشات دانشاجویان دور           بر بروز ناراساتی 

ند مموزش هساتند  تری در فرای پریری قلنی طوالنی دکتری این  وزه را که دارای تجربۀ جامعه
هاای دانشاگاهی    دهد، قوامل ماثر بر ناراستی های پژوهش نشان می مورد واکاوی قرار داد. یافته

در فضااای ممااوزش قلااوم اجتناااقی در دو سااطح فااردی و ساااختاری مشااهود اساات. در سااطح 
هاای فاردی و    کنناده و در ساطح فاردی، خصالت     ساختاری، نظام تخصیص منابع و قواقد تنظیم

هاای   ساز بروز ناراستی نشگران فضای مموزش )اساتید، دانشجویان و مدیران(، زمینهشخصیتی ک
رو، در چارچوب دیدگاه تلفی ای کنشاگر     کنند. ازاین دانشگاهی است یا وقوع من را تسهیل می

هاای دانشاگاهی و قادم تععیات از      های اجتناقی، قوامل ماثر بر ناراستی ساختار در تعیین پدیده
  قلم در فضای مموزش، ازوماً نه قابل ت لیل به ن اش سااختار اسات و ناه قابال      هنجارهای اخال

های اخال  قلم در مموزش قلاوم اجتنااقی و قوامال     فروکاستن به ن ش کنشگر؛ بلله ناراستی
 ماثر بر من در پرتو دیدگاهی تلفی ی از تأثیر مت ابل ساختار و قاملیت، قابل تعیین است.

های دانشگاهی، قلوم اجتنااقی،   ، فضای مموزش، ناراستیاخال  قلم :واژگان کلیدی
 .ساختار، کنشگر
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 طرح مسئله

 ، توجه به این موووع را اماری واروری سااخته اسات.    مند اخال  قلم در ایران ووعیت مسئله
های موجاود   انگیز دارد و زمینه ای قلم در ایران، ووعیتی بحو برخی معت دند که اخال   رفه

دانناد.   ممیز می ای قلم مسئله اجتناع قلنی در کشور را برای اخال   رفهفرهنگ دانشگاهی و 
راد و  ؛ قاانعی 4932طعاطعاایی و ودادهیار،    ؛ قاوای 4911)برای ننوناه نگااه کنیاد باه ودادهیار،      

راد،  ؛ قاانعی 4931معیادفر،   ؛4939؛ کیانپورراد و  جاازی،  4939قرامللی، ؛  4934پور،  قاوی
؛ ذاکر ااحی، 4932؛  ری،4933؛ قدردان قرامللی، 4931فرهود، ؛ 4935فراستخواه، ؛ 4935
ترین وجوه انت ا  قلم  منزاۀ یلی از اساسی  ( نظام مموزش به4939؛ قاراخانی و میرزایی، 4933

. پرداختن به اخال  قلم در نظام مماوزش دانشاگاهی، هام از    نیز از این ووعیت مستثنی نیست
دایل روشن نعاودن ا او     را بر قهده دارد و هم به من جهت که تربیت نیروی متخصص قلنی

مربو  به اخال  در مموزش قاای ایران، دارای اهنیت و شایسته توجه است. بررسی و مطااعاۀ  
هاای قادم تععیات از     های اخال  قلم در مموزش، زمیناه  شناختی قوامل ماثر بر ناراستی جامعه

هاای اجتنااقی    ستیابی به برخای شایوه  هنجارهای اخالقی در فضای قلنی کشور را مشلار و د
 کند.   های اخال  قلم را  فراهم می ز ناراستیانظارت و پیشگیری 
(، اگر 1: 2221، 4ورث )ایلینگ« نیاز به مموزش اخال  در  ا  رشد است»در شرایطی که 

مموزش قاای در ایران بخواهاد باه مماوزش اخاال  و ارت اای من در میاان کنشاگران قلام و         
م اهتنام داشته باشد، در گام نخست نیازمند شناخت فضای هنجاری خاویش اسات.   سازمان قل

هااای نظااام ممااوزش  دساات بااه شااناخت و بازننااایی ناراسااتی  هااایی از ایاان بنااابراین، پااژوهش
  «گرایاناه و خطاانگاراناه   اراده»ویاژه، دوری از رویلارد    رساند. باه  دانشگاهی در ایران یاری می

هااای  ای و ساااختاری ماااثر باار ناراسااتی  م شناسااایی منطاام زمینااه ( مسااتلز4935)فراسااتخواه، 
هاا را نادیاده    تاوان ایان زمیناه    دانشگاهی است. در بحو از رقایت هنجارهای اخال  قلم ننای 

هاایی هساتند    ها هنانند قعایل و سارزمین  رشته ]قلنی[اجتناقات »گرفت. باید توجه داشت که 
کناد.   نهاا را از یلادیگر متناایز مای     د کاه م فاردی دارنا   های دانشاگاهی منحصاربه   که فرهنگ

هاای   هاای پاژوهش و انتشاارات، ساعک     های هویات، گوناه   ای نیز بیانگر نناد های رشته تفاوت
 (.13: 2242، 9و رنادا   2)باارنز « اقتدار، مسیرهای شغلی و ارتعاطات انجننی خاص خاود اسات  
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زش قلوم اجتناقی بتواناد  رود که بررسی فضای هنجاری اخال  در ممو انتظار میرو،  ازاین
طاور کاه    های قلنی خاص این  اوزه را ننایاان ساازد. هناان     برخی قوامل ماثر بر ناراستی

ای اجتناع قلنای برخاساته    های اخالقی راهننا قاقدتاً باید از زمینۀ فرهنگی و  رفه نامه  میین
ز باید در پیوناد  های کاهش من نی باشند، شناسایی قوامل ماثر بر هنجارشلنی و در نتیجه راه

 نزدیک و برخاسته از هنان اجتناع قلنی باشد.
قناوان بخشای از کنشاگران     رجوع به تجربۀ دانشجویان دور  دکتری قلوم اجتنااقی باه  

اناد،   تاری باوده   پریری قلنای طاوالنی   اجتناع قلنی که در فرایند مموزش در معرپ جامعه
اخاال    هاای  ناراساتی با هدف شاناخت  ش این پژوهبینانه باشد.  تواند در این زمینه روشن می

قلم در مموزش قلوم اجتناقی در پی پاسخ به این پرسش است کاه قوامال مااثر در باروز     
اخال  قلنی مرتعد با ن ش کنشاگران ا الی )اسااتید، دانشاجویان و مادیران(       های ناراستی

جربیاات  فضای مموزش قلوم اجتناقی در ایران کدامند  پاسخ به این پرسش باا توجاه باه ت   
تواند ننایانگر بخشی  دانشجویان تحصیالت تلنیلی )دکتری( قلوم اجتناقی از یک سو می

شناسی فضای مموزش دانشگاهی قلوم اجتنااقی در ایاران و فرهناگ ایان  اوزه       از مسیی
 کند. می های دیگر را فراهم  مطااعات مشابه در رشته  باشد و از سوی دیگر زمینۀ

 
 پژوهشمالحظات نظری و مفهومی 

ای از قواقد و  مجنوقه»ای دانشگاهی،  مثابه بخشی از اخال   رفه اخال  قلم در مموزش به
ای مورد توافم اجتناع قلنای در رابطاه باا مماوزش اسات کاه        ووابد ایجابی و سلعی  رفه

اخالقی در فرایناد مماوزش    کنشگران  وز  مموزش را ملزم به رقایت اخال  و پرهیز از بی
هاای دانشاگاهی، ساوترفتارهایی     ( و ناراستی39: 4939)قاراخانی و میرزایی،  «نناید قلم می

اغلاای در بررساای قواماال ماااثر باار  رساااند. هسااتند کااه بااه شاارافت دانشااگاهی مساایی ماای
هنجارشلنی و سوترفتار دانشگاهی به یک مورد خاص هنجارشلنی در میان یاک دساته از   

رسد ساوترفتارهایی ازجنلاه    ه به نظر میک شود. چنان کنشگران سازمان مموزش پرداخته می
ت لی و سرقت و قوامل مااثر بار من در میاان دانشاجویان بیشاتر ماورد توجاه باوده اسات.          

اناد.   ها دو دسته از قوامل ماثر بر بروز رفتار مت لعانه در دانشاگاه را شناساایی کارده    پژوهش
، تاالش دساتاورد   یک دسته قوامل فردی مانند جنسیت، معد ، اخال  کار، نوع شخصیت»

های شرافت، واکنش اقضاای   نامه وجود میین  ای مانند ، ا ترام به خود و قوامل زمینه4رقابتی
                                                                                                                                        
1. competitive achievement-striving 
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، 2و تریویناو  4کیای  مک « )هیئت قلنی به ت لی، هشدارها برای مجازات و مموزش اجتناقی
هاای   شود. این قوامل کاه معناوالً در ماورد یلای از هنجارشالنی      ( را شامل می529: 4339

اند، باه   ایال در فضای مموزش دانشگاهی یعنی ت لی و بیشتر در ارتعا  با دانشجویان مطر،ر
 1و گاری  9دِوااین سایر سوترفتارهای دانشگاهی و دیگر کنشگران من نیز قابل تسری هستند. 

دالیل دانشجویان برای ارتلاب به ت لی را نامناسی بودن معیارهای پاریرش، درک نااقص   
، 5های قلنای، موواوقات مارتعد باا یاادگیری  تادریس         مهارت، وع]قلنی[از سرقت 

دانناد. )باه ن ال از     هاای مماوزش مای    طلعی، تفاخر به سرقت، فشارها و هزیناه  تنعلی و را ت
( این قوامل کنی فراتر از قوامل ساطح فاردی و معطاوف    119: 2244، 1و اتلینسون 1برنت

پس از بررسای  ( 2223ی و هنلاران )کی مک به قوامل مرتعد با سازمان مموزش نیز هستند. 
در سه دانشگاه اعناان و م ایساۀ من باا هفات      های دانشگاهی ای ماثر بر ناراستی قوامل زمینه
مریلاایی مطار، کردناد کاه رفتااار هنااالن در فهام تصانیناتی کاه باه شاارافت          مدانشاگاه  

هاا،   گارایش  دهد که فرهنگی نشان می دانشگاهی مربو  است، تأثیر زیادی دارد. م ایسۀ بین
هاای   دانشگاهی ن ش اساسی دارناد. رفتاار دانشاجویان دانشاگاه      ق اید و رفتارها در ناراستی

مریلا کاه متاأثر   مهای  هستند با دانشجویان دانشگاه« گرا جنع»اعنان که بیشتر متأثر از جامعۀ 
 هستند، متفاوت است.« فردگرا»از جامعۀ 
رد و کاالن نشاان داده اسات کاه     ، خ ا ( با در نظر گارفتن قوامال ساطو   2224) 3جردمن
های فردی )ازجنله پیشرفت تحصیلی، سن و جنس(، تأثیرات هناالن، تأثیر اساتاد و   ویژگی
کااه  هااای دانشااگاهی هسااتند؛ چنااان هااای سااازمانی از قواماال ماااثر باار فریعلاااری  سیاساات

و ماردان  کنند  دانشجویان با میانگین ننرات پایین، دانشجویانی که پو  بیشتری پرداخت می
شوند. طعم نتایال این پژوهش، دانشاجویانی   های قلنی می از زنان مرتلی هنجارشلنی  بیش

قناوان یاک    کنند یا ت لی را باه  کنند که ت لی می کنند یا تصور می که دوستانشان ت لی می
شاوند. دانشاجویانی کاه تصاور      هاای قلنای مای    اخالقای  پریرند، بیشتر مرتلی بای  رفتار می

نهاا کنتار نگاران هساتند و یاا       ید منها درک وعیفی از منها دارند یا در ماورد م کنند اسات می
                                                                                                                                        
1. McCabe 
2. Trevino  
3. Devlin 
4. Gray 
5. teaching/ learning 
6. Brent 
7. Atkinson 
8. Gerdeman 



  
 
 

 
 

 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

33 
عوامل مؤثر بر 

 های ... ناراستی

گیار   از اد ساخت    کنند و نیز استادانی که رفتار ناقادالناه دارناد یاا بایش     تفاوت قنل می بی
هاایش را شافاف و دقیام     کنند. هنونین، فضای سازمانی که سیاسات  هستند، بیشتر ت لی می

و  4دهاد. اماا کلای    هاای قلنای را کااهش مای     اخالقای  به بی کند، میزان ارتلاب تعری  می
هااای اخالقاای در دانشااگاه بیشااتر ماااثر  ( ن ااش قواماال نهااادی را باار اغازش 2221) 2گچانا 
اند و معت دند که فشار دانشاگاهی ن اش مهنای در رفتاار اخالقای در مماوزش قااای         دانسته

انتشاار وجاود دارد، جلای    دارد. برخی فشارها نظیر محدودیت مناابع، انتظااراتی کاه بارای     
دواتای منلان اسات     9هاای  هزینه روایت دانشجو و  فظ دانشجو یا به دست موردن کنک

 ثیر منفی بر رفتار اخالقی کنشگران دانشگاهی بگرارد. أت
تاوان   اند، می ( برشنرده4339کیی و تریوینو ) از قوامل ماثر بر شرافت دانشگاهی که مک

هاای  فاظ شارافت     ای مماوزش، مگااهی از وجاود سیاسات    به مشاهد  رفتار هنوندان در فض
هاا از ساوی هریاک از کنشاگران فضاای مماوزش        دانشگاهی و نیز فهم و پریرش این سیاست

کیای   ماک  دانشگاهی و نیز وجود شراید مجازات هنجارشلنان فضای مموزشی اشاره داشت. 
هاای   کاه ناراساتی   کیی و هنلاران شاواهدی ارائاه کردناد    مک ( و 4331و  4339و تریوینو )

ای مرتعد است. پنال متغیری که  ای از متغیرهای زمینه دانشگاهی در میان دانشجویان به مجنوقه
و  هاا، بارداش   از درک رفتاار هنلالسای   طور پیوسته در کار منها منظور شاد قعاارت بودناد    به

های شرافت دانشگاهی توساد دانشاجویان، مشااهد  گازارش واقعای ت لای،        پریرش سیاست
ناماۀ اخالقای    های دانشگاهی برای ت لی و وجود یا قادم وجاود میاین    اهد  شدت مجازاتمش

( به گفتاۀ مناان، تاأثیر قوامال فاردی )کااربرد       151: 2223کیی و هنلاران،  مک دانشگاهی. )
اناد، واکانش    ای )درک ت لعی کاه دیگاران انجاام داده    اینترنت، جنس و تجربه( و قوامل زمینه

 (159ی در میان دانشجویان در انگلستان اثرگرار بوده است. )هنان: استادان( بر سطح ت ل
هاای سااختاری مااثر بار شارافت       بندی که بیشتر نااظر بار زمیناه    ، در یک ت سیم1مزایش

. تارویال اطالقاات   2. تعری  شرافت دانشاگاهی و ناراساتی دانشاگاهی،    4دانشگاهی است 
. ن ش وجود یاا قادم   9ت دانشگاهی، مرتعد با شرافت دانشگاهی و ایجاد محید  امی شراف

. فرایندهای قضااوت درباار  ن ا     1 ]های راهننا قنوان ن شه به[های شرافت  نامه وجود میین
. ن ااش 1. ن ااش اقضااای هیئاات قلناای در فرایناادهای قضاااوت،    5شاارافت دانشااگاهی،  
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کاررفتاه بارای ساوترفتار قلنای را      هاای باه   . مجاازات 1دانشجویان در فرایندهای قضااوت،  
(. ایان  3: 2225های دانشگاهی مطر، کرده است. )مازایش،   قنوان قوامل ماثر بر ناراستی به

قوامل که با هدف قنل به هنجارهای اخالقی در مماوزش دانشاگاهی ماورد توجاه باوده و      
ناظر بر ووعیت ساختار ساازمانی مماوزش از یاک ساو و نیاز ن اش دانشاجویان و اساتادان         

است، قابل تساری باه مادیران و کارکناان ساازمان مماوزش        قنوان کنشگران ا لی مموزش به
قنوان قامالن  دانشگاهی نیز هست. مدیران مموزشی )در سطو، دانشگاه، دانشلده و گروه( به

هاای اخالقای، تارویال من، قضااوت درباار  شارافت دانشاگاهی و         نامه کلیدی در تدوین میین
اهی ن ش چشنگیری دارند. به گفتاۀ  های مجازات سوترفتارها در ساختار مموزش دانشگ شیوه
( جو اخالقای ساازمان مماوزش، معناواًل از ساوی اقضاایی از بااالی        2222 – 2224) 4شوات

 شود. سازمان مموزش که قندتاً اقضای هیئت قلنی و مدیران هستند، تعیین می
پاریری   قناوان ماانع جامعاه    هاای قلنای باه    محید»دهد که  ها در ایران نشان می نتایال پژوهش

)محسنی تعریزی « ندتاً ماهیت نهادی و ساختاری دارند و سپس قوامل فردی در من ن ش دارندق
 قلام  اخال  کهاند  نشان داده( 4932ب ایی )  سرابی(. هنونین، ستوده انواری و 4933و هنلاران، 

 قوامال  متاأثر از  دوم درجۀ در و ساختاری قوامل ازنخست متأثر  درجۀ در در میان دانشجویان

دهد که بین سن، ساب ۀ  ضور  ( نشان می4911در هنین ارتعا ، بررسی ودادهیر ) .است ای طهراب
در دانشگاه، تعداد دانشجویان، ساطح قلنای دانشاجویان، تعاداد اقضاای هیئات قلنای و میازان         

رود ایان   که طعم معا و نظری انتظار می  هنجارمندی منان رابطۀ معناداری وجود ندارد. در  اای
بر میزان هنجارمندی دانشجویان اثرگرار باشند. در پژوهشی متفاوت نشان داده شده است متغیرها 

بر ساوگیری   2که قوامل مربو  به جو گروه مموزشی، ساختار گروه مموزشی و تجربیات طلعگی
های دانشگاهی اثرگرار است و این قوامل پیاروی از هنجارهاای    هنجاری دانشجویان در پژوهش

های  توجه اینله قوامل و ماافه کنند. موووع قابل ودهنجارهای قلنی تعیین میقلنی را کنتر از 
رغم اینله به پیروی از هنجارهای قلنی تنایل  شود تا دانشجویان به دانشگاهی و محیطی سعی می

رغام   دهد که باه  بیشتری دارند، به پیروی از ودهنجارهای قلنی ترغیی شوند. این یافته نشان می
نشگر برای پیاروی از هنجارهاای اخالقای تاأثیر اجعااری سااخت چناان اسات کاه          میل و اراد  ک

ای  برخی از پژوهشگران در ایران باه قوامال ریشاه   کنشگر ناگزیر به تععیت از ودهنجارها است. 
اند؛ ازجنله، ن ص و تأخر  در ایجاد و تشدید سوترفتارهای فضای مموزش دانشگاهی اشاره کرده

                                                                                                                                        
1. Schulte 

 منظور ز،دگی و زیات دا،شجویی است. .1
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من تا ورود به نظام مموزش قاای، وع  سرمایۀ اجتناقی در دانشاگاه،  پریری و تعویم  در جامعه
وع  نظاارتی بار قنللارد    ( و 4933گرایی )ذاکر ااحی،  ای شدن مموزش قاای، مدرک توده

نگاه کنید باه تارنناای  اعح ایاران یاا       4932. )قسگری، دانشگاهی  مراکز فروش تح یم و پروژ
ناماۀ ارت اا، کنعاود وقات      یه و چاپ م ااه بر اساس میاین اجعار به ته»قوامل دیگر شامل مفرینش( 

های دینای، اخالقای و انساانی، انجاام ایان اقناا         برای انجام وظای  محواه، قدم تعهد به ارزش
انگیزه بودن دانشجویان و م تضیات  فظ شغلی و کسی درمماد بارای    توسد سایر هنلاران، بی

اگرچه منلن است قوامل باروز ساوترفتار در   (. 499: 4933است )نورشاهی، « رفع  وایال مادی
تاوان قوامال اثرگارار     میان هریک از کنشگران فضای مموزش دانشگاهی متفاوت باشد، اما مای 

مشترک در سطح کنشگر فردی و ساختار سازمانی مموزش را شناسایی کرد. طعم معا و پیشاین  
بنادی و   جناع  4در جادو   های دانشگاهی در دوسطح فردی و ساختاری  قوامل ماثر بر ناراستی

 ارائه شده است.
 های دانشگاهی . عوامل فردی و ساختاری مؤثر بر ناراستی1جدول 

 عوامل سطح ساختاری عوامل سطح فردی

 نوع شخصیت
 قدم تعهد اخال  فردی

 درک ناقص از هنجارهای اخال  قلنی
 انگیزگی تحصیلی بی

 طلعی و تنعلی را ت
 های قلنی وع  مهارت
 ت تحصیلیمیزان پیشرف

تصور از خود در نگاه دیگران )هناالن  
 استادان  دانشجویان(

 ها و هنلاران درک رفتار هنلالسی
 تجربۀ هنجارشلنی

 دسترسی و کاربرد اینترنت
 چیرگی نیازهای مادی و  فظ موقعیت

 جنس
 طع ه

 ساب ۀ  ضور در دانشگاه
 معد 
 

 ای وع  اخال   رفه
 های شرافت نامه قدم وجود میین

 های اجرایی وجود ونانتقدم 
 پریری مموزشی ن صان در فرایند جامعه

 پایین بودن کیفیت مموزش
 ف دان فضای مموزشی مناسی

 های مموزش باال بودن هزینه
های سازمانی )محدودیت منابع، انتظارات سازمانی، دستیابی  سیاست

 های ارت ا( نامه به امتیازات دواتی و سازمانی، میین
 نثیر گروه هناالأت
 های مرجع ثیر گروهأت

 مشاهد  رفتار مت لعانه دیگران
 نحو  واکنش دیگران )هناالن  استادان  دانشجویان(

 های دانشگاهی قدم ترویال اطالقات در زمینۀ نوع و میزان ناراستی
 جو گروهی و ساختار دانشلده

 گرایی مدرک
 ای شدن مموزش قاای توده

 های دانشگاهی سیاست
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، در سطح قوامل ساختاری، هم وجوه سازمانی و هم وجاوه  4شنار  های جدو   طعم داده
شاوند.   اسات و یاا باه وقاوع من منجار مای       هاای دانشاگاهی   ناراساتی ساز باروز   ای، زمینه رابطه

مثابه یک واقعیات اجتنااقی هنانناد هار پدیاد  اجتنااقی دیگار در         به دانشگاهیهای  ناراستی
های رایاال در تعیاین    بندی تعیین است. از ت سیمشناسی قابل  چارچوب رویلردهای نظری جامعه

های اجتناقی در قلوم اجتناقی، تفلیک کنشگر )قاملیت( و ساختار )نظاام اجتنااقی(    پدیده
تنهاایی در پای من هساتند کاه      های سطح خرد و هم سطح کالن، هرکادام باه   است.  هم نظریه

شناسانه خاود از واقعیات    های هستی های اجتناقی را در چارچوب مفرووات و برداشت پدیده
اجتناقی، تعیین کنند. اما رهیافت سومی نیز وجود دارد که در تعیین مسائل اجتناقی، باه ن اش   

کند. از این رویلرد، پدید  اجتناقی  ا ل تالقی یاا تعامال     ساختار و کنشگر با هم توجه می
کرد که به گفتۀ ریتازر   توان به تالش گیدنز اشاره ماثر ساختار و کنشگر است. در این میان می

هاای تلفی ای قارار      وی در    م دم این گونه نظریاه « ساختاربندی»یا  4«یابی ساخت( »4911)
دارد. بر پایۀ نظریۀ ساختاربندی، قلنارو اساسای پاژوهش قلاوم اجتنااقی، ناه تجرباۀ کنشاگر         
فردی است و ناه وجاود ناوقی کلیات اجتنااقی، بللاه قنللردهاای اجتنااقی اسات کاه در           

یاابی باه    ( سااخت 415: 4934گیرند. )گیدنز به ن ل از کرایی،  ستای زمان و ملان سامان میرا
شاود. باه    هاا گفتاه مای    ها و بنابراین بازتواید نظام شراید  اکم بر استنرار یا تغییر شلل ساخت

شده یاا خاواص سااختاری جواماع      های نهادی توان گفت ساخت به ویژگی تر، می معنایی کلی
( ا او  سااختاری: ا او  ساازمان یاافتن      4به هر دو معنا ساخت قعارت است از:  اشاره دارد.

هاای   بندی نهادی نظام منعع که در مفصل  ا  های قاقده ها: مجنوقه ( ساخت2های جامعه؛  کلیت
هاای اجتنااقی کاه در     شد  نظام های نهادی ( خواص ساختاری: ویژگی9اند و  اجتناقی دخیل

از نظار گیادنز کانش، فعاایات روزماره و      (. 4939اند )گیادنز،   یافتهطو  زمان و ملان امتداد 
گاردد کاه در چناین کنشای نهفتاه       تععیت وننی از قاقده است و ساختار به قواقدی باازمی 

 (. 411نامد )هنان:  می« کردارهای اجتناقی»است. گیدنز چنین کنشی را 
به ایان معناا   »است.  2«ردوگانگی ساختا»یابی، مفهوم  یلی از مفاهیم ا لی نظریۀ ساخت

ای اسات کاه چناین     مید و هام وسایله   که ساختار هم به دست کنشگران انسانی به وجود می
های  (. ویژگی4931و پارکر،  222: 4913)کیویستو، « گیرد کنشی به کنک من  ورت می

 اورتی   ساختاری )ساختارهای کالن، منابع و قواقد( به کنش خا ی از ساوی کنشاگران،   
                                                                                                                                        
1. structuration 

2. duality of structure 
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نوبۀ خود زمینۀ استنرار، بازتواید و  فاظ من سااختار    شده، به دهد و کنش قادی می شده قادی
تواند این خصیصه  کند. از نظر گیدنز قاملیت یک خصیصۀ نسعی است. یعنی فرد میرا مهیا می

(. این بدان معنی اسات کاه   421: 4931را به درجات مختل ، کنتر یا بیشتر، داشته باشد. )فی، 
کنشگر  «تفلر بازاندیشانۀ»ل با ساختار از قابلیت نسعی برخوردار است. خصلت کنشگر در تعام

تواند او را به یک قامل اثرگرار در ساختار تعدیل ساازد. در ایان پاژوهش، باا توجاه باه        می
های دانشگاهی محصو   تعامالت و تأثیرات  پرسش مغازین، فرپ بر این است که ناراستی

 مت ابل ساختار و کنشگر است.
 

 روش پژوهش

  هااا مصااا عۀ هااای کیفاای اساات. شاایو  گااردموری داده   ایاان پااژوهش در زماار  پااژوهش 
های تربیات مادرس، تهاران، قالماه      است. میدان مطااعه این پژوهش دانشگاه 4ساختنند نینه

طعاطعایی، اازهرا و شهید بهشتی است. در این پژوهش قلوم اجتناقی در معنای محادود من  
شناسای،   شناسای، قلاوم ارتعاطاات اجتنااقی، انساان      شناسی، جنعیات  های جامعه شامل رشته

تعاون و رفاه و مددکاری اجتناقی،  مطااعات جوانان و مطااعاات فرهنگای اسات کاه ااعتاه      
ها در هنگام پژوهش فاقد دور  دکتری بودند. ننونۀ مورد بررسی، شاامل   برخی از این رشته

( است. برای 4932ها در زمان پژوهش )پاییز  دانشجویان دکتری قلوم اجتناقی این دانشگاه
گیری نظری استفاده شد که تا یاازده مصاا عه باه اشاعاع نظاری       گیری از تلنیک ننونه ننونه

دقی اه باود. بارای     32گیری متوق  شد. میانگین هر مصاا عه   رسید و پس از من ادامۀ ننونه
بهره گرفته شاد. پاس از    کدگراری باز و ها، از کدگراری نظری یا موووقی استخراج داده

ها مورد پرسش قرارگرفتند، م ایسه شدند و م والت برای تحلیال و تفسایر    کدگراری، داده
 از متن استخراج گردیدند.

 
 های دانشگاهی در فضای آموزش علوم اجتماعی عوامل مؤثر بر ناراستی

مشاهود باود، کاه    هاا   های پژوهش دو نلته در فرایند انجام مصاا عه  پیش از پرداختن به یافته
شااوندگان قواماال ماااثر باار  شاادند. نخساات اینلااه گاااه از سااوی مصااا عه ماای بایااد کنتاار  

طاور ننوناه    شادند. باه   های من به جاای یلادیگر مطار، مای     و گونه های دانشگاهی ناراستی
                                                                                                                                        
1. Semi  structured interview  ـ
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قناوان ناوقی   شاوندگان هام باه    از ساوی مصاا عه  « هاا  وجود مادیران انتصاابی در دانشاگاه   »
قناوان یاک قامال سااختاری، منشاأ برخای        شد و هم به لم تل ی میهنجارشلنی در فضای ق

رسد، ایان تل ای    گردید. به نظر می های دیگر در فضای مموزش دانشگاهی تل ی می ناراستی
ناشی از دوری و سیساتناتیک باودن موواوع هنجارشالنی در فضاای قلام و بازتوایاد من        

هاای اخاال     مال مااثر بار ناراساتی    است. نلتۀ دیگر اینله دامناۀ گساترده و متفااوتی از قوا   
پیوند   ورت هم مموزش در فضای قلوم اجتناقی مشهود است که در سطو، متفاوت اما به

گیاری و تاداوم    تار هام قناوان شاد، در شالل      چه پایش  کنند. چنان کننده قنل می و ت ویت
 های اخال  قلم در فضای مموزش قلوم اجتناقی، به دو دساته قوامال سااختاری و    ناراستی

شاود. از ایان میاان، بازنناایی قوامال سااختاری در        طور مشخص اشااره مای   قوامل فردی به
طاورکلی در   های این پژوهش بیشتر مشهود بوده اسات. قوامال سااختاری باه     فرایند مصا عه
پیوند؛ ساختار کالن اجتناقی، ساختار نهاد قلام در ایاران، سااختار دانشاگاهی و      سطو، هم

گیاارد. تحلیاال  ختار دانشاالده و گااروه قلنای را در باار مای  ساپس سااطو، زیارین یعناای ساا   
های اخال  قلم در نظام مموزش در پرتو برداشت و ادراک کنشگر قلام اجتنااقی    ناراستی

هاای قلاوم اجتنااقی( در تعامال باا ایان سااختار         )در اینجا دانشاجویان دور  دکتاری رشاته   
تنااقی و قاواملی را کاه در    تواند فضای هنجاری مموزش قلم اج سطحی می چندالیه یا چند

بروز من ن اش دارناد، بیشاتر ننایاان ساازد. اهام ایان قوامال در ساطو، سااختاری از دیاد            
 اند از:  دانشجویان دور  دکتری قلوم اجتناقی قعارت

 وع  اخال  قنومی در جامعه و سرایت من به دانشگاه؛ 

 ای قنومی ای )وجود رو یۀ کارگریزی، سستی و کاهلی در فض ف دان اخال   رفه
 و تسری من به فضاهای قلنی(؛

   دایل وع  رو یۀ خودانت اادی در جامعاه    ؛ به«خودارزیابی درونی»ف دان یا وع
 گیری تفلر انت ادی در  وز  قلوم اجتناقی؛ و قدم شلل

    دور شدن از معانی معرفتی سنتی اخال  و قدم بازسازی اازامات اخالقی متناسای باا
 ماهیت قلم اجتناقی؛  

 پریری قلنی؛ مموزش کافی و ن ص در فرایند جامعه ف دان 

 ویژه به احاا کیفیت؛ ناکارممدی نظام مموزشی به 

   هاای   غلعۀ نهاد سیاست بر نهاد قلم و ن ش  وز  سیاست در تعیین واوابد و ماالک
 فعاایت قلنی؛  
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 ساالری در وجوه و سطو، متفاوت مموزش قاای؛ قدم شایسته 

 ( بر دانشگاه و تواید قلم؛سیطر  نگرش بازاری )بازارمحور 

 وار دانشگاه با جامعه و نیازهای من؛ ها و قدم پیوند اندام رویۀ دانشگاه گسترش بی 

 ویاژه اقضاای هیئات قلنای و      گرایی در ارزیابی کنشگران  وز  مموزش باه  کنّیت

 دانشجویان؛

  های نظام مموزش قنومی در مموزش قاای؛ استنرار و انعاشت وع 

 ی کنتر  ماثر بر هنجارشلنی در درون فضای مموزشها ف دان سازوکار.   

شوندگان هرچند قوامال سااختاری باه قادم تععیات از هنجارهاای        به نظر اغلی مصا عه
شاود، اماا شادت و     اخال  قلم توسد کنشگران فضای مموزش قلاوم اجتنااقی منجار مای    

، وع  سوترفتار در میان هناۀ کنشاگران باه یاک میازان نیسات.  اا  ایان پرساش مطار          
شود که اگر زمینۀ هنجارشلنی برای هنه یلسان است، چرا در بروز من میاان کنشاگران    می

شدت و وع  وجود دارد  این پرسش بالفا اله ماا را باه ن اش کنشاگر و تاأثیر قاملیات        
دهاد. فارد    در بروز سوترفتار دانشگاهی سو  می ]به تععیر گیدنز[ای نسعی  قنوان خصیصه به

بااه درجااات مختلاا ، کنتاار یااا بیشااتر، داشااته باشااد. از نظاار     توانااد ایاان خصیصااه را  ماای
های شخصیتی زیر در زمر  قوامال فاردی هساتند کاه      شوندگان خصایص و ویژگی مصا عه

 های قلنی در فضای مموزش قلوم اجتناقی ن ش دارند: در ایجاد ناراستی
 دهند؛   کنشگرانی که منافع فردی را بر منافع جنعی ترجیح می 
 کنند؛   عیارهای اخالقی را با هدف کسی بیشترین منفعت فردی تفسیر میکنشگرانی که م 

 کنشگران نامگاه از   و  و وظایفشان؛ 

 های قانونی؛ کنشگران نامگاه از روندها و رویه 

 ای در فضای مموزش توجه به وجاهت  رفه کنشگران بی.   

شخصای کنشاگر   به این نلته باید توجه کرد که هنین قوامل فردی که خود به اخالقیاات  
هاای   هاای سااختاری ناراساتی    توانناد ریشاه در زمیناه     وز  قلوم اجتناقی مربو  هساتند، مای  

هاای   رسد قوامل ماثر در بروز و تداوم ناراستی دانشگاهی نیز داشته باشند. گو اینله به نظر می
قلنی در میان کنشگران  وز  مموزش )اقضای هیئت قلنای، دانشاجویان و مادیران( از نظار     

 اا ، منهاا را در ارتعاا  باا رفتاار       های اندکی با یلدیگر دارند. بااین شوندگان تفاوت صا عهم
 گیریم. می طور مجزا پی  هریک از کنشگران فضای مموزش قلوم اجتناقی به
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 های دانشگاهی در میان اعضای هیئت علمی عوامل مؤثر بر ناراستی

قضاای هیئات قلنای از هنجارهاای     هر دو دسته قوامل ساختاری و فردی در قادم تععیات ا  
گفتاه، ماوارد    بر قوامل ساختاری پیش شوندگان است. قالوه اخال  قلم مورد توجه مصا عه

های قلنی در میان اقضای هیئت قلنای اسات    ساز ناراستی طور مشخص زمینه دیگری که به
 اند از:   قعارت
 ها؛ فضای اداری متصلی، ناکارممد و تحنیلی  اکم بر دانشگاه 

  تر  هنجارشلنی در فضای قنومی و تسری من به دانشگاه؛گس 
 ف دان نظام ارزیابی درونی در میان کنشگران فضای مموزش؛ 
   ف دان ونانت اجرایی ماثر در  ورت بروز سوترفتار قلنی از سوی اقضای هیئات

 قلنی. 
در بیان قوامل فردی ماثر بر قدم تععیت اقضای هیئت قلنی از اازامات ن اش اساتادی،   

منادی از   ه ه مشلالت ماای اقضای هیئت قلنی، قدم توجه به وجاهت  رفاۀ اساتادی؛ بهار   ب
امتیازات در فضای غیرهنجارمند، تالش برای  فظ موقعیت شغلی، ف دان اراده بارای تغییار   

 و نعود رو یۀ خودانت ادی اشاره شده است.  
 

 های دانشگاهی در میان دانشجویان عوامل مؤثر بر ناراستی

های قلنی در میاان کنشاگران فضاای مماوزش قاام و       برخی قوامل ماثر بر ناراستیاگرچه 
های دانشاگاهی در   طور مشخص قوامل ماثر در بروز و تداوم ناراستی مشترک هستند، اما به

میان دانشجویان در دو سطح قوامل ساختاری و قوامل معطوف به خود کنشگر مورد توجاه  
 یر است:  است. قوامل ساختاری شامل موارد ز

 مموزش وعی  و ناقص؛   

 ای قلم؛ کردن معیارهای اخال   رفه پریری ناقص و قدم درونی جامعه 

 های مرجع مانند اساتید دانشگاه؛ تأثیرپریری از گروه 

 گرایی؛ مدرک 

 ریزی درسای،   اجعارهای سازمانی و نهادی بر دانشجو در زمینۀ انتخاب دروس، برنامه
 انتخاب استاد راهننا و ...؛

 پریری و ف دان مزادی قنل دانشجویان در امر مموزش؛ دم مشارکتق 
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    وااع  ارتعاطااات قلناای میااان دانشااجویان و اساااتید و وااع  روابااد  اانینانه و
 ممیز میان منها؛   ا ترام

 های قلنی دانشجویان از سوی اساتید قدم نظارت قلنی و دقیم بر فعاایت. 

دانشااگاهی در میااان دانشااجویان  هااای قواماال فااردی ماااثر در بااروز و تااداوم ناراسااتی 
 اند از:   قعارت
 فردگرایی خودخواهانه؛ 
 تنگناهای ماای و اجعار به اشتغا  در کنار تحصیل؛ 

 باور به غلعه رو یۀ کارگریزی در جامعه؛ 

   باور به قادی شدن هنجارشلنی در جامعه؛ 

 اهنیت دانستن کارایی و تخصص توسد جامعه؛   باور به بی 

 ت مموزشی؛باور به ف دان قداا 

 طلعی؛ منفعت 

 قدرتی؛   ا ساس بی 

 ؛4ف دان اراده برای تغییر فردی و تسری من به سایر فضاهای کنش 

 . ا ساس تععی 

 

 های دانشگاهی در میان مدیران  عوامل مؤثر بر ناراستی

ها( خود از اقضای هیئت  ها و رؤسای دانشلده که مدیران مموزشی )مدیران گروه ازمنجایی
های قلنای در میاان اقضاای هیئات قلنای بار        نابراین قوامل ماثر بر ناراستیقلنی هستند، ب

منان نیز مترتی است. ونن اینله برخی قوامل ساختاری ماثر بار قادم تععیات از هنجارهاا     
توانااد منحصاار بااه اازامااات ن ااش ماادیران باشااد. ازجنلااه قواماال ساااختاری کااه          ماای

 اند از:  تند قعارتشوندگان در این بخش نیز به من تأکید داش مصا عه
 نگاه سیاسی به قلم و غلعۀ ساختار قدرت سیاسی و ایدئواوژیک بر دانشگاه؛ 
 روند معیوب ارت ا؛ 
 ها؛ تعع من ساختار اداری دانشگاه ناکارممدی فضای اداری و به 
 ساالری؛ انتصابی بودن مدیران و قدم شایسته 

                                                                                                                                        
 ها تکرار شده است.شو،دگان بار ایو عامل ازجمله عواملی است که از سوا مصاحبه .1
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  ف دان سازوکار ارزیابی دقیم مدنی از قنللرد مدیران؛ 
 دم تفلیک قواقد رسنی از قواقد غیررسنی در فضای مموزش.ق 

و « سااالری  انتصاابی باودن مادیران و قادم شایساته     »اگرچه در میان قوامل ساختاری بر 
ها تأکید بیشاتری وجاود دارد،    در دانشگاه« جایگزینی ساختار اداری به جای ساختار قلنی»

کنناد.    ای مدیران نیز تأکید می  رفه شوندگان بر ن ش قوامل فردی در سوترفتار اما مصا عه
 اند از:  از نظر منان این قوامل قعارت

 های قانونی؛ قدم اطالع کافی از روندها و رویه 
 ها؛ های مموزشی و دانشلده توجهی به فضای هنجارشلنی در گروه بی 
 پیگیری منافع فردی؛ 
 گیری؛ های ایدئواوژیک و شخصی در تصنیم تععیت از گرایش 
 کاری؛   افظهرو یۀ مح 
 گرایی؛ رو یۀ مصلحت 
 تالش برای  فظ موقعیت. 

کاری و  فظ پست ازجنله قواملی هستند کاه از   در میان قوامل فردی مرکور، محافظه
شوندگان بیشاترین ن اش را در قادم تععیات مادیران از هنجارهاای اخالقای در         نظر مصا عه

 فضای مموزش دارند.
شاونده، هار دو    ی از نظار دانشاجویان مصاا عه   طاورکل  دهد که به معا و پیشین نشان می

هاای دانشاگاهی در فضاای مماوزش قلاوم اجتنااقی        دسته قوامل در بروز و تداوم ناراستی
رسد، قوامل ساختاری بیشتر مشهود اسات. قوامال سااختاری     ن ش دارند. اگرچه به نظر می

هاای   شهاای موجاود در ایان سااختار باه وجاود مورده اسات و کان         شرایطی را برای کنش
گاناه   در ساطو، ساه  « هاای سااختاری   ویژگی»کنند.  اجتناقی ساختار موجود را بازتواید می

شامل ساختار کاالن اجتنااقی، سااختار مماوزش دانشاگاهی و نیاز سااختار مماوزش قلاوم          
ای در میاان   هاای  رفاه   سااز ایجااد ناراساتی    اجتناقی است. ایان قوامال از یاک ساو زمیناه     

دیگاار، محدودکننااد  قناال بااه هنجارهااای کاانش قلناای  کنشااگران من اساات و از سااوی 
وبرگشتی میان کنشگر و ساختار در فضاای مماوزش    مند است. بنابراین،  رکت رفت اخال 

 های فضای مموزش قلوم اجتناقی ن ش دارند.  قلوم اجتناقی در بروز ناراستی
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 گیری  بحث و نتیجه

ای ایاران اسات و کااهش یاا     دانشگاهی یلی از مساائل مهام در نظاام مماوزش قاا       ناراستی
طور ننوناه، باا    منانعت از من مستلزم شناسایی قوامل ماثر در بروز من است. این پژوهش به

های دانشاگاهی در فضاای قلاوم اجتنااقی ایاران باه        هدف شناسایی قوامل ماثر بر ناراستی
ئت بررسی این قوامل در میان سه دسته از کنشگران فضای مموزش )دانشجویان، اقضای هی
هاا   قلنی و مدیران( از نگاه دانشجویان دور  دکتاری قلاوم اجتنااقی پرداختاه اسات. یافتاه      

های دانشگاهی در نظاام مماوزش قااای را در دو     وامل ماثر بر ناراستیئددهد که ق نشان می
توان قرار داد. در سطح ساختاری  هام نظاام توزیاع مناابع و هام       سطح فردی و ساختاری می

ساز بروز هنجارشالنی قلنای اسات و یاا باه وقاوع من منجار         کننده، زمینه نظام قواقد تنظیم
شوند و در ساطح فاردی قادم رقایات هنجارهاای اخاال  قلنای در میاان ساه دساته از            می

هاا(، باا    ها و دانشلده کنشگران فضای مموزش؛ اساتید، دانشجویان و مدیران )رؤسای گروه
توجاه اسات. بایاد یاادموری شاود کاه       های فردی و شخصیتی منان ماورد   ارجاع به خصلت

نظر دانشجویان دور  دکتری قلوم اجتنااقی در بااز  زماانی     های پژوهش ننایانگر ن طه یافته
هاای اخاال     ( مورد بررسی است. برداشت دانشجویان از قوامل ماثر بر ناراستی4932)سا  
یان در من قارار  ای باشد کاه پاساخگو   و ساختاری  تواند تحت تأثیر شراید اجتناقی قلم می

نظار ساایر کنشاگران قلاوم اجتنااقی       دارند. بدیهی است که موووع مورد بررسای از ن طاه  
شاده   ازجنله مدیران و اقضای هیئت قلنی نیز قابل بررسی است. در ونن قوامل شناساایی 

اناد و ایان خاود نیازمناد      تواناد بایش از ماواردی باشاد کاه در ایان پاژوهش ذکار شاده          می
 است. های دیگری پژوهش

هااای اجتناااقی،   در چااارچوب دیاادگاه تلفی اای کنشااگر  ساااختار در تعیااین پدیااده     
های دانشگاهی و قدم تععیت از هنجارهای اخال  قلنای در فضاای مماوزش قلاوم      ناراستی

های دواتی تهران، این قوامل نه قابل ت لیل به ن ش سااختار اسات و ناه     اجتناقی در دانشگاه
های اخال  قلنای در مماوزش قلاوم اجتنااقی در      . ناراستیقابل فروکاستن به ن ش کنشگر

گاناۀ   پرتو دیدگاهی تلفی ی از ساختار و قاملیت قابال تعیاین اسات. باا اشااره باه معاانی ساه        
های اجتنااقی در رابطاه    ساخت که در معا و نظری مطر، شد، ا و  سازمان یافتن کلیت

ن ش ساختار اجتناقی کاالن و  با هنجارشلنی در فضای مموزش قلوم اجتناقی خود را در 
سازد. قوامل ماثر بر هنجارشلنی سااختار   ویژه ساختارهای سیاسی و اقتصادی برجسته می به
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توان به واع    کند. ازجنله این قوامل می  اجتناقی  اکم بر جامعه، دانشگاه را نیز متأثر می
نحو بار نهااد قلام،    اخال  قنومی در جامعه، غلعۀ گسترد  نهاد سیاست بر جامعه و به هنین 

پاریری قلنای اشااره کارد.      چیرگی نگرش باازارمحور بار توایاد قلام و واع  در جامعاه      
مثاباه   بندی نظام اجتنااقی ن اش دارناد باه     قواقد و منابعی که در  ورت  هنونین، مجنوقۀ

ساازند. باا    های سازمانی نظام مموزش دانشگاهی متعلور می ساخت، خود را در قواقد و رویه
اناد،   شده، قواقد و منابعی که نظام مموزش دانشگاهی را شلل داده های مطر،  یافته اشاره به

هاای معیااوب   کنناد  هنجارشاالنی هساتند. وجاود قواقاد و رویاه      سااز و تساهیل   خاود زمیناه  
سازمانی، فشارهای ساازمانی بار کاارگزاران مماوزش قلاوم اجتنااقی و ناکارممادی نظاام         

 اورتی کاه وجاود دارد     یت ساازمان مماوزش را باه   مموزشی ازجنله قواملی هستند که کل
کنناد    سااز و تساهیل   تنهاا خاود قامال هنجارشالنی هساتند، بللاه زمیناه        اند و ناه  شلل داده

 هنجارشلنی قلنی در فضای مموزش قلوم اجتناقی نیز هستند.  
به تععیر گیدنز، کنش فعاایت روزمره و تععیت واننی از سااختار اسات. باه ایان اساتناد،       

مثاباه کردارهاای اجتنااقی، در نتیجاۀ      یاا قادم رقایات هنجارهاای اخاال  قلام باه       رقایت 
دهاد. کنشاگر در هنگاام     برهنلنش ساختار و کنشگر انسانی در فضاای دانشاگاهی رخ مای   

کند. این بدان معناست که کنشگر نااگزیر از   کنش از هنین قواقد وننی معیوب تععیت می
یال است. منلن است کنشگر نادانسته و ناخواساته  تععیت از هنین ساختار قواقد موجود و را

های سااختی، قادم تساهیل     به بازتواید چنین ساختاری دست بزند، یا اینله در ف دان فر ت
قواقد و دسترسی به منابع کافی با دور زدن قواقد، راه دسترسی به منابع را برای خود فاراهم  

نیل به هدف، ثنار  چناین فضاایی در    کند. ف دان معیار و دست یازیدن به هر ابتلاری برای 
 مموزش است. 

هایی است که کنشگران فضای مموزش قلاوم اجتنااقی    از جنله سازوکار« تراشی دایل»
کنناد. باه    در هنگام قرارگرفتن در یک موقعیت غیرهنجارمند دانشاگاهی از من اساتفاده مای   

ور دساتیابی باه اهادافش    منظا  بر اقناا  خاود، باه    « بازاندیشانه»این ترتیی، کنشگر با نظارت 
رغام   کناد. کنشاگر  اوز  قلاوم اجتنااقی باه       تالش و توجیهاتی برای اقنا  خود ارائه مای 

و « خودمگاااهی»دایاال ن ااص در  مگاااهی از ووااعیت رقایاات هنجارهااای اخااال  قلاام، بااه 
تواند ویژگی بازاندیشانۀ خود را در جهت تغییر فضای مماوزش باه    تنها ننی نه« خودانت ادی»

یاات از هنجارهااای اخااال  قلناای تغییاار دهااد، بللااه از من باارای بازتوایااد فضااای   نفااع تعع
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هااای  گیاادنز، ویژگاای« دوگااانگی ساااختار»کنااد. مطااابم مفهااوم  غیرهنجارمنااد اسااتفاده ماای
زمااان هاام واسااطه و هاام نتیجااۀ قناال اساات.  ساااختاری نظااام ممااوزش قلااوم اجتناااقی هاام

 اورت   قد( زمینۀ کنش خا ای را باه  های ساختاری )ساختارهای کالن، منابع و قوا ویژگی
شده، من سااختار را   شده از سوی برخی کنشگران قلوم اجتناقی فراهم و کنش قادی قادی

کننده نیستند. قدم تععیت از قواقاد   طور جداگانه تعیین کدام به که هیچ کند. چنان بازتواید می
گونه کاه   ر دارد. اگر منو میل به هنجارشلنی جایی در میان این تعامل ساختار با کنشگر قرا

شود، ساخت هم توانعخش و هم بازدارنده است، منگاه اگار   یابی مطر، می در نظریۀ ساخت
هاای اخالقای فضاای      ال چاااش   ساز هنجارشلنی اسات، پاس راه   ساختار نهادی قلم زمینه

 قلنی نیز در من نهفته است. به این معنا، با تغییر ساختار، زمیناۀ تغییار کانش توساد کنشاگر     
شود و کنشگر بر اساس ا ل بازتابنادگی باا قنال باه هنجارهاای ن اش خاود در         فراهم می

فضای دانشگاهی و کنش در چارچوب قواقد ساختار، به ت ویات سااختار هنجارمناد یااری     
 رساند.  می

سااز   در چارچوب بحو قاملیت ماثر کنشگر از سوی گیدنز، با وجود ساختارهای زمینه
زند. اگار مداخلاۀ کنشاگر     نشگر است که دست به هنجارشلنی میگریز از هنجارها، این ک
 « بازاندیشاانۀ »داد. ویژگای تفلار    هاای موجاود، هنجارشالنی رخ ننای     نعود، با وجود زمیناه 

قاملیت هم در تععیت او از هنجارهای ن ش خود و هم در بازتواید فضای غیرهنجارمند باارز  
ازشناسی من، به شار  خودمگااهی و   است. قاملیت در  ورت مگاهی از ووعیت خود و ب

تواند از بازتوایاد شاراید سااختاری هنجارشالنانه جلاوگیری       داشتن رو یۀ خودانت ادی می
ماناد.   کند. تأکید بر ن ش قاملیت و ن ش بازاندیشانۀ من به ن ش انسان دانشگاهی بوردیو می

مال تغییار اسات. باا     مثابه یک سوژ  دانشگاهی، خود قا انسان دانشگاهی مورد نظر بوردیو به
انداز،  فظ و ارت ای شرافت دانشگاهی باا تلیاه بار ن اش کنشاگران دانشاگاه در        این چشم
مثابه کنشگران فعا  خودانت ادگر میدان دانش، از طریم بازاندیشای و ایجااد فضاای     ایران به

 هنجارمند منطعم با منطم قواقد قلنی میسر خواهد بود. در این میان، کنشاگران قدرتننادی  
هااا، رؤسااای  هااای ساااختاری مهاام و تأثیرگااراری نظیاار وزارت، معاوناات  کااه در موقعیاات

ها و مراکز مموزشی و پژوهشی قرار دارند، توان باا و  بیشتری برای برخورداری از  دانشگاه
منابع و قواقد دارند. از هنین رو شایسته است منا ی و مراتی قلنای باه اختیاار و انتخااب     

 ای قلم مدیریت شود. هنجارهای اخال   رفه دانشنندان وفادار به
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Abstract 
Academic Dishonesty is one of the important issues in the higher education 
system of Iran, and reducing or preventing it requires identifying the factors 
which have an impact on it. The present study has analyzed the perceptions and 
understandings of PhD students in social science fields, who have a wider 
experience of scientific socialization in the process of education, with the aim of 
identifying the factors influencing academic dishonesty in the space of social 
science in Iran. The findings of this research show that the factors influencing 
academic dishonesty in the space of social science education can be detected at 
two individual and structural levels. At the structural level, sources and rules, 
and at the individual level, academic dishonesty among three groups of actors in 
educational space, i.e. professors, students and managers (heads of departments 
and faculties), with reference to their individual and personality characteristics, 
have paved the way for academic dishonesty, or have resulted in its occurrence. 
In the framework of a combination of actor/structure in explaining social 
phenomena, the factors influencing academic dishonesty and non-conformity to 
the norms of the ethics of science in the educational space can be reduced 
neither to the role of the structure nor that of the actor. Dishonesty in the ethics 
of science in social science education and the factors affecting them can be 
explained in the light of a combination of structure and actor.   

Keywords: Ethics of Science, Educational Space, Academic 
Dishonesty, Social Science, Structure, Actor. 
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