
 هااخالقی آن _بررسی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی 

 2ابراهیم نعیمی، 1موسی چوپانی

 15/1/1394تاریخ پذیرش:             25/2/1393تاریخ دریافت:

 چکیده

 روش انتخاب آن، هایمفروضه پژوهش، هدف به سویک از علمی پژوهش هدف: کیفیت

 کیفیت از صورتی در علمی پژوهش دیگر، سوی از و علمی تحقیق اصول رعایت و مناسب

 را خود هایمسئولیت تحقیق طرح اجرای و تدوین فرآیند در پژوهشگر که است برخوردار

 هدف با پژوهش باشد. این کرده رعایت را آن اصول و کرده درک تحقیق اخالق به نسبت

: روش .است گرفته ها انجاماخالقی آن_ویان و تعهد علمینگاه پژوهشی دانشج کیفی بررسی

 ترتیب این به. گرفت هدفمند صورت گیری نمونه روش به پژوهش این در گیری نمونه شیوه

های مختلف شهر تهران ی کارشناسی ارشد، که در دانشگاهنفر از دانشجویان دوره 80که تعداد 

 برای به تحصیل بودند، انتخاب شدند. های علمی مختلف، مشغولدر رشته 1394در سال 

های حاصل از ها: تحلیل دادهشد. یافته استفاده ساختاریافته نیمه مصاحبه ها ازگردآوری داده

نفر(،  80کد اولیه برای  3033کد اولیه برای هر نفر )در مجموع  40مصاحبه منجر به شناسایی 

پژوهشی و فراوانی آگاهی از هر مضمون اصلی در زمینه اصول اخالقی  8زیرمضمون و  37

مضمون اصلی در زمینه سوءرفتارهای پژوهشی و فراوانی به  5زیرمضمون و  24ها و یک از آن

های قبلی شد. همچنین میزان تمایل و علل عدم تمایل به ها در پژوهشکارگیری هر یک از آن

 بر :گیری نتیجه شد.های توأم با سوءرفتارهای پژوهشی نیز شناسایی و مشخص  انجام پژوهش

میزان آشنایی دانشجویان با اصول  که کرد گیری نتیجه توان می حاضر پژوهش های یافته اساس

بندی علمی پژوهش و سوءرفتارهای پژوهشی در سطح باالیی قرار دارد ولی پای _اخالقی 

صل از ها به رعایت این اصول در سطح خیلی پایینی قرار دارد لذا با توجه به نتایج حاآن

 ترس همچنین و اخالقی و علمی تعهد خاص الگوهای برخی توان گفت که داشتنپژوهش می
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 رعایت عدم رفتارهای به دانشجویان گرایش در ای پیشگیرانه عامل تواند می بیرونی عوامل از

 جهت در آموزشی های کارگاه و ها دوره که رسد می نظر به شود و چنین پژوهشی اخالق اصول

  .نماید می ضروری و الزم دانشجویان پژوهشی اخالق رعایت و لاصو آموزش

 نگاه پژوهشی، تعهد علمی، تعهد اخالقی، دانشجویان :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

موضوعاتی است که بر تمامی ابعاد زندگی آدمی سایه گسترانیده است و  جمله از «اخالق»

ی به ویژه در زمینه ی مدرن اهمیت آن راپیچیدگی و گستردگی بیش از حد جامعه

ای (. علم اخالق مطالعه2004، 1تعامالت انسانی و پژوهش دو چندان کرده است )گالو

-ها است و با هدف تعیین درست یا نادرست بودن امور شکل میی ارزشمند دربارهنظام

 های علم اخالق که امروزه به دلیلترین مقوله( و یکی از مهم2004، 2گیرد )پرلمن و پرلمن

باشد مداری در پژوهش میتمرکز بر علم و پیشرفت آن در کانون توجه قرار دارد اخالق

تمامی اصول  که است ای حرفه اخالق از ای شاخه پژوهش، (. اخالق2011، 3)الورنسی

ها بایست با آن آشنا، و آناخالقی را که پژوهشگر از آغاز ساماندهی تحقیق تا پایان آن می

(. رعایت اصول اخالقی 1390قمی، بردبار و خنیفر،کند )فروغیمیرا رعایت کند مشخص 

های ارتقای کیفیت و اعتبار  ها در واقع یکی از راه رکنی مهم در اثربخشی پژوهش

-(. انجام پژوهش1390ورکی، آبادی، جعفرآبادی و شعبانیهای علمی است )بهمنپژوهش

های سرطانی کبد به بیماران یق سلولهای انسان نظیر تزرهای غیرانسانی بر روی آزمودنی

مداری در پژوهش توسط کشورها و ها سبب شد که بحث اخالقبدون آگاهی آن

نامه اخالقی برای ( و اولین آیین2009، 4نظران مدنظر قرار گیرد )پاول و رافائلصاحب

 1964ی هلسینکی در سال و بیانیه 1947ی نورنبرگ در سال پژوهشگران تحت عنوان بیانیه
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از طرف سازمان ملل متحد تشریح و تصویب شود که تمامی اصول اخالقی الزم برای 

انجام پژوهش از آغاز ساماندهی تا پایان آن را مشخص نمود )الریجانی و رشیدیان، 

گذاران و نیز پژوهشگران بر این باورند که انجام (. امروزه دانشمندان، سیاست1378

-لمی و کشف دانش جدید است، بنابراین ضروری میهای علمی منشأ تحوالت عپژوهش

ها قابل اعتماد باشد تا بتوان از آن در راستای رشد علمی کشور نماید که نتایج این پژوهش

ها و در واقع اخالقی پژوهش رکن مهمی در اثربخشی پژوهشاستفاده کرد. رعایت اصول 

آبادی و همکاران، است )بهمنهای علمی های ارتقای کیفیت و اعتبار پژوهشیکی از راه

پذیرد، ها انجام میها در کشور توسط دانشجویان دانشگاه(. بخش اعظمی از پژوهش1390

ها عالوه بر رعایت اصول علمی، اصول اخالقی بخشی به این پژوهشبنابراین جهت کیفیت

وهش نمایاند. در کشورهای پیشرفته، اهمیت رعایت اخالق در پژپژوهشی نیز ضروری می

های اخالق در پژوهش، جهت نظارت بر تا حدی است که این کشورها به تشکیل کمیته

آبادی و اند )بهمنهای پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان اقدام نمودهطرح

شده در این های انجام(. و مسلماً وجود چنین اقداماتی کیفیت پژوهش1390همکاران، 

های پژوهشی دانشجویان و اساتید به ویژه در ر ما طرحکشورها را بهبود بخشید. در کشو

زاده و شود )خداپرست، عبداهللی علوم انسانی بدون نظارت اخالقی الزم انجام میحوزه

ای در ها از ضعف قابل مالحظهاست که این پژوهش( که همین امر سبب شده1386راسخ، 

(. انجام 1390بادی و همکاران،آی رعایت اصول اخالقی برخوردار باشند ) بهمنزمینه

هایی است که از های علمی در علوم مختلف نیازمند رعایت اصول و چهارچوبپژوهش

ها اصول اخالقی پژوهشی است که عدم رعایت آن ارزش و اعتبار پژوهش ترین آنمهم

-مورد نظر و پژوهشگر زیر سؤال خواهد برد و اعتبار علمی کشور را مورد تهدید قرار می

(. منشور و موازین اخالق پژوهش با 1391د )میرعارفین، شایگان، مدائنی و امیدخواه،ده

ی اخالق پژوهش وزارت علوم، هدف پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی توسط کمیته

تحقیقات و فناوری تدوین شد که رعایت آن توسط پژوهشگران به ویژه اساتید و 

(. امروزه با اندکی تأمل و بررسی 1390اران، آبادی و همک دانشجویان الزامی است )بهمن

شده به خوبی آشکار است که های داخلی و خارجی انجامهای علمی و پژوهشمحیط
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های خویش بسیاری از پژوهشگران به صورت آگاهانه و گاهی ناآگاهانه در انجام پژوهش

از جمله این کنند ها را رعایت نمیاصول اخالقی پژوهشی را مد نظر قرار نداده و آن

توان به پژوهش دهد میها نشان میرعایت اصول اخالقی را در پژوهش ها که عدمپژوهش

ها در این اشاره کرد، آن 1390پژوه در سال فر و زمانیقدوسی، اصفهانیان، رضوی، قاعدی

های نامهپژوهش نشان دادند که بخش اعظم کدها و معیارهای اخالقی پژوهش در پایان

انجام  1391اند. آزاده و واعظ نیز در پژوهشی که در سال دندانپزشکی رعایت نشدهی رشته

ها، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. نامهدادند نشان دادند که وضعیت استناددهی در پایان

ی دکتری نامهپایان 51بر روی  1386ضرغام و الریجانی نیز در پژوهشی که در سال 

ها درصد این پژوهش 6دادند که اصل رضایت آگاهانه تنها در پزشکی انجام دادند نشان 

است.  های درمانی هم توسط بیماران پرداخت شدهدرصد از هزینه 80رعایت شده و 

انسانی چندان  شده و علومپزشکی انجامی علوم های ذکرشده اغلب در زمینهپژوهش

اخالقی در رعایت اصول یا عدم ها صرفاً رعایتمدنظر قرار نگرفته و از طرفی این پژوهش

ها را مورد بررسی قرار داده است و میزان آگاهی پژوهشگران از این اصول و نگاه پژوهش

ها مورد بررسی قرار نگرفته ها نسبت به این اصول در هیچکدام از پژوهشو نگرش آن

-ی نیمهحبهای کیفی و با استفاده از مصااست. لذا ما در این پژوهش قصد داریم به شیوه

انسانی و تجربی های مختلف علوم نفر ( از دانشجویان رشته 80ساختاریافته با تعداد زیادی )

های مختلف شهر   سیاسی و حسابداری(، از دانشگاه)پرستاری، روانشناسی، مشاوره، علوم

 تهران، موارد زیر را مورد بررسی قرار بدهیم:

ها از اصول اخالقی بر شناسایی میزان آگاهی آن. بررسی نگاه پژوهشی دانشجویان مبتنی 1

 پژوهشی و فراوانی آن

. بررسی نگاه پژوهشی دانشجویان نسبت به سوءرفتارهای پژوهشی و فراوانی به کارگیری 2

 هر یک از این سوءرفتارها
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های توأم با سوءرفتارهای شوندگان، برای انجام پژوهش . بررسی تمایل و فراوانی مصاحبه3

ها تمایل شوندگانی که به انجام این نوع پژوهشو بررسی علل امتناع مصاحبهپژوهشی 

 نداشتند. 

شده توسط دانشجویان و اساتید، محرک اصلی های علمی انجامجا که پژوهشاز آن     

 _رشد علمی و پژوهشی کشور و خلق دانش جدید است لذا آشنایی با این اصول اخالقی 

های علمی باید در مراکز مربوطه به رعایت آن در پژوهشی پژوهش و علمی در زمینه

های آموزشی، ها مدنظر قرار بگیرد و با جای دادن آن در خالل برنامهویژه دانشگاه

متخصصینی متعهد به تعهدات علمی و اصول اخالقی پژوهش تربیت بکنند. مسلماً نتایج 

 ه خواهد بود.کنندحاصل از این پژوهش در جهت رسیدن به چنین هدفی کمک

 روش پژوهش

گیری هدفمند صورت گرفت. ری در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیی نمونهشیوه

های مختلف، که در نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته 80بدین ترتیب که تعداد 

گر با مشغول به تحصیل بودند و مصاحبه 1394در سال های مختلف شهر تهران دانشگاه

ها مصاحبه به عمل کننده با آننفر مصاحبه 10ها آشنایی داشت انتخاب شدند و در قالب آن

-شوندگان از مصاحبه نیمهاخالقی مصاحبه _آمد. برای بررسی نگاه پژوهشی و تعهد علمی 

االت کلی برای روشن آوری اطالعات از تعدادی سؤساختاریافته استفاده شد که برای جمع

که مدت زمان  مصاحبه انجام گرفت 80کردن موضوعات خاص استفاده شد. در مجموع 

ال کلی آغاز با این سؤ ها معموالًدقیقه بود. مصاحبه 45تا  30هر مصاحبه به طور میانگین 

-بایست رعایت شود چه میاخالقی که در هر پژوهش می _شد: در مورد اصول علمی  می

یافت و دادند مسیر مصاحبه ادامه میشوندگان میاساس پاسخی که مصاحبه دانید؟ و بر

پرداختند با قطع ارتباط میشدند و به موضوعات بیاصلی منحرف می ز مسیرزمانی که ا

وع اصلی هایشان و گفتن این جمله که خوب بهتر است به موضی حرفکردن محترمانه

شد. بدین شیوه پژوهشگر ( برگردیم جریان مصاحبه هدایت میاصول الزم در هر پژوهش)

-ز بیان مطالب غیرمرتبط توسط مصاحبهنظر متمرکز و ا بحث را بر روی موضوع مورد
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های حاصل از مصاحبه به منظور شناسایی نگاه پژوهشی کرد. دادهشوندگان جلوگیری می

ها با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی مورد تجزیه اخالقی آن _دانشجویان و تعهد علمی 

 ،روی برگهشدن ها پس از پیادهاساس این روش متن مصاحبه و تحلیل قرارگرفت. بر

چندین بار مرور شد تا شناختی کلی از آن حاصل شود. سپس برای هریک از متون 

ی تفسیری نوشته شد و نسبت به درک و استخراج معانی نهفته در آن اقدام مصاحبه خالصه

 گردید. در ادامه پژوهشگران در استخراج مضامین به مشارکت و تبادل نظر پرداختند

ها، مضمون . با تداوم مصاحبه(1394ری، احمدی و حسنی، نظ سنگده، محمد)خدادادی

گرفت. جهت یافت و گاه مضمون جدیدی شکل میشد و تکامل میتر میقبلی روشن

بازگشت دوباره به  دهای موجود در تفسیر، فرآینبندی و رفع تناقضسازی، مقولهروشن

تری انجام  تفسیری، تحلیل کلیهای گرفت و در هر مرحله با ادغام خالصهمتون صورت می

ی نهایی به بهترین تفاسیر و مضامین جهت رسیدن به نتیجهشد تا در نهایت ارتباط بین می

ها پس از تحلیل، متون نحو ممکن صورت گرفت. برای بررسی و تضمین اعتبار داده

ل شد. مصاحبه هر فردی دوباره به وی داده شد و در صورت لزوم تغییرات الزم در آن اعما

حد ممکن از دخالت دادن  جهت تضمین قابلیت تصدیق، پژوهشگران تالش کردند که تا

های پیشین خود در جریان تجزیه و تحلیل و تفسیر جلوگیری کنند. جهت فرض پیش

ده شد و متن اتضمین قابلیت اطمینان و کفایت، از نظارت و همکاری متخصصین استف

ها قرار گرفت. جهت افزایش قابلیت یار آنها در اختمصاحبه جهت بررسی کدگذاری

های مختلف و از شی تالش شد که دانشجویانی از رشتهوههای پژتعمیم و انتقال یافته

 های متفاوت انتخاب شوند.دانشگاه

سری ، استخراج مفاهیم و سپس مضامین است. مضامین یکهاهدف از تحلیل داده     

 کندها را نمایان مییم، تشابهات و تفاوتهای کلی هستند که معنای محوری مفاهمشخصه

ها پس از پیاده شدن . در پژوهش حاضر متن مصاحبه(1394سنگده و همکاران، خدادادی)

بندی براساس بررسی دقیق اطالعات، تکرار بر روی کاغذ، تحلیل مضمونی شد. مقوله

کدگذاری و ها صورت گرفت. پس از استخراج، ها و مقایسهبندی ها، طبقهکدگذاری

 ها، مضامین مشترک و مرتبط با هم، در قالب مضامین فرعی و در نهایت بندی دادهطبقه
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ها سی ارتباط بین مقولهرمضامین اصلی ترکیب و مضامین غیرمرتبط حذف شدند و برای بر

 ها حرکتی مداوم بین مفاهیم صورت گرفت.و یکپارچه کردن آن

آشنایی قبلی داشتند  انگرگان با افراد مصاحبهشوند زم به ذکر است که تمامی مصاحبهال     

ی ها اعتماد داشتند که این نیز به خوبی از جعل و تحریف در ارائهو به طور کامل به آن

 کرد. اطالعات جلوگیری می

 نتایج
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 فراوانی مضامین فرعی مضامین اصلی

های پژوهشی، توانایی به شناخت کافی از روش ای بودن در پژوهشحرفه

های پژوهشی، شناخت کافی از کارگیری روش

ی استفاده از این ابزارهای پژوهشی، آگاهی از نحوه

 ابزارها و تسلط در به کارگیری آن.

71 

پنهان ماندن هویت شخصی افراد، آشکار نکردن  رازداری

اطالعات خصوصی افراد و نتایج خصوصی، تجزیه و 

یت تحلیل نتایج به صورت گروهی به منظور حفظ هو

افراد، در نظر گرفتن کد برای افراد به جای نام اصلی 

ها، حفظ حریم خصوصی ها برای حفظ هویت آنآن

 افراد.

80 

آگاهی افراد از اهداف پژوهش، آگاه کردن افراد از  رضایت آگاهانه

مزایا و پیامدهای منفی پژوهش، آگاه کردن افراد از 

نتظارات نتایج حاصل از پژوهش، آگاه کردن افراد از ا

پژوهشگر، آگاه کردن افراد از صالحیت و 

پذیر بودن پژوهشگر، حضور داوطلبانه در  مسئولیت

 پژوهش و عدم اجبار.

80 

صادق بودن با آزمودنی در تمامی مراحل تحقیق، عدم  اصالت در پژوهش و انجام آن

آوری اطالعات، عدم تحریف تحریف در اجرا و جمع

تایج، حفظ اصول علمی در تجزیه و تحلیل و گزارش ن

 در تمامی مراحل پژوهش.

80 

-خوشبین بودن و داشتن ذهنی پذیرا نسبت به توصیه نقدپذیری

های علمی دیگران، برخورد مالیم و عدم پرخاشگری 

در مقابل انتقادهای علمی دیگران، مشورت و گرفتن 

کمک از متخصصین جهت تقویت علمی پژوهش و 

خالف در صورت رفع نقایص آن، پذیرش نظرات م

 ی علمی و مستدل بودنداشتن پشتوانه

27 

ی روش پژوهشی به ی فراوان در زمینهداشتن مطالعه صبر و بردباری

ی فراوان در برده شده در پژوهش، داشتن مطالعه کار

ی موضوع انتخابی، انجام پژوهش به صورت زمینه

71 
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فراوانی آگاهی  ها از اصول اخالقی پژوهشی ونگاه پژوهشی دانشجویان مبتنی بر شناسایی میزان آگاهی آن( 1جدول )

 ها از این اصول به عنوان اصول اخالقی پژوهشی.آن

 فراوانی مضامین فرعی مضامین اصلی

عدم رعایت اصول در ابزارهای 

 گیریاندازه

گیری که استاندارد نیستند، استفاده از ابزارهای اندازه

-رهی اجرا، تفسیر و نماستفاده از ابزارهایی که با نحوه

د، همدستی با آزمودنی جهت نگذاری آن آشنایی ندار

نظر پژوهشگر،  تکمیل ابزارها در جهت دلخواه و مد

گیری در جهت دلخواه، گذاری ابزاهای اندازه نمره

 گیریگذاری ابزارهای اندازه تحریف در اجرا و نمره

17 

دهی، های دیگران بدون منبعبرداری از ساختار مقالهکپی سرقت علمی

دهی، های دیگران بدون منبعهای پژوهش استفاده از یافته

ی دیگران بدون استفاده از ابزارهای ساخته شده به وسیله

های چند مقاله و ترکیب آن به دهی، استفاده از یافتهمنبع

 عنوان پژوهشی جدید و مستقل.

31 

دو پذیرش برای یک  گرفتن

م با سوءاستفاده پژوهش واحد توأ

اله به دو مجله داخلی و کسب دو فرستادن یک مق

و مجله داخلی و خارجی و ییدیه، فرستادن مقاله به دتأ

13 

آوری  مرحله به مرحله و عدم شتاب در انجام آن، تاب

های پژوهش، ناامید نشدن به خاطر دشورای و تحمل

 طوالنی و دشوار بودن پژوهش.

عدم دخالت دادن خرافات و عقاید عامیانه در  قضاوت مستدل

هایی که های پژوهشپژوهش، عدم استفاده از یافته

صالحیت علمی پژوهشگر آن مورد شک است، 

ی نتایج، تکیه دخالت ندادن حدس و گمان در ارائه

ی گزارش علمی های علمی، ارائهها و پژوهشفتهر یاب

 و مستدل از پژوهش

37 

 داریامانت

 

 

گیری از ابزارهای پژوهشی دیگران به عنوان عدم بهره

ابزار ساخته شده توسط خود، صداقت در استفاده از 

سایر پژوهشگران در پژوهش های منابع علمی و یافته

انجام مراحل م با ذکر منبع، صداقت در خویش توأ

 ی گزارشتحقیق، صداقت در بیان نتایج و ارائه

76 
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ه با ییدیه، ایجاد اندکی تغییر در یک مقالکسب دو تأ های دیگران.از پژوهش

ی ییدیه برای آن، ترجمههمان نتایج و گرفتن دومین تأ

 ی آن به عنوانهای دیگران به زبان داخلی و ارائهمقاله

پژوهش خویشتن، ایجاد تغییر محتوایی در مقاالت 

دیگران و فرستادن آن به مجالت به عنوان پژوهش 

 خویشتن.

اضافه کردن نام افرادی به پژوهش خویش بدون داشتن  بستان پژوهشیبده

دوستانه، اضافه کردن  نقشی در آن به خاطر اهداف نوع

نقشی نام افرادی دیگر به پژوهش خویشتن بدون داشتن 

مالی، اضافه کردن نام سایر  در آن برای کسب سود

پژوهشگران به پژوهش خویش بدون داشتن نقشی در آن 

های چندنفره جهت معاوضه و عمل متقابل، تشکیل گروه

که به صورت انفرادی پژوهش انجام داده و نام یکدیگر 

 کنند.را بدون داشتن نقشی در پژوهش خود ذکر می

22 

گیری، هدایت تحریف در اجرای ابزارهای اندازه جعل و سازیداده

ی یید فرضیهها برای عمل کردن درجهت تأآزمودنی

ها و تجزیه و پژوهشگر، جعل و تحریف در تفسیر داده

گیری پژوهشی، تحلیل آن، جعل و تحریف در نتیجه

 جعل و تحریف در گزارش نتایج.

39 

 فراوانی به کارگیری هریک از این سوءرفتارهاو دانشجویان نسبت به سوءرفتارهای پژوهشی پژوهشی ( نگاه 2جدول )

ها، مشخص و تعهد علمی و اخالقی آنعالوه بر مشخص کردن نگاه پژوهشی دانشجویان 

اند م با سوءرفتارهای پژوهشی انجام دادههایی توأشد که چه میزان از دانشجویان پژوهش

 که نتایج به طور کامل در جداول باال ارائه شده است. 

پژوهشگر با هدف سنجش میزان و فراوانی تمایل افراد برای  ،ی سوم و پایانیمرحلهدر        

سازی، م با دادههای توأبه ویژه پژوهش م با سوءرفتارهای پژوهشیهای توأانجام پژوهش

شوندگان ارائه داد و در پایان علل ها به مصاحبهپیشنهاداتی برای انجام این نوع پژوهش

رفتند را نیز جویا شد که نتایج حاصل به قرار زیر امتناع گروهی را که پیشنهاد مزبور را نپذی

 است: 
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شوندگان پیشنهاد مزبور را پذیرفته و آمادگی خود را برای انجام نفر از مصاحبه 54تعداد  .1

 ی پیشنهادی پذیرفتند.پژوهش به شیوه

 نفر از پذیرش پیشنهاد مزبور امتناع کردند. 26. تعداد 2

از پیامدهای این کار نظیر لورفتن موضوع و از دست  نفر غیراخالقی بودن و ترس 23. 3

نفر تنها دلیل امتناع را ترس از  3تعداد  امتناع مطرح کردند و را علت ایندادن اعتبار علمی 

 لورفتن و از دست دادن اعتبار علمی مطرح کردند.

 گیری بحث و نتیجه

 _و تعهد علمی  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان

 8 ،ی اولنگاه پژوهشی دانشجویان در مرحله بررسی نتایج حاصل ازدر ها بود. اخالقی آن

مضمون اصلی به عنوان مضامین و اصولی که دانشجویان به عنوان اصول اخالقی پژوهش 

، شناسایی شد که دانندضروری میهای علمی گیرند و رعایت آن را در پژوهشمی نظر در

-امانتوهش، اصالت در پژوهش و انجام آن، ای بودن در پژحرفه: رازدرای، اند ازعبارت

آگاهی از و فراوانی نقدپذیری و صبر و بردباری. همچنین میزان ، قضاوت مستدل، داری

است.  ( به طور دقیق بیان شده1ی )این اصول به عنوان اصول اخالقی نیز در جدول شماره

و دوم میزان آگاهی و شناخت دانشجویان نسبت به سوءرفتارهای پژوهشی ی در مرحله

های قبلی این فراوانی به کارگیری هریک از انواع سوءرفتارهای پژوهشی را در پژوهش

 5 ،دقیق نتایج و تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفت که با بررسیشوندگان نیز  مصاحبه

مضمون اصلی به عنوان مضامین و رفتارهایی که دانشجویان به عنوان سوءرفتارهای 

بستان بدهعلمی، سرقتسازی، اند از: دادهکه عبارت گیرند شناسایی شد پژوهشی درنظرمی

دو پذیرش برای یک  گیری و گرفتن رعایت اصول در ابزارهای اندازهعدمپژوهشی، 

نتایج حاصل از این دو مرحله های دیگران. تفاده از پژوهشم با سوءاسپژوهش واحد توأ

ی شناخت و آگاهی نسبت به اصول اخالقی پژوهشی دهد که خوشبختانه در زمینهنشان می

و سوءرفتارهای پژوهشی در دانشجویان کمبود و نقصی وجود ندارد و میزان آگاهی این 

-مصاحبهدر این مرحله  قرار دارد، باالیی در سطح تقریباً قشر از پژوهشگران از این اصول
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میزان به  شوندگان از سوءرفتارهای پژوهشی،عالوه بر بررسی میزان آگاهی مصاحبهگران 

-در پژوهش شوندگانفتارهای پژوهشی را توسط مصاحبهیک از این سوءر کارگیری هر

دلیل  شوندگان به، الزم به ذکر است که مصاحبهانجام دادند بررسی کردند قبالًهایی که 

ی این ها، هیچگونه ترسی نسبت به ارائهگران و اعتماد کامل به آنآشنایی قبلی با مصاحبه

نوع از اطالعات نداشته و با اطمینان کامل از رازداری اطالعات مورد نیاز را در اختیار 

ی میزان به کارگیری مصاحبه در زمینهدادند، نتایج حاصل از گران قرار میمصاحبه

با رعایت اولویت به بیان شده است(  2)که در جدول شماره  سوءرفتارهای پژوهشی

) جعل در گردآوری  سازینفر سوءرفتار داده 39 الف(باشد: کارگیری به قرار زیر می

بار های خویش حداقل برای یکها( را در پژوهشها و جعل در تجزیه و تحلیل دادهداده

های دیگران بدون برداری از ساختار مقالهکپی) علمیرقتنفر سوءرفتار س 31داشتند. ب( 

دهی، استفاده از ابزارهای های دیگران بدون منبعهای پژوهشدهی، استفاده از یافتهمنبع

های چند مقاله و ترکیب آن دهی، استفاده از یافتهی دیگران بدون منبعساخته شده به وسیله

داشتند.  بارهای خویش حداقل برای یکپژوهش ( را دربه عنوان پژوهشی جدید و مستقل

 گیریرعایت اصول در ابزار اندازهشوندگان سوءرفتار عدمنفر از مصاحبه 17ج( تعداد 

ی گیری که استاندارد نیستند، استفاده از ابزارهایی که با نحوه استفاده از ابزارهای اندازه)

همدستی با آزمودنی جهت تکمیل ابزارها در گذاری آن آشنایی ندارد، اجرا، تفسیر و نمره

گیری در جهت دلخواه، گذاری ابزاهای اندازهجهت دلخواه و مدنظر پژوهشگر، نمره

های خویش حداقل ( را در پژوهشگیریگذاری ابزارهای اندازهتحریف در اجرا و نمره

 بستان پژوهشی شوندگان سوءرفتار بدهنفر از مصاحبه 22بار داشتند. د( تعداد برای یک

اضافه کردن نام افرادی به پژوهش خویش بدون داشتن نقشی در آن به خاطر اهداف )

نوعدوستانه، اضافه کردن نام افرادی دیگر به پژوهش خویشتن بدون داشتن نقشی در آن 

برای کسب سودمالی، اضافه کردن نام سایر پژوهشگران به پژوهش خویش بدون داشتن 

بار حداقل برای یک های خویشهشتقابل( را در پژوه و عمل منقشی در آن جهت معاوض

م با دو پذیرش برای یک پژوهش واحد توأ گرفتننفر سوءرفتار  13داشتند. ه( تعداد 

اله به دو مجله داخلی و کسب دو فرستادن یک مق) های دیگرانسوءاستفاده از پژوهش
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ییدیه، ایجاد اندکی تغییر سب دو تأییدیه، فرستادن مقاله به دو مجله داخلی و خارجی و کتأ

های دیگران به ی مقالهییدیه برای آن، ترجمهه با همان نتایج و گرفتن دومین تأدر یک مقال

ی آن به عنوان پژوهش خویشتن، ایجاد تغییر محتوایی در مقاالت زبان داخلی و ارائه

بار در یک( را حداقل دیگران و فرستادن آن به مجالت به عنوان پژوهش خویشتن

دهد که ضمن آگاهی های خویش داشتند. نتایج حاصل از این مرحله نشان میپژوهش

سفانه میزان به کارگیری وهشی و سوءرفتارهای پژوهشی، متأپژدانشجویان از اصول اخالقی 

نیمی از  هایشان در سطح بسیار پایینی قرار دارد و تقریباًاخالقی در پژوهش این اصول

های خویش سوءرفتارهای پژوهشی را به کارگرفته بودند که  در پژوهششوندگان مصاحبه

-است. از جمله پژوهشاساس اولویت نتایج به طور دقیق در جدول شماره دوم ارائه شده بر

توان باشد میهای دیگری که نتایج آن با نتایج حاصل از این مرحله همسو و همجهت می

( بر روی 1390در پژوهشی که در سال ) و همکاران قدوسی های زیر اشاره کرد:به پژوهش

که در نیمی از   ندادنشان د ندی دندانپزشکی انجام دادهای رشتهنامهتعداد زیادی از پایان

-م با آزمودنیهای توأی دندانپزشکی اصول اخالقی مربوط به پژوهشهای رشتهنامهپایان

( انجام دادند 1391پژوهشی که در سال ) شود. آزاده و واعظ نیز درهای انسانی رعایت نمی

ها در وضعیت نامطلوبی قرار نامهگیری کردند که وضعیت استناددهی در پایاناینگونه نتیجه

-پایان 51روی  ( بر1386دارد. در پژوهش دیگری که توسط ضرغام و الریجانی در سال )

مورد از این  6 نامه دکتری تخصصی پزشکی انجام دادند، نشان دادند که در تنها در

ها اصل رضایت آگاهانه و آگاهی از آزمودنی بودن و شرکت در پژوهش رعایت نامه پایان

های درمان ) درمان به کارگرفته شده در پژوهش( توسط خود درصد هزینه 80شده بود و 

آبادی و همکاران در سال در پژوهش دیگری که توسط بهمن است. بیمار پرداخت شده

های دکتری علوم انسانی در دانشگاه مشهد انجام دادند تعدادی از رساله بر روی (1390)

اخالق پژوهش  نها مطابق با منشور و موازیها در این رسالهنشان دادند که حقوق آزمودنی

مصاحبه، پژوهشگران تالش کردند تا میزان در مرحله سوم  است. توجه قرار نگرفته مورد

م با سوءرفتارهای پژوهشی، با دادن های توأانجام پژوهششوندگان را برای تمایل مصاحبه

ها، مورد بررسی قرار داده و علل امتناع گروهی را ها به آنپیشنهاد انجام این نوع پژوهش
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کردند شدند و پیشنهاد پژوهشگران را قبول نمیها نمیکه حاضر به انجام این نوع پژوهش

  باشد:ر زیر میمورد شناسایی قرار بدهند که نتایج به قرا

شوندگان پیشنهاد مزبور را پذیرفته و آمادگی خود را برای انجام نفر از مصاحبه 54.تعداد 1

 ی پیشنهادی پذیرفتند.پژوهش به شیوه

 نفر از پذیرش پیشنهاد مزبور امتناع کردند. 26. تعداد 2

ع و از دست رفتن موضو نفر غیراخالقی بودن و ترس از پیامدهای این کار نظیر لو 23. 3

نفر تنها دلیل امتناع را ترس  3دادن اعتبار علمی را علت این امتناع مطرح کردند و و تعداد 

 رفتن و از دست دادن اعتبار علمی مطرح کردند. از لو

اشاره شد منشور و موازین اخالق پژوهش، در وزارت علوم، تحقیقات  همانطور که قبالً     

آوری برای رعایت این ت و هنوز قوانین الزاماس ( تصویب شده1390و فناوری در سال )

آبادی و بهمننشده است ) گرفته موازین اخالقی توسط مسئولین مربوط تصویب و به کار

ی مدون و ها و مراکز آموزش نیز هیچگونه برنامه(. از طرف دیگر دانشگاه1390همکاران،

اند و نگرفته پژوهشی به کاراخالقی مستمری را برای آموزش این موازین و ترویج اصول

جهت آموزش این اصول اخالقی پژوهشی به دانشجویان تالش چندانی صورت نگرفته 

های مدونی نمایاند که برنامه. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ضروری میاست

های عالی برای آموزش و ترویج موازین و اصول اخالقی توسط مسئولین و دانشگاه

رورش دانشجویانی متعهد به اصول علمی و اخالقی پژوهش تدوین و به پژوهش جهت پ

اخالق در پژوهش و نظارت بر رعایت ابعاد اخالقی  گرفته شود همچنین تشکیل کمیته کار

تر کردن فرآیند پذیرش مقاالت توسط مجالت داخلی و های دانشجویان و اصولیپژوهش

ها و رعایت موازین وهشژوهشی در پژپ خارجی جهت پیشگیری از بروز هرگونه سوءرفتار

 .باشداخالقی پژوهش الزم و ضروری می
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ی دکتری های دورهنامه(. صحت استنادها در پایان1391آزاده، فریدون؛ واعظ، ریحانه. )

فصلنامه ها. نامهها با شیوهتخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و میزان مطابقت آن

 (.1، دوره نهم )متمدیریت اطالعات سال

(. رعایت 1393ورکی، بختیار. )جعفرآبادی، طاهره؛ شعبانیآبادی، سمیه؛ کالتهبهمن

 _ 129و پنجم، ، شماره بیستفصلنامه راهبرد فرهنگهای دکتری. اخالق پژوهش در رساله

152. 

(. بررسی انتقادی 1386زاده، آزاده؛ راسخ، محمد. )خداپرست، امیرحسین؛ عبداهلل

، دوره هشتم فصلنامه باروری و ناباروریگانه اخالق در پژوهش ایران. راهنماهای شش

(4.) 

(. 1394سنگده، جواد؛ محمدنظری، علی؛ احمدی، خدابخش؛ حسنیف جعفر. )خدادادی

مجله تحقیقات کیفی های موفق در مورد زمینه خانواده سالم. بررسی کیفی تجارب خانواده

 .190 _ 178(، 2چهارم )، دوره در علوم سالمت

، دورو فصلنامه اخالق پزشکیهای بالینی. (. اخالق در پژوهش1387عزیزی، فریدون. )

 .49 _ 33(، 3دوم )

های اخالقی و لفهؤ(. بررسی م1390د؛ خنیفر، حسین. )قمی، فریبا؛ بردبار، حامفروغی

 .104 _ 85(، 2، دوره دوم )مجله معرفت در اخالقفرهنگی در پژوهش. 

پژوه، قدوسی، آرش؛ اصفهانیان، وحید؛ رضوی، سیدمحمد؛ قاعدیفر، افراسیاب؛ زمانی

-های فارغنامهمیزان رعایت اصول علمی اخالق در پژوهش در پایان(. 1390الهام. )

 _ 1383ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان در سال التحصیالن دانشکده

 .744 _ 737(، 5) ، دوره هفتمصفهانمجله دانشکده دندانپزشکی ا(. 1387
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السادات؛ شایگان، جالل؛ مدائنی، سیدسیاوش؛ امیدخواه، محمدرضا. میرعارفین، مریم

ی نشریههای علمی. (. لزوم رعایت اصول اخالقی در نگارش مقاالت و گزارش1391)
 .83 _ 80(، 62) ، دوره یازدهممهندسی شیمی ایران

(. اخالق پزشکی در کارآزمایی بالینی: پژوهشی در 1387آرش. )الریجانی، باقر؛ رشیدیان، 

های دانشگاه علوم پزشکی شده در بیمارستانهای تحقیقاتی کارآزمایی بالینی انجامنامهپایان

 (.1دوره هفدهم ) ،مجله علمی سازمان نظام علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایرانتهران. 

های علمی دانشجویان . مرکز پژوهشهشاخالق در پژو(. 1386محمدنژاد، عاطفه. )

 .47 _ 44(، 3) دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره دوم
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