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 سرآغاز

در1در عصر حاضر، توجه به پژوهش  جهت ارتقاي سطح علمـي

 تحقيـقاام)1(مورد توجه قرار گرفته است تمامي مراكز آموزشي

و اعتالي علمي توانديم كه گونه همانو پژوهش  در مسير رشد

و انسان را به كمال برساند، در مسير نادرسـت چنانچهقرار گيرد

از خود بـه جبرانيهابيآسگيرد،بقرار خواهـد جـاي ناپذيري را

 نمايــان2ضـرورت رعايــت اخـالق پــژوهش بنــابراين. گذاشـت 

و شوديم  رواني مثبـتيهايژگيو تا پژوهشگر با كاربرد اوصاف

______________________________________________________________________________________________________

 aminkhandaghi@um.ac.ir: نشاني الكترونيكي: يسنده مسؤولنو*

ضرورتي انكارناپذير:آموزش معيارهاي اخالق پژوهش

ي درسي آموزش عاليها برنامهدر

مه،*دكتر مقصود امين خندقي رحميده پاك

و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد-1  گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيتي
در( )4/6/91:، تاريخ پذيرش14/1/91: يافتتاريخ

 چكيده

و لزوم آموزش آن در برنامه: زمينه هاي درسي، مطالعه حاضر با هدف با توجه به اهميت رعايت اصول اخالق پژوهشي در روند تحقيق

ي صورت پذيرفته دانشجويان دكتري نسبت به رعايت اصول اخالق پژوهش با تأكيد بر اهميت آموزش اخالقيات پژوهشنگرشبررسي 

.است

و از نوع توصيفي: روش كار جامعه شامل كليه دانشجويان دكتري دانشگاه فردوسي. باشديم پيمايشي-مطالعه حاضر، كاربردي

ميدانشكدهرد90-89مشهد است كه در سال تحصيلي  هاي دانشجو از گروه186. باشندهاي مختلف اين دانشگاه مشغول به تحصيل

ف و به شيوه تصادفي طبقهمختلف، طبق و پرسشنامه اخالق پژوهشي سيلور را تكميل نمودندرمول حجم نمونه .اي انتخاب

در.1:ها افتهي و سايرها داده تحليل مؤلفهدانشجويان مورد بررسي به جز حدها مؤلفه، در نمره كلي اخالق در پژوهش ي آن به

ي سه.3.ي از اخالق در پژوهش قرار دارندتر مطلوببه دانشجويان پسر در سطح دانشجويان دختر نسبت.2. اند افتهمطلوبي دست بين

و مهندسي تفاوت معناداري بين ميانگين نمره اخالق پژوهش وجود ندارد بين ميزان اخالق پژوهشي.4. گروه علوم انساني، تجربي

.5. اند، تفاوت معناداري وجود دارد را كسب نكردههازشآمو با گروهي كه اين اند كرده را كسب پژوهشدانشجوياني كه آموزشِ اخالق 

مند بين ميانگين نمره اخالق در پژوهش دانشجويان عالقه.6. بين نوع آموزش، در ميزان اخالق پژوهشي تفاوت معناداري وجود ندارد

و دانشجويان غير عالقههاتيفعالبه  . مند تفاوت معناداري وجود داردي پژوهشي

ي: نتيجه گيري بهها افتهبا عنايت به درهاتيفعالعنوان بعد مغفولي فوق، توجه به آموزش اصول اخالقي در روند تحقيق ي پژوهشي

.شوديمي درسي آموزش عالي توصيهها برنامه

 درسيبرنامه. آموزش عالي، اخالق پژوهش:ها واژهكليد
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و نيرو از هجـوم به تقويت و با فاصله گرفتن بخشي خود بپردازد

از  و رذايل منفي اخالقي، خود را يهـا آفـتو هـابيآسـ صفات

آل پژوهشي برهاند، تا به يك پژوهشگر ايدهو علمييهاتيالفع

تحقيق در زمينه اخالق پژوهش، موضوعي قابل).2(شودتبديل

در   بـا فراينـد جهـانيو)3(بـوده مختلف علمييها حوزهبحث

و و آموزش عالي، توجه به ضـرورياتيالمللنيبشدن  شدن علم

،در واقـع).4(درسـ به نظـر مـي امري ضروري پژوهشاخالقي

، بخـشديم شتابييكي از موضوعاتي كه به اهميت اخالق علم

و رشـد فزاينـده علـم ).5( اسـت فنّـاوريوپديده جهاني شـدن

 يكـي عنوانبه عالي موزشآو، ارتقاي مداوم كيفيت علم امروزه

ويها چالشنيترياصلزا ، فنّـاوري جهاني در عـصر اطالعـات

ويهاتيفعالمستلزم توسعه در بـين دانـشجويان  بـه پژوهـشي

در اين راستا توجه باشديمدر مقاطع باالتر تحصيلي خصوص و

و اخالقيات پژوهشي موضوعيت پيدا از. كنـديمبه اصول يكـي

 مهـم جهـت ارزيـابي ميـزان موفقيـت هـر نظـاميهـا شاخصه

مطالعـات. كنـد آموزشي، تعداد پژوهشگراني است كه تربيت مـي

در اين  از آن است كـه مـسئله كيفيـت بررسي شده  زمينه حاكي

ازيآموزش عال و يكي نيترياصل وضعيتي مسئله آميز پيدا كرده

در،آننقـاط ضـعف  عـدم توجــه بـه آمـوزش اخـالق پــژوهش

تردهيچيپهامروزه تحقيقات نسبت به گذشت).6(دانشجويان است

و قواعد در فراينـدو شدهتر مشكلو از يك سري اصول  پيروي

آمـوزش عـاليدر نتيجـه،).8و7(ساخته اسـت هش ضروري پژو

د  و هـا برنامـهرنيازمند يك افزايش تمركز روي آموزش اخـالق

و تحـصيالتيهـا پروژه  علمـي بـراي دانـشجويان كارشناسـي

.)9(باشديمتكميلي

يهـا پـژوهشدر مباحث مـرتبط بـا اخـالق در طوركلي، به

دو رويكرد و، كه باشدمي نظر موردعملي، بر قوانين يكي مبتني

ويو ديگر مقررات بر اصول هر دو بايـد هاستارزش مبتني  كه

و واكاوي قرار بگيرند،مورد .)10( تحليل

در پـژوهش«هرچند موضـوع و» اخـالق از مباحـث يكـي

يها سازمان،يالمللنيبموضوعات مهمي است كه توسط مجامع 

و ها،ورريـزان كـشو برنامـه گـذاران استيس،يا منطقه  محققـان

و فنون مورد توجه ويژه قراريها رشتهمتخصصان  مختلف علوم

ويهـا پژوهش در3و رعايت اصول اخالقي)11(گرفته  مختلـف

و بـاالخص آمـوزشيها سازماناز سوي آموزش آن  گونـاگون

و اجتناب به عالي امري ضروري اخيراً اما؛)12(رسديمنظر ناپذير

و توجه به اخالقيات پژوه  از مراكـز در بـسياري  هـا سـازمان شي

در.)15و14و13( است واقع شده مورد غفلت قرار اخالق تحقيق،

آن،واقع و يا در قالب قرارداد محققين رعايت اصولي است كه با

م و يا آنبهظفؤمقررات تحقيق توافق كرده  باشـديمـ رعايت

در تحقيقات علمي ام عنوانبهاخالق).16( ري يك مؤلفه اصلي

و ضروري بوده تومهم بهبر در پژوهش كار مام مواردي كه نبايد

 هـاينادرستوهايدرستبه مطالعهو)17(گرفته شود، تأكيد دارد 

فيضع هر پژوهشي كه از نظر علمي.پردازديم روند پژوهشرد

).18(و يا غيرمنطقي باشد، غيراخالقي است

 بـه عـدم تـوانيمها پژوهشاز مسائل غير اخالقي رايج در

از مطالـب بـدون ذكـر نـاميها جنبهرعايت  محرمانه، اسـتفاده

و عـدم)16( پژوهـشگريا حرفهيها جنبهنويسنده، عدم رعايت

و  آموزشينيمسئول معموالًمذاكره با مسئوالن، شركت كنندگان

از مـواردي اسـت كـه ديگر دستبرد علمي يكي.كرداشاره)19(

در اخالق پژوهش از. نمـود توجـه به آن بايد جهـت جلـوگيري

 كه به پديد آورنده اصلي كـالم شده است علمي پيشنهاد سرقت

مĤخذ مقاالت دو مجلـه پزشـكي طي پژوهشي،).20(استناد شود

و ايـن نتيجـه گرفـت داخلي به زبان اسپانيايي مورد مطالعه قرار 

ــ ــه حاصــل ش و%5/74د ك ــاني ــذ آلم ــذ%6/46از مĤخ از مĤخ

ون اينكه به اصل منبع مراجعـه شـده باشـد، مـورد فرانسوي، بد 

پژوهشگران موظفند ضـمن محرمانـه.)21(اندهاستناد قرار گرفت 

و اسرار  جهت به فضايي مناسبهايآزمودننگاه داشتن اطالعات

).17(هر چـه بهتـر انجـام دادن پـژوهش خـود فـراهم نماينـد 

از همچنين، و برخـورداري محقـق  رعايـت مالحظـات اخالقـي

و در تمامي مراحل تحقيق مانند انتخـاب عنـوان صداقت علمي

و جمعيهاروشبيان مسئله،  و تحليـل آوري اطالعات، تجزيـه

 به منظـور رعايـت به طور كلي،).22(د باشيمانتشار نتايج الزم 

 پيشنهاداتي را تحت عنـاوين توانيممالحظات اخالقي پژوهش

در گـردآوري: زير خالصه نمود ، تـسلط هـا دادهليـلتحو دقـت

و استفاده از شيوه مناسـب،ها داده تحليليهاوهيشپژوهشگر بر

و قواعد،ها دادهيكار دستاجتناب از  آشنايي پژوهشگر با اصول

و عـدم مناسـب،يهـا آزمـون علمي پژوهش، استفاده از ابزارها
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و استناد جعلي و هـايآزمـودن، رضايت آزادانـه)23(سرقت ادبي

از اهداف پژوهش آگاه ساخت سـه اصـل).24(ن شركت كنندگان

و ندازا مهم پژوهش عبارت اخالقي  خيرخواهي، احتـرام بـه فـرد

در پژوهش ).25(عدالت

 مختلف معرفت بشري نظير علوم تجربـي،يها حوزهدر پژوهش

و علوم انساني-فني و عمقي يافته كـه مهندسي چنان گسترده

و نهادهاي اج  ).26(گـذارديمـريتـأث تمـاعيبر رفتارهاي فردي

در پـژوهش در  علمـي مختلـف،يهـا حـوزه البته مسئله اخالق

 انـساني، بايـد از يـكيهـا پژوهشدر تمام مثالً. متفاوت است

 اطالعـاتي در زمينـه شاملِاين اصول. سري اصول پيروي نمود

كنندگان، مـواد، شركتتحقيقيات فرايندئهدف مطالعه، بيان جز

و رضـايت مـشاركت جلب عات پذيرش، آزمايشي، اطال  كننـدگان

 حقـيهايآزمودن بايد تماميو)27(باشد مي گذاري نحوه سرمايه 

در.)28(برابر جهت محرمانه مانـدن اطالعاتـشان داشـته باشـند

مالكيت اطالعات، رازداري،آگاهانهرضايت ژنتيكييها پژوهش

و خـــانوادگي، جمـــع-ژنتيكـــي، مالحظـــات فرهنگـــي آوري

از پژوهشييها تفادهاس و، ژنتيكـييهـا نمونـه بعـدي  مـشاوره

در).29( مهم اخالقي هـستنديها جنبهتمهيدات نظارتي بعضي

و اجتماعي، پژوهشگريها پژوهش  بـا قواعـدستيـبايم تربيتي

در عمـل و بتواند از ايـن قواعـد انجام پژوهش علمي آشنا باشد

تربيهـا پـژوهشدر البته. بهره بگيرد  ، از آنجـا كـه يتـي علـوم

 نـشده، كنتـرليهـايآزاد، دارد بيشتريپژوهشگر آزادي عمل

 مستقيم يا غير مستقيم حقوق افرادي كه به طوربهممكن است

در پژوه در.)23(را تهديـد نمايـد،كننـديمـ شـركتشنحوي

ازيها رشته و اخـالقيهـا ارزش مهندسي، برخورداري  انـساني

 مهندسـي امـرييهـا رشـتهن مهندسي براي تمامي دانـشجويا

و ضروري از يك چنين اخالقي، باعث بوده  شـوديم برخورداري

ويهاتيفعال ناظر،تا مهندسين در تمـامي مراحـل كـاري  خـود

از).30( پژوهشي باشند  پژوهش روانـشناسييهاروشدر برخي

 بـه دليـل بـي اطالعـي اصـوالً،يا مـشاهدهيهـا پژوهشمثل

 چـرا شود،نمياصول اخالقي رعايت نشدهاز بررسي،هايآزمودن

 مشاركت كننده در تحقيق امـري عنوانبههايآزمودنكه رضايت

از سـويي الزامي و و جلب رضايت آنان معموالً مشكل است بوده

بر نتيجـه كـار ممكـن اسـت تـأثير عكـس بگـذارد  ).31(ديگر

در بسياري از همچنين،  پژوهشي كاريهاتيفعالرعايت اخالق،

 حيوانات آزمايشگاهي ضرورت دارد؛ الزم است شرايط مطلوب با

و نزديك به طبيعي براي حيوان در محل داري نگـه زندگي سالم

).32(و آزمايشگاه تحقق يابد

و از تحقيقات انجام شده با واكنش مردم گاهي انتشار برخي

 باعـثجيتـدربهها العملو اين عكس شوديمدانشمندان مواجه 

ر دانشمندان به تدوين اصول اخالقي كه همه ملزم به توجه بيشت

لـذا بـه منظـور).33(شـوديمـ رعايت آن در امر تحقيق باشـند

در بــسياري از كــشورهاي جهــان،، اخالقيــات پــژوهشرعايــت 

 سـايريهـا پـژوهش در زمينه اصـول اخالقـيييها دستورالعمل

)36(و كار با حيوانـات آزمايـشگاهي)35و34( عملييها حوزه

م و محققان از اجـرايؤتدوين گرديده است ظف هستند تا قبـل

در پـژوهش مجـوز  آزمايش بر روي حيوانـات از مراكـز اخـالق

م هـا انجمن.)37( كسب كنند  ظفنـدؤو مراكـز اخـالق پـژوهش

و ضـوابط مربـوط بـه اخـالق پژوهـشي، عالوه بر تعيين اصـول

رار موضوعات اخالقي ويژه را كه تحت تـأثير شـرايط خاصـي قـ 

 پژوهش گذشته نگـري كـه).38( را نيز مشخص كنند رنديگيم

 تحقيقـاتي صـورتيهـاطرحدر زمينه بررسي رعايت اخالق در

در پژوهش را گرفت، نتايج مطلوبي نشان در زمينه رعايت اخالق

و به طـور كلـي،  در عنايـت بـا نداد  بـه خطاهـاي اخالقـي كـه

ترديپذيم تحقيقاتي صورتيها پروژه وجـه بيـشتري بـه، بايـد

و   اخالقـي پژوهـشي بايـديهـا تـهيكمموضوعات اخالقي شده

ي ديگر به منظور جايگاه اخالقياتا مطالعهدر.)39(تقويت گردند

و تضمين كيفيـت آمـوزش عـالي،ا حرفه و علمي در ارزشيابي ي

ــصاحبه ــروها م ــت گ ــر روي هف ــي،(ي ب ــت علم ــضاي هيئ اع

ي علمي،ها انجمنيران ارزشيابي آموزش عالي، مد نظران صاحب

 پژوهــشي، مؤســساتي دكتــري، معــاونين هــادورهدانــشجويان

و مديران شد)ها بنگاهمشاوران آموزش عالي نتايج حاصل. انجام

ازا حرفه آشكار ساخت كه اخالقياتها مصاحبهاز اين  و علمي، ي

ي توسعه فرهنگ ارزشـيابي آمـوزش عـالي تلقـيهاشرطپيش

و علمـي بـه امـريا حرفـهد اخـالقو وضعيت موجو شوديم ي

طبق اين مصاحبه، آمـوزش عـالي،. مسئله آميز تبديل شده است

و اخالقيـات  و علمـي چنـدانا حرفـهدر ايجاد حس مسئوليت ي

).6(كارآمد نبوده است
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در كـار بـا رعايـت پژوهشي راجـع بـه در اخـالق پـژوهش

در رعايت اصـول حيوانات آزمايشگاهي،  اخـالق حد مورد انتظار

از، در مطالعه ديگر).40(پژوهش برآورده شده بود  نتـايج حـاكي

آن بود كه دانـشجويان روانـشناسي، نگـرش مثبتـي نـسبت بـه 

كهي ديگر نتايج پژوهش.)41(رنددااخالقيات پژوهش   نشان داد

 پژوهشي مختلف، دانشجويان درك ضعيفي نـسبتيها حوزهدر

ــات پژوهــشي و اخالقي ــدها ــه فراين وداشــتب ــه ــيش از ن صف ب

ازيها آموزشدانشجويان از و تعـداد كمـي  مربوطه ناآگاه بودند

آشـنائي.)42(اصول مربوط به اخالقيات پژوهش آگاهي داشتند

و اينكه بوده بسيار ضرورييپژوهش با اصول اخالق دانشجويان

در محيط مـيدر راستاي و دخالتي كه كنـد چگونـه تحقيق خود

و چه محدو در نظر داشته باشد،ميراييهاتيدبايد باشد بايست

در ارتبـاط بـا سـاير جايگاهستيبايموامري الزم است خود را

در آموزش عـالي).43(ها بداند پديده با توجه به اهميت پژوهش

و  واز يك سو از سويي ديگر، اين سؤال به فنّاوريپيشرفت علم

ان كه آيا فعاليت شوديمذهن متبادر مبتنـي جام شـده هاي علمي

و كيفيـت علمـي  راعـالي مـا آمـوزشبر اخالق پژوهش بـوده

؟ لذا در ارتباط با اين موضوع، هدف مقاله حاضر، كنديمتضمين

در توسعه علمي كمك به شناخت بيشتر جايگاه اخالق پژوهشي

در صـدد.هر چه بيشتر آموزش عالي است  اين مقالـه همچنـين

 بـه چگـونگي وضـعيت اين است كه شـناخت بيـشتري، نـسبت 

نسبت به معيارهاي اخالقي پـژوهش نگرشي دانشجويان دكتري

 پژوهش حاضر، ضمن فراهم نمـودن روديمانتظار. فراهم نمايد 

در پـژوهش ، آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان با موضوع اخـالق

و برنامه در ايـن زمينـه مـشخص جايگاه آموزش هاي درسـي را

.سازد

شرو
از نوع مطالعه حاضر كارب و .باشـديمـ پيمايـشي-توصـيفي ردي

و روش نمونه گيري  شـامل كليـه آمـاري جامعـه: جامعه، نمونه

دكتري دانشگاه فردوسي مـشهد اسـت كـه در دوره دانشجويان

هـاي مختلـف ايـن دانـشگاه دانشكدهرد90-89سال تحصيلي 

بر حسب. باشند مشغول به تحصيل مي  تعداد كل اين دانشجويان

186، نفـر گـزارش گرديـد 1065ره آمـوزش برابـر بـا اعالم ادا 

از گروه و بـه فرمـول حجـم نمونـه، طبـقي مختلفها دانشجو

تجربـي،( بـر اسـاس گـروه تحـصيليايصورت تصادفي طبقـه

و مهندسي  و)انساني از انتخاب در با استفاده پرسـشنامه اخـالق

چ. مورد ارزيابي قرار گرفتند پژوهش هر ند الزم به ذكر است كه

ها طبقهنمونه گيري به صورت  و بر حسب تعداد افراد گـروهري

و يـا عـدم همكـاري  انجام شد، امـا بـه دليـل عـدم دسترسـي

از  در برخي ازها گروهدانشجويان ي يك گـروه،ها نمونه، تعدادي

بـه منظـور رعايـت اخـالق.ي ديگـر گرديـد هـا گروهجايگزين

از فعاليت پژو  هـشي، از آنـان پژوهش، پس از توضيح مختصري

در نهايـت.، پرسـشنامه مـذكور را تكميـل نماينـد شـديمتقاضا 

از آمار توصيفيها داده و انحـراف(ي حاصل با استفاده ميـانگين

تكها آزمون(و استنباطي) معيار ي، تـي مـستقل،ا نمونـهي تي

و تحليل واريانس چنـد راهـه  و) تحليل واريانس يكراهه تحليـل

در پـژوهش پرسشنامه:هشابزار پژو.تفسير شدند  45بـا اخالق

در چهار مؤلفه صداقت شخصي و ، تحليـل5، روش شناسي4گويه

به جهت سنجش ميزان رعايت اخالق در طـي7و انتشار6ها داده

در طيف. تنظيم شده است روند پژوهش،  هر گويه يا درجه7به

ا ) امتيـاز1( كـامالً مجـازاتـ) امتياز7( كامالً غير مجاززليكرت

در پرسـشنامهنيتـرنييپا. شوديمپاسخ داده و بـاالترين امتيـاز

طبــق دســتورالعمل. خواهــد بــود308و44مــذكور بــه ترتيــب

 باشد، اخـالق132-44پرسشنامه، چنانچه امتياز كسب شده بين 

و بـين 264-132پژوهش پايين، بين  اخالق پـژوهش متوسـط

در پـژوهش).22( اخالق پـژوهش بـاال خواهـد بـود 264-308

پرسـشنامه: حاضر روايي پرسشنامه به صورت زير حاصل گرديـد

و توسـط  توسط سه نفر مسلط به زبان انگليسي، ترجمـه گرديـد

همچنـين بـه جهـت. نفر ديگر مورد بازبيني قرار گرفـتينچند

از اسـاتيد دانـشگاه كـه درس روش  روايي محتـوايي، پـنج نفـر

. كور را تأييـد نمودنـد، پرسشنامه مـذ كردنديمتحقيق را تدريس 

ســپس جهــت اجــراي مقــدماتي، پرســشنامه بــين چنــد نفــر از

ازودانشجويان توزيع  و پـس  ميزان وضوح سؤاالت بررسي شـد

. مشخص شدن سؤاالت مبهم، پرسشنامه مجدداً اصـالح گرديـد

 نفـر از دانـشجويان بـه جهـت40در مرحله بعد پرسشنامه بـين

ال،بررسي نهايي و اصالحات و در نهايـت توزيع زم به عمل آمد

از متخصصينِ  تأييد مورد مسلط به روش تحقيق،توسط چند نفر
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را. قرار گرفت همچنين، ضريب آلفاي كرونباخ، پايايي پرسشنامه

 ضريب آلفاي كرونبـاخ بـراي كـل،در پژوهش حاضر. نشان داد 

، روش شناسـي%81 صـداقت شخـصي مؤلفـه،%94پرسشنامه

.حاصل گرديد%90و انتشار%67اه داده، تحليل80%

ها يافته

در جدول  ارائه گرديده1اطالعات مربوط به جمعيت شناختي

)9/55( دختر 104. است )1/44( پسر82و% نمونه پژوهش%

گــ نفر اين دانشجوي132. را تشكيل دادند از يــروه تجربـــان

از گروه انساني49،%)05/57( گروهنف30و%)03/26( نفر از ر

)01/16(مهندسي . باشنديم%

ي درها افتهبر اساس اخـالق ميـانگين نمـرات2جدولي مندرج

و  درها مؤلفهپژوهش  باشد؛مياناز پسرباالتراندختري آن

در پژوهش3هاي جدول طبق يافته  ميانگين نمرات اخالق

م درها ؤلفهو انـساني نـسبت بـه گـروه گـروه دانشجوياني آن

دانشجويان علـوم انـساني يعنيباشد؛ مي ربي مهندسي بيشتر تج

.ي به سمت اخالقيات پژوهشي دارندتر مثبتگرايش 

و درصد-1 جدول و جنسيتهايآزمودن توزيع فراواني  به تفكيك گروه

 درصد فراواني
05/57 107 تجربي
4903/26 انساني  گروه
3001/16 مهندسي
9/55 104 دختر
821/44 پسر  جنسيت
 100 186 كل

و سايرمعيارانحرافو ميانگين-2جدول جنسيتبه تفكيكي آنهامؤلفهاخالق در پژوهش

كل پسران دختران آماري شاخص
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين مؤلفه

50/8700/895/8257/849/8554/8 صداقت شخصي
07/3899/323/3653/426/3732/4 روش شناسي

19/4168/579/4095/401/4136/5ها دادهتحليل
40/11 69/1260/104 65/949/101 05/107 انتشار

73/26 38/2838/268 13/2447/261 82/273 اخالق پژوهش كلي

و ساير معيار انحرافو ميانگين-3 جدول آنها مؤلفهاخالق در پژوهش  گروه تحصيلي به تفكيكي

 گروه مهندسي گروه انساني گروه تجربي شاخص آماري
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگينهمؤلف

74/8512/898/8580/783/8393/10 صداقت شخصي
21/3785/347/3793/306/3726/6 روش شناسي

14/4132/538/4130/595/3967/5ها دادهتحليل
59/16 94/842/102 67/1035/105 87/104 انتشار

07/37 68/2328/263 66/2420/270 97/268 پژوهش كلياخالق
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اخالق ميانگين نمراتكهدهديم نشان4ي جدولها افتهي

و ساير  درها مؤلفهدر پژوهش ي كه به نوعي در دانشجوياني آن

دانددهيدزمينه اخالقيات پژوهش، آموزش انشجوياني، نسبت به

در واقع،. را دريافت نكرده اند، باالتر استها آموزشكه اين 

، گرايش اند كرده را دريافتها آموزشدانشجوياني كه اين

. بيشتري به رعايت اصول اخالق پژوهشي دارند

و ساير در پژوهش جهت مقايسه ميانگين نمرات اخالق

آها دادهي آن با حد مطلوب،ها مؤلفه تكtزموني پژوهش با

و بررسي قرارا نمونه در. اند گرفتهي مورد تحليل نتايج مندرج

از آن است كه كليه دانشجويان به جز در مؤلفه5جدول   حاكي

در نمره كلي اخالق)>t=،05/0p-49/2(ها تحليل داده

هاي صداقت شخصيو مؤلفه)>23/2t=،05/0p(در پژوهش

)97/11t=،001/0p<(شناسي، روش)97/3t=،001/0p<(

ي مطلوبحدبه)>10/3t=،01/0p(و انتشار .اند افتهدست

و ساير مانوا آزمون نتايج،7در جدول براي متغير اخالق پژوهش

آنها مؤلفه و به تفكيـكي سـه گـروه علـوم انـساني، تجربـي

مانوا در اخالق پژوهش نتايج آزمون. گزارش شده استمهندسي

ميو ساير مؤلفه  ميـانگين نمـرات بـين دهـد كـه هاي آن نشان

و ساير  درها مؤلفهاخالق پژوهش دانشجويان گروه علـومي آن

و مهندسي، هر سه داردن تفاوت معناداري وجود انساني، تجربي و

از اخالق پژوهشي قرار دارند در سطح برابري  ).<05/0p(گروه،

و سايرمعيارانحرافو ميانگين-4جدول ي آنهامؤلفهاخالق در پژوهش
و گروه آموزش ديده به تفكيك  گروه آموزش ديده

 آموزش نديده آموزش ديده آماري شاخص
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين مؤلفه

44/8645/708/8354/10 صداقت شخصي
78/3747/390/3580/5 روش شناسي

66/4164/435/3965/6ها دادهتحليل
10/15 30/904/101 98/105 انتشار

05/35 88/2137/259 88/271 اخالق پژوهش كلي

تك-5جدول وا نمونه آزمون تي ي آن با ميانگين فرضيها مؤلفهي به جهت مقايسه اخالق در پژوهش

 سطح معناداري درجه آزاديt مقدار ميانگين ميانگين فرضي شاخص آماري
 مؤلفه

000/0*** 7849/8597/11185 صداقت شخصي
000/0*** 3626/3797/3185 روش شناسي

014/0* 185-4201/4149/2ها دادهتحليل
002/0** 10/3185 60/104 102 انتشار

اخالق پژوهش
 كلي

264 38/268 23/2185 *027/0

*001/0 معناداري در سطح *** 05/0 معناداري در سطح*01/0 معناداري در سطح*
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و مؤلفه نتايج آزمون تحليل واريانس چند-8جدول و آموزش نديده متغيره جهت مقايسه اخالق پژوهش  هاي آن در دو گروه آموزش ديده

درجه آزادي درون مجموع مجذورات
 گروهي

درجه آزادي بين
 سطح معناداريF مقدار ميانگين مجذورات گروهي

042/0*67/1 36/233 1184 36/233 صداقت شخصي
023/0*32/7 43/132 1184 43/132 روش شناسي

031/0*14/7 19/199 1184 19/199ها دادهتحليل
026/0*25/7 71/913 1184 71/913 انتشار

014/0*52/6 80/5058 1184 80/5058 اخالق پژوهش كلي
05/0معناداري در سطح*

دبين8بر اساس نتايج مندرج در جدول و گروه ميانگين نمرات
و آموزش ند و ساير يدهآموزش ديده  در اخالق پژوهش

آنها مؤلفه به طوري).p>05/0(تفاوت معناداري وجود داردي

و  در نمره كلي اخالق پژوهش يها مؤلفهكه گروه آموزش ديده
. آن نسبت به گروه آموزش نديده در سطح باالتري قرار دارند

و مؤلفه-6جدول  هاي آن به تفكيك جنسيت نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره جهت مقايسه اخالق پژوهش

مج مؤلفه درجه آزادي ذوراتمجموع
 درون گروهي

درجه آزادي بين
 سطح معناداريF مقدار ميانگين مجذورات گروهي

000/0***88/13 36/947 1184 36/947 صداقت شخصي
004/0**68/8 89/155 1184 89/155 روش شناسي

12/724/062/0 12/71184ها دادهتحليل
001/0**53/11 64/1419 1184 64/1419 انتشار

002/0**27/10 11/6991 1184 11/6991 اخالق پژوهش كلي
01/0معناداري در سطح**001/0معناداري در سطح ***

و مؤلفه-7جدول و نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره جهت مقايسه اخالق پژوهش هاي آن در دانشجويان گروه علوم انساني، تجربي
 مهندسي

درجه آزادي درونع مجذوراتمجمو مؤلفه
 گروهي

درجه آزادي بين
 سطح معناداريF مقدار ميانگين مجذورات گروهي

50/5069/050/0 2183 00/101 صداقت شخصي
74/109/091/0 49/32183 روش شناسي

33/2173/047/0 65/422183ها دادهتحليل
/62/177218381/8868/5انتشا
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آ5 به جهت اينكه كداميك از موزش ديده نوع آموزشي كه براي گروه

آموزش غيررسمي يعني به واسطه ارتبـاط-(. اجرا گرديده است 

در دانـشگاه؛  از يـك.2مداوم با اعضاي هيئت علمـي قـسمتي

واحد درسي بوده كه به يك محتواي ديگر مربوط بـوده امـا بـه 

يا.3 بحث اخالق در پژوهش پرداخته است؛  در سمينارها حضور

در اين زمينه  دوره.4؛مباحث گروهي تخصصي در يـك  شركت

در آن اسـتانداردهاي اخـالق پژوهـشي آمــوزش داده ويـژه كـه

و اســـتشـــدهيمــ  و هـــا كتـــاباز طريــق.5؛ ، بروشـــورها

در ايـن زمينـهها دستورالعمل  بيـشتري بـرريتـأث)ي نوشته شده

در پژوهش دانـشجويان مـورد بررسـي داشـته اسـت، از اخالق

نتايج اين آزمـون. گرديد آزمون تحليل واريانس يكراهه استفاده 

از ايـن نـوع   بـر اخـالق هـا آمـوزش نشان داد كه بين هيچ يك

5به عبـارتي ديگـر، هـر. پژوهش، تفاوت معناداري وجود ندارد

در پــژوهشريتــأثنــوع آمــوزش،  يكــساني بــر ميــزان اخــالق

).<05/0p(دانشجويان مورد بررسي داشته است

در جـدول ميـانگين نمـراتينبـ10 براساس نتايج مندرج

در پژوهش دانشجويان  و غيـر عالقـه عالقه اخالق منـد بـه مند

ـ هاي پژوهشي فعاليت كـه طـوريهتفاوت معناداري وجود دارد؛ ب

در آينـده دنبـال كننـد كـه  دانشجوياني كه قصد دارند، شغلي را

از وقت  به را براي تحقيقات بگيرد، نهاآدست كم بخشي نسبت

قصدي ندارند، ميانگين نمرات بـاالتري را دانشجوياني كه چنين 

 ).=p،96/4t>01/0( اند كردهدر اخالق پژوهش كسب 

 دو گروه تفكيكبهاخالق در پژوهش زانيمسهيمقا جهت مستقلt آزمونجينتا-10 جدول

و غير عالقه عالقه  در آينده مند به فعاليت پژوهشي مند

 ميانگين گروه متغير
خطاي انحراف

رمعيا
 سطح معناداري درجه آزاديt مقدار

78/1 94/272ي پژوهشيهاتيفعالعالقه مند به انجام
 اخالق در پژوهش

92/5 00/250ي پژوهشيهاتيفعالغير عالقه مند به انجام
96/4184 **001/0

01/0معناداري در سطح **

 نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه جهت مقايسه اخالق در پژوهش بر حسب نوع آموزش-9جدول

 سطح معناداريFمقدار ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغيير متغير

 590/1329 52/6649 بين گروهي
 72/697 180 89/125589 درون گروهي

اخالق در
 پژوهش

 --- 185 41/132239 كل
90/1095/0
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ثبح
ر با توجه به اهميت آموزش اصـول اخـالق پژوهـشي بـه منظـو

و لزوم به و پژوهش در آموزش عالي ارتقاي هر چه بهتر تحقيق

در برنامه  هـاي درسـي، مطالعـه حاضـر بـه منظـور كارگيري آن

در  بررسي ديدگاه دانشجويان دكتري دانـشگاه فردوسـي مـشهد

و هنجارهاي اخالق پژوهش صورت آگاهزمينه ميزان  از قواعد ي

و نتايج مطالعـه در زمينـه بررسـي اخـال. پذيرفت ق در پـژوهش

در مؤلفـه تحليـل مؤلفه هاي چهارگانه آن نشان داد كه بـه جـز

و سايرها داده ي هـا مؤلفه، در ميانگين نمره كلي اخالق پژوهش

. آن دانشجويان مورد بررسي به حد مطلوبي دسـت يافتـه بودنـد

)42و40و39و6(ي برخي ناهمخوانها پژوهشاين يافته با نتايج

).41(باشديمي ديگر همخوانا مطالعهو با نتايج

جز در  هـا داده تحليـل مؤلفهدر يافته بعدي نشان داده شد كه به

و ي صـداقت شخـصي، هـا مؤلفـهدر ميانگين نمره كلي اخـالق

و پـسر تفـاوت و انتـشار بـين دانـشجويان دختـر روش شناسي

معناداري وجود دارد، به طوريكـه دانـشجويان دختـر نـسبت بـه 

اين يافته با نتايج.در سطح باالتري قرار داشتند دانشجويان پسر 

در آن مطالعه پسران نـسبت. باشديمي ديگر ناهمخوانا مطالعه

به دختران گرايش بيشتري نسبت به اخالقيات پژوهشي داشـتند

)41.(

و سـاير در پـژوهش در يافته ديگر كه به جهت مقايـسه اخـالق

وي آن بين دانشجويان سه گروه علوها مؤلفه م انـساني، تجربـي

هر چند كه ميانگين نمرات گروه علـوم مهندسي صورت گرفت،

دو گروه ديگر بيشتر بود، اما اين تفاوت به لحاظ آماري  انساني از

نتايج نشان داد كه گـروه علـوم. در پژوهشي مشابه. معنادار نبود 

و علوم انساني نسبت به گـروه مهندسـي گـرايش بيـشتري  پايه

).22( اصول اخالق پژوهشي داشتند نسبت به رعايت

اخـالق در پـژوهش زانيـمسهيمقادر يافته بعدي كه به منظور

و آمـوزش نديـده تفكيكبه دانشجويان دو گروه آموزش ديـده

دو گـروه تفـاوت صورت گرفت، نتايج نـشان داد كـه بـين ايـن

معناداري وجود دارد، بـه طوريكـه دانـشجوياني كـه بـه نحـوي 

ط به اخـالق را ديـده بودنـد نـسبت بـه ديگـري مربوها آموزش

در اخـالق دانشجويان مورد بررسي، از ميـانگين نمـره بـاالتري

در. پژوهشي برخوردار بودند  در اين راستا يكي از سواالت فرعـي

از كـدام روش   گانـه مطـرح5پژوهش حاضر، اين بود كه شـما

ــوزش ــشي، آم ــه اخــالق پژوه در زمين ــده، ــدش ــادهي %49؟دي

از طريق آموزش غير اند داشتهيان مورد بررسي اذعان دانشجو  كه

در رسمي يعني به واسطه ارتباط مداوم با اعضاي هيئـت علمـي

 انـد كردهبيان%8/3. اند نمودهدانشگاه، اخالق پژوهشي را كسب 

از يك واحد درسي بوده كه بـه يـك كه آموزش اخالق، قسمتي

در پـژوهش محتواي ديگر مربـوط بـوده امـا بـه بحـث اخـالق 

 كـه ايـن انـد نمـودهاز دانـشجويان مطـرح%5/6. پرداخته است

آمــوزش را از طريــق حــضور در ســمينارها يــا مباحــث گروهــي

در اين زمينه كـسب  بيـان%5/6همچنـين.انـد كـرده تخصصي

در آن اند داشته در يـك دوره ويـژه كـه  كه بـه واسـطه شـركت

 است، به اينهشديماستانداردهاي اخالق پژوهشي آموزش داده

ي از طريـق انـد كردهديگر نيز اذعان%5/6. اند افتهامر دست  كـه

وها كتاب در اين زمينـه،ها دستورالعمل، بروشورها ي نوشته شده

ــسب ــژوهش را ك ــالق در پ ــردهاخ ــد ك ــين. ان از%28همچن

 كه هيچ گونه آموزشي را اند شدهدانشجويان مورد بررسي مدعي

 كـه مالحظـه گونـه همـان. مـوده انـد در اين زمينـه دريافـت نن

از طريق آموزش غير رسـمي گردديم ، بيشترين اين دانشجويان،

و اسـاتيد و به واسطه ارتبـاط مـداوم بـا اعـضاي هيئـت علمـي

ي در ايـن. انـد افتـه دانشگاهي به اصول اخالقي پژوهش، دسـت

بر اين است كه بايد توجه داشـته باشـيم مـا زمينه، عقيده برخي

د  كنيم، بلكـه در خيلـي مواقـع، انشجويانمان تدريس نمي تنها به

و اخالقيات علمي خود را با آنان تقسيم مي  امـا).7(كنـيم دانش

بر اين باورند كـه نگـرش مثبـت دانـشجويان بـه اخـالق  برخي

و خـود انگيزشـيها برنامهپژوهش، بيشتر تحت تأثير  ي درسـي

بنابراين، با توجه به اينكه).41(دانشجويان است تا عوامل ديگر

در  ي درسـي، ضـرورت هـا برنامهبحث آموزشِ اخالق پژوهشي

ي درسـيها برنامه، شايد بتوان گفت اين امر، بعد مغفول ابدييم

در حوزه همچنـين. هاي مرتبط با پژوهش بوده است به خصوص

در پژوهش حاضر، اين بود كه هر چند ميـانگين  نكته قابل توجه

در حـد نمره كلـي اخـال  ق پـژوهش دانـشجويان مـورد بررسـي

در پـژوهش مطلوبي بود، اما مقايسه ميانگين نمرات كلي اخالق

راها مؤلفهو ساير  ي آن در دانشجوياني كـه آمـوزش در اخـالق

و دانشجوياني كه اين  را كسب نكرده اند،ها آموزشكسب كرده
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 اين نكته بيـانگر ايـن امـر اسـت كـه. تفاوت فاحشي وجود دارد

مطلوبيت نمره كلي اخالق پـژوهش گـروه مـورد بررسـي، يـك

در ايـن ميـان، مهـم بـه نظـر. تحليل خام بوده است  آنچه كـه

بـه. توجه به آموزشِ بحـث اخالقيـات پژوهـشي اسـت رسديم

) آموزش اخـالق پـژوهش(بخشي بحث در اين زمينها جهت غن 

 يك فعاليت تكميلي، به تحليل محتـواي كتـب درسـي عنوان به

در مقـاطع مو در زمينه روش تحقيق كه به صـورت متـداول جود

و عمدتاً در زمينه علوم انـساني شوديممختلف تحصيلي استفاده 

درميپرداختاست،  را كـه مشخـصاً بـهها كتابو مطالب موجود

)11جدول(مبحث اخالق پژوهش پرداخته بودند، بررسي كرديم

از بررسي در دسترس محق20در نهايت قـين، ايـن نتـايج كتابِ

در جهـت  حاصل گرديد كه عليرغم اهميتي كه آمـوزش رسـمي

جز در كتـاب ارتقاي اصول اخالق پژوهشي دانشجويان دارد،  به

و روانشناسيهاروش« در علوم تربيتي و كيفي »ي تحقيق كمي

در پژوهش پرداخته شده)20( كه تقريباً مفصالً به مبحث اخالق

در ساير كتب، تنها به  و ضرورت توجه بـه بود،  طرح مباحث كلي

و اساسـي، ناديـده و سـاير نكـات مـرتبط اين امر پرداخته شـده

. انگاشته شده است

در آخرين يافته، نشان داده شد دانشجوياني كه قصد

از  در آينده دنبال كنند كه دست كم بخشي داشتند، شغلي را

ي كه نها را براي تحقيقات بگيرد، نسبت به دانشجويانآوقت 

در اخالق چنين قصدي را نداشتند، ميانگين نمرات باالتري

 توانيمدر استنباط از اين يافته نيز. پژوهش كسب كرده بودند

هگونهنيا حال انجام كارهاي تحقيقاتير بيان نمود كه به

و مسلماًر نيازمند به كا گيري يك سري اصول اخالقي است

يي را در آينده دارند،هاتيفعالدانشجوياني كه قصد انجام چنين 

و عالقه و بيشتر از ديگران، ملزم مند به رعايت اين اصول بوده

در پايان بايد اشاره. قطعاً گرايش بيشتري به رعايت آن دارند

يهاتيمحدودكرد كه عدم همكاري برخي از دانشجويان، از

گيري، طبق برآورد انجام مطالعه حاضر بود كه باعث شد تا نمونه

از.ي مشخص شده صورت نپذيردهاگروهه در شد همچنين،

 به جوامع توانيمآنجايي كه نتايج مطالعه حاضر را با احتياط 

در ديگر جوامعها پژوهشديگر، تعميم داد، لذا انجام ي مشابه

.گردديمدانشجويي به محققين توصيه

 گيري نتيجه

بهموزشآوارتقاي مداوم كيفيت علم زاعنوان يكي عالي

و فنّاوري،يها چالشنيترياصل در عصر اطالعات  جهاني

ويهاتيفعالمستلزم توسعه به پژوهشي در بين دانشجويان

، چرا كه يكي از باشديم در مقاطع باالتر تحصيلي خصوص

هر نظام آموزشي، تعداد پژوهشگرانيي كارآمديها شاخص

ز. كنداست كه تربيت مي مينه مطالعات بررسي شده در اين

از آن است كه مسئله كيفيت آموزش عال  وضعيتي مسئلهيحاكي

و يكي از به،آن نقاط ضعفنيترياصلآميز پيدا كرده  عدم توجه

دراز يكسو،. دانشجويان استبين آموزش اخالق پژوهش در

عصر حاضر، توجه به پژوهش جهت ارتقاي سطح علمي در

و از سويي مورد توجه قرار گرفتهتمامي مراكز آموزشي   است

ارتقاي مداوم آموزش عالي، مستلزم توسعه روحيه ديگر

پژوهشگري در دانشجويان است كه به نوبه خود نيازمند تقويت 

در آنان مي بنابراين ضرورت رعايت. باشداخالقيات پژوهشي

در عنوانبهاخالق پژوهشگري يها حوزه موضوعي قابل بحث

 تحقيقات توجه به اينكهبا.مطرح گرديده استمختلف علمي

يكو شدهتر مشكلوتردهيچيپهنسبت به گذشت  پيروي از

در فرايند پژوهش و قواعد ساخته است،ضروريراسري اصول

آموزش عالي نيازمند يك افزايش تمركز روي آموزشدر نتيجه 

د . باشديم علمي براي دانشجويانيها پروژهوها برنامهراخالق

بهنتايج مطالعه حا طوركلي نشان داد كه آموزش اخالقضر

در پژوهش به بهها برنامهعنوان يكي از ابعاد مغفول ي درسي

و غير توانديمجهت ارتقاي اين امر مهم  به صورت غير متمركز

به عبارتي، با عنايت به اين نكته. رسمي مورد توجه قرار بگيرد

ان درصد از دانشجويان مورد بررسي اذع50كه نزديك به 

 ازطريق آموزش غير رسمي يعني به واسطه ارتباط،اند داشته

در دانشگاه، اصول مربوط به مداوم با اعضاي هيئت علمي

از اخالقيات پژوهشي را دريافت كرده  درصد بيان4و كمتر

و به صورتها برنامه كه از طريق اند نموده ي درسي رسمي

گان بر اين باورند؛ نگارندانددهيدمستقيم در اين زمينه آموزش

هاي درسي در زمينه آموزش اخالقيات پژوهشي، نه به كه برنامه

و رسمي بلكه با مشاركت  ي علمي،ها دپارتمانصورت متمركز
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و ارتباط مستقيم با اعضاي هيئت علميها گروه ي آموزشي

و دنبال گرددتوانديم و توسعه يافته . تدوين

يسپاسگزار

از كليه دانشج ويان دوره دكتري دانشگاه فردوسي پژوهشگران

و همچنين  در انجام اين پژوهش آنان را ياري كردند مشهد كه

دانشجوي كارشناسي ارشد رشته(از جناب آقاي حجت رضازاده 

در دانشگاه فردوسي مشهد در گردآوري) مشاوره ها دادهكه

و سپاسگزاري مي .نمايندكمك نمودند، تشكر

 نامهواژه

1. Research ژوهشپ 

2. Research Ethics  اخالق پژوهش 

3. Ethical Principles اصول اخالقي 

4. Personal Integrity صداقت شخصي 

5. Methodology روش شناسي 

6. Data Analysis  ها دادهتحليل
7. Publication انتشار 
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