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 مقدمه

های بنیادین جامعه از که تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد، متعهد و پایبند به ارزشدر حالی

تربیت  (؛1390آیتی،امیری، خامسان و ) شودوپرورش هر کشوری محسوب میکارکردهای نظام آموزش

توان در زمره کارکردهای آموزش عالی هر کشور تلقی نمود که پژوهشگرانی توانا در امور پژوهشی را می

(. پژوهش دانشجویان 1389امین بیدختی و زارع، ) سازدهای پژوهشی را محقق میزمینه رشد و توسعه فعالیت

میزان درخور  (؛ وLatimer, 2005) نمایدفا میتحصیالت تکمیلی نقش مهمی در نظام آموزشی دانشگاه ای

آبادی، جاویدی کالته بهمن) ها به این گروه از پژوهشگران اختصاص داشته استتوجهی از پژوهش

(. یکی از اصول مهم مورد نیاز برای پژوهشگران رعایت اصول اخالق 1393جعفرآبادی و شعبانی ورکی، 

هایی کند؛ ارزشها صحبت میانشی است که از اصول و ارزش(. اخالق د1392برسالنی، ) در پژوهش است

که ناظر به رفتار و صفات ارادی مردمان و تمایز آنها از حیث خوبی و بدی، شایستگی و ناشایستگی، نیکویی 

پردازد، رویکردی که و زشتی و بایستگی و نبایستگی هستند. اخالق پژوهشی نیز به مبادی اخالقی افعال می

گردد، که گوهر فعل اخالقی را، ارسطو و کتاب مشهور اخالق او ـ اخالق نیکوماخوس ـ برمی ریشه آن به

ها ها و نادرستیپژوهش به مطالعه درستی (. اخالق1390ساکی، ) داندرفتار عقالنی متعهد به خیر جمعی می

ش راهنمایی اخالق پژوه(. Chervenak, Chervenak & Mc Cullugh, 2009) پردازددرروند پژوهش می

کند تا پژوهش را با کند و به محققان و دانشمندان کمک میهای پژوهشی فراهم میرا برای مسئولیت

زاده، فرد، نوه ابراهیم، محسن؛ به نقل از مطلبی2004والنس، ) ای قابل قبولی هدایت کننداستانداردهای حرفه

فرد، نوه ابراهیم و مطلبی) شوددگی کشور می(. وجود اخالق در آموزش عالی باعث رشد تعالی و بالن1390

های اصلی آن است، رود تا در دانشگاه که تولید علم یکی از رسالت(؛ بنابراین انتظار می1390زاده،محسن

با  (.1392داوودزاده، ) های پژوهشی فعاالن این حوزه قرار گیردپایبندی به اخالق پژوهشی سرلوحه فعالیت

شده در این حوزه حاکی از نبود رعایت اصول های انجامپژوهش، نتایج پژوهشوجود اهمیت اخالق در 

(؛ 1392اخالقی از سوی پژوهشگران بوده است؛ چنانکه پژوهش افرادی همچون زمانی، عظیمی و سلیمانی )

(؛ که باهدف بررسی میزان رعایت اخالق در 1391) راد(؛ فعلی، بیگلری و پزشکی1391) آبادیبهمن

ها بوده است. نظر به دهنده نبود رعایت ضوابط اخالقی در پژوهشرت گرفته است، نشانپژوهش صو

ها و مراکز پژوهشی ایران، مشخص نمودن عواملی که در دانشگاه «رعایت اخالق پژوهش»نامطلوب بودن 

یت رسد. عوامل بسیاری بر رعاآورند؛ ضروری به نظر میوضعیت نامطلوب اخالقی در پژوهش را پدید می

گذارد که بر اساس بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین شاید اخالق پژوهش در بین دانشجویان تأثیر می
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را به ترتیب شامل عوامل فردی، عوامل  بندی، عوامل ارتکاب سوء رفتارهای پژوهشیبتوان در یک دسته

 محیطی تعیین کرد.

(، سرشت و شخصیت 1387لشکر بلوکی، ) بر اساس مطالعات و بنیان نظری موجود؛ نبود دانش کافی

 گرایی،رویکرد مدرک( Fisher & Zigmond, 2011) ( و1387نژاد و احمدی، کیانی، نوابی) محققان

ها پژوهش نادرست انجام و اطرافیان در محیط از تأثیرپذیری های زمانی،محدودیت مشکالت اقتصادی،

توان به بر اخالق پژوهش نام برد. از عوامل محیطی می توان در زمره عوامل فردی مؤثررا می( 1394لطفی، )

 ,Berlink) ها و مؤسسات پژوهشی به آموزش شیوه صحیح نگارش و پژوهش علمیتوجهی دانشگاهکم

اسالمی اردکانی، ) (، فشارهای محیطی برای انتشار مقاله و انجام پژوهش1391زاده عصارها، رجب؛ 2011

(، 1390؛ متقی دادگر و احمدلو، 1391زاده عصارها، ؛ رجب1389ب؛ موسوی دوست و فنودی،  1390

 جو آوردن به وجود (؛64: 1386فرامرزقرا ملکی و نوچه فالح، ) افزایش کمی انتشارات در جهت ترفیع

(؛ 1394لطفی، ) دانشجویان ارزیابی در گرا های کمیتسیاست و گرایی کمیت دانشگاهیان، بین در رقابتی

( و 1386اوجاقی، ) با توجه به بافت دینی و ارزشی افراد در کشور ما، دین و باورهای دینی و... اشاره نمود.

عنوان عامل مهمی در رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش دانست. توان به( را می1388شریفی، ) پارسایی

توان نتیجه رو میزایندهی به رفتارها و ایجاد انگیزش تأثیر جدی دارند، اسازی و شکلها نیز در زمینهنگرش

(. همچنین عاملی 1383آذربایجانی، ) تواند تحت تأثیر نگرش وی باشدگرفت که رفتار اخالقی پژوهشگر می

تواند رسد. برنامه درسی پنهان در واقع اشاره به جوی دارد که میمانند برنامه درسی پنهان نیز مهم به نظر می

( تکوین فنی برنامه Skelton, 2005ای دانشجویان داشته باشد )بیشترین تأثیر را بر روی عواطف و باوره

تواند با چینشی ماهرانه و دقیق، شرایط های اخالقی، میدرسی پنهان با شناخت عوامل مؤثر بر رعایت جنبه

زعم شعبانی التحصیالنی متخلق به اخالق علمی مساعد نماید. بهعاطفی و محیط اجتماعی را برای تربیت فارغ

شناسی بوده های معرفتشناسی نقش زیربنایی مفروضه( نگاه پژوهشگر به جهان هستی و هستی1387) ورکی

شوند؛ عنوان عامل اساسی محسوب میشناسی پژوهشگر بهدهی روششناسی در شکلهای معرفتو مفروضه

های تربیتی دیدههای خود برای درک حقیقت، به پرو، برخی از پژوهشگران تربیتی بر مبنای مفروضهازاین

بینی و نوع کنند که این جهانهای ابعاد علمی و برخی دیگر بر ابعاد ذهنی آن توجه میمبتنی بر جنبه

های مختلف باشد و این موضوع است که تواند زیربنای رفتارهای بعدی در گروهشناسی است که میمعرفت

بینی متفاوت؛ ت تأثیر قرار داده و بر اساس جهانتواند سهم هرکدام از عوامل مؤثر بر اخالق پژوهش را تحمی

(. رعایت اخالق پژوهش توسط 1392، برسالنی) های گوناگون مؤثر نمایدنقش این عوامل را به صورت
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ها و تولید علم در کشور ویژه دانشجویان در دانشگاه و تأثیر اخالق پژوهش بر مقالهپژوهشگران مختلف به

را دوچندان عه؛ اهمیت موضوع اخالق پژوهش و شناسایی عوامل مؤثر بر آنو نیز تأثیر بر سرنوشت جام

های مختلف علمی و پژوهشی بوده و توسعه کشور نماید. ازآنجاکه دانشجویان گردانندگان آتی عرصهمی

(؛ عوامل مختلفی 1391فرهودی زاده، ) ای این دانشجویان وابسته استو روند رشد علمی آن به اخالق حرفه

عایت اخالق پژوهش مؤثر است که درک درست از عوامل مؤثر بر رعایت اخالق پژوهشی موجب بر ر

های پژوهشی در بین های اخالقی باهدف کاهش بداخالقیو توسعه سیاست ترتر، منسجمریزی صحیحبرنامه

ری گیپس باید به شناخت علل، دالیل شکل (Koh, Scally & Woodliff, 2011) دانشجویان خواهد شد

تواند رعایت اخالق پژوهشی را رفتار غیراخالقی، تبیین و مشخص کردن سهم هرکدام از عواملی که می

های کشور ما به بررسی و شناخت آن توجه زیادی نشده تحت تأثیر خود قرار داده و تاکنون در پژوهش

وامل مؤثر بر آن و تبیین با بررسی اخالق پژوهش در دانشجویان و ع است، در زمینه تولید علم نائل گردید.

های نهادهای آموزشی و ریزیها و برنامهگذاریتوان در سیاستسهم هرکدام از این عوامل است که می

پژوهشی کشور به طور کالن و به صورت بخشی و در تناسب با قلمروهای دانشی ـ موضوعی مؤثر واقع شد. 

 تا بگیرد قرار کشور هایدانشگاه پژوهشی مدیریت اختیار در تواندمی پژوهش این از حاصل همچنین نتایج

عوامل اثرگذار بر عمل به اصول اخالقی  ها و شناساییمیزان رعایت اخالق در انجام پژوهش از آگاهی با

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان هایپژوهش انجام بر بیشتر اخالقی نظارت جهت در تدابیری اتخاذ به پژوهش؛

رو مطالعه حاضر با هدف تبیین از این .دهد های دانشگاهی را افزایشمی پژوهشاعتبار عل و گماشته همت

فنی ) آموزشی های مختلفدر گروه آنهاعوامل مؤثر بر رعایت اخالق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم 

 کشاورزی( دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. ـ مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و علوم دامی

 

 روش پژوهش

جامعه آماری این پژوهش،  است. از نوع روش همبستگی پژوهش حاضر، در زمره تحقیقات کمّی و

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه  های تحصیالت تکمیلی و اعم از دانشجویانکلیه دانشجویان دوره

گزارش مرکز  به تحصیل اشتغال داشتند. بر اساس 1394ـ95فردوسی مشهد بود که در نیم سال تحصیلی اول 

ای منظور تعیین حجم نمونه، ابتدا مطالعهنفر بود. به 9239 آمار دانشگاه فردوسی مشهد؛ تعداد جامعه برابر با

با تعیین حجم نمونه  گیری در دسترس انجام و سپسمقدماتی درباره سی نفر از افراد جامعه و به روش نمونه

ای صورت سهمیه نفر به 400منظور اجرای نهایی؛ ستگی و بهـ همباز طریق فرمول متناسب با مطالعات توصیفی
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بندی بر مبنای متغیرهای دانشکده محل تحصیل، مقطع تحصیلی و جنسیت انتخاب شدند. و بر اساس سهمیه

گیری شد: نخست جهت سنجش میزان رعایت اخالق پژوهش و عوامل مؤثر بر آن؛ از دو پرسشنامه بهره

امین ) ای بر اساس مبانی نظری و الگوی مفهومی حاکم بر پرسشنامه سیلورساخته سؤالی محقق 25نامه پرسش

دهی این ( برای سنجش میزان رعایت اخالق پژوهش تدوین شد. اساس شکل1391خندقی و پاک مهر، 

 های اخالق پژوهش در نظر گرفته شده وای بود که در آن مطالعه به عنوان مؤلفهپرسشنامه مبتنی بر نه مؤلفه

پذیر بود امکان 4تا  1گذاری اند. نمره دهی به هر عبارت در بازه نمره( مورد اشاره قرار گرفته1در جدول )

برای تبیین سهم عوامل  گذاری برخی از سؤاالت معکوس بود.دهنده؛ نمرهو با هدف افزایش دقت افراد پاسخ

بارت استفاده شد که با اتکا بر مبانی نظری ع 37ای مشتمل بر مؤثر بر رعایت اخالق پژوهش نیز از پرسشنامه

گیری، ترین منبع مورد بهرهو مطالعات پیشین و به صورت پژوهشگر ساخته تدوین گردید. در این راستا، مهم

های باور دینی، شخصیت، ناآگاهی از موازین ( بود که با روش پدیدارشناسی، مؤلفه1394) پژوهش لطفی

ترین نامه( و فشار محیطی را به عنوان مهمزمان اندک برای انجام پایاناخالقی، محدودیت زمانی )مدت 

عوامل اثرگذار بر رعایت نکردن اخالق پژوهش گزارش نموده بود. در این پرسشنامه نیز نمره دهی به هر 

شد. ها نیز به صورت معکوس انجام میگذاری برخی عبارتبود و نمره 4تا  1گذاری عبارت در بازه نمره

اخالق پژوهشی از طریق همسانی درونی و به شیوه آلفای کرونباخ برابر با  یایی پرسشنامه میزان رعایتپا

محاسبه  86/0و پایایی پرسشنامه تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخالق پژوهش با همین شیوه برابر با  92/0

های عنوان نوعی از روشبه  2و همسانی درونی 1گردید. روایی هر دو پرسشنامه از طریق داوری تخصصی

های همبستگی، شده به کمک آزمونآوریهای جمعمورد تأیید قرار گرفت. داده 3مطالعه روایی سازه

افزار آماری اس پی راهه و از طریق نرمرگرسیون چندگانه به شیوه کدگذاری تصنعی و تحلیل واریانس یک

 تحلیل شد. 20 4اس اس

 

 هایافته

های آن در جدول اجرا شده اخالق پژوهش، نمره کل این سازه و زیر مؤلفههای بر اساس پرسشنامه

 ارائه شده است. 1

 
1.Professional Judgment 

2. Internal Consistency 

3. Construct Validity 

4. SPSS 
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 های توصیفی رعایت اخالق پژوهش میان کل دانشجویان. شاخص1جدول 

 متغیرها

 هاشاخص

 میانگین
انحراف 

 معیار

تعداد 

 سؤاالت

ارزش 

 سؤاالت
 حداکثر حداقل

 88 63 4تا  1 25 40/4 48/76 نمره کل رعایت اخالق پژوهش

 24 13 4تا  1 3 44/1 87/18 هاجعل و تحریف داده

 8 2 4 تا 1 3 87/0 14/6 سرقت علمی

 18 10 4 تا 1 3 47/1 61/14 سالمت و آسایش آزمودنی

 4 2 4 تا 1 3 67/0 71/2 رازداری

 16 8 4 تا 1 3 49/1 34/12 حفظ حریم شخصی

 8 4 4 تا 1 3 73/0 79/5 رضایت آگاهانه و آزادی

 4 2 4 تا 1 2 49/0 36/3 روشنگری آغازین

 8 4 4 تا 1 3 76/0 54/6 مسئولیت پژوهشگر

 8 3 4 تا 1 2 78/0 08/6 پایبندی به عنصر زمان

 

دهد که میانگین و انحراف معیار نمره کل مقیاس رعایت نشان می 1های توصیفی جدول شماره یافته

، در 1با توجه به جدول  است. 40/4و  48/76موردمطالعه به ترتیب  اخالق پژوهش برای کل دانشجویان

( مربوط به خرده مقیاس جعل و 87/18) های متغیر اخالق پژوهش نیز بیشترین میانگین نمراتخرده مقیاس

 2( نیز مربوط به خرده مقیاس رازداری است. جدول 71/2) ها و کمترین میانگین نمراتتحریف داده

 های مختلف تحصیلی است.ره میزان رعایت اخالق پژوهش در گروهکننده نمتوصیف

 
 های تحصیلیهای توصیفی میزان رعایت اخالق پژوهش در گروه. شاخص2 جدول

 میانگین تعداد گروه
انحراف 

 معیار
 نمره حداقل

نمره 

 حداکثر

 86 65 48/4 00/75 102 فنی مهندسی

 86 68 68/3 27/77 100 علوم پایه

 89 67 33/4 06/76 99 انسانیعلوم 

 86 63 85/4 59/77 99 علوم دام و کشاورزی
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علوم  ، میانگین نمره میزان رعایت اخالق پژوهش در میان دانشجویان2با توجه به جدول شماره 

 کشاورزی با اختالف ناچیز از باالترین ارزش برخوردار است.

های کنندهبینیبررسی شده به عنوان پیش هایهای آماری مؤلفهبه توصیف و ارائه شاخص 3جدول 

 رعایت اخالق پژوهش پرداخته است.
 بینی اخالق پژوهشیهای مورد بررسی برای پیش. توصیف مؤلفه3 جدول

 متغیرها

 هاشاخص

 انحراف معیار میانگین
نمره 

 حداقل
 نمره حداکثر

 54 38 01/3 39/45 باورهای دینی

 32 19 17/2 34/24 شخصیت و نگرش محقق

 20 11 87/1 49/16 ناآگاهی از موازین اخالقی

 19 11 39/1 26/15 محدودیت زمانی

 20 11 83/1 72/16 فشارهای محیطی

 

های متغیر سهم عوامل مؤثر بر دهد که در خرده مقیاسنشان می 3های توصیفی جدول شماره یافته

به خرده مقیاس باورهای دینی و کمترین  ( مربوط39/45) رعایت اخالق پژوهش، بیشترین میانگین نمرات

 ( نیز مربوط به خرده مقیاس محدودیت زمانی است.26/15میانگین نمرات )

 است؟ میزان چه به دانشجویان پژوهش اخالق رعایت بر مؤثر عوامل از هرکدام سؤال اول: سهم

ها توسط آزمون دهوتحلیل اطالعات و آزمون سؤاالت پژوهش، نرمال بودن توزیع دامنظور تجزیهبه

و سطح معناداری  306/1برابر با  (K-S) ارزش این آزمون اسمیرنوف بررسی شد. بر این اساس، ـ کالموگرف

( و توزیع نمره میزان رعایت اخالق پژوهش به صورت نرمال فرض گردید. p>0.05مشاهده شد ) 06/0برابر با 

 دهندهخطاها موردبررسی قرار گرفت که نتایج نشانهای هم خطی بودن متغیرها و استقالل همچنین مفروضه

بین و شاخص تورش واریانس برای برای تمامی متغیرهای پیش 10/0تر از تولرنس( بزرگ) شاخص تحمل

منظور بررسی مفروضه واتسون که به ـبود. مقدار شاخص دوربین  10تر از بین، کوچکتمامی متغیرهای پیش

، شاخص تورش 10/0تر از بود. زمانی که شاخص تحمل بزرگ 101/1ر با استقالل خطاها اجرا شد، براب

-Durbin< 4) تر از چهار باشد( و مقدار آزمون دوربین ـ واتسون کوچکVIF<10تر از )واریانس کوچک
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Watson)؛ زارع، 1384شیولسون، ) های رگرسیون تخطی صورت نگرفته استتوان گفت که از مفروضه؛ می

 (.1389طالبی و صیف، 
 . نتایج آزمون رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر رعایت اخالق پژوهش4جدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

 004/0 643/3 320/68 5 601/341 بینپیش

   752/18 395 239/7388 ماندهباقی

    400 840/7729 کل

 

(. p=0/004) بینی برای متغیرهای مورد بررسی معنادار شدقابلیت پیش آزمون،بر اساس نتایج این 

که این مقدار بیانگر آن است که  است 04/0 با برابرنتایج نشان داد که مجذور ضریب همبستگی چندگانه 

متغیرهای باورهای دینی، شخصیت و نگرش محقق، ناآگاهی از موازین و کدهای اخالقی، محدودیت زمانی، 

درصد از تغییرات متغیر مالک، یعنی رعایت اخالق پژوهش را تبیین کنند.  4توانند فشارهای محیطی؛ میو 

بین بر متغیر مالک را موردبررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه، اثرات ترکیبی متغیرهای پیش

متغیرهای موردبررسی، ضرایب بینی برای هر یک از دهد؛ بر این اساس و باهدف بررسی قابلیت پیشقرار می

 شده است.گزارش 5در جدول  آنهارگرسیون و سطح معناداری هر یک از 
بینی رعایت اخالق پژوهش از طریق باورهای دینی، ضرایب رگرسیون استانداردشده برای پیش .5 جدول

 طیشخصیت و نگرش محقق، ناآگاهی از موازین و کدهای اخالقی، محدودیت زمانی، فشارهای محی

متغیرهای 

 بینپیش
B 

خطای انحراف 

 استاندارد

ضرایب 

 (βرگرسیون )
T سطح معناداری 

 000/0 193/13  384/5 024/71 عدد ثابت

 294/0 052/1 054/0 075/0 079/0 باورهای دینی

شخصیت و نگرش 

 محقق
147/0 101/0 073/0 451/1 148/0 

ناآگاهی از موازین 

 اخالقی
119/0- 123/0 051/0- 972/0- 332/0 

 038/0 082/2 105/0 159/0 332/0 محدودیت زمانی

 023/0 027/2 -120/0 126/0 -288/0 فشارهای محیطی
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بین مذکور، محدودیت دهند که از بین متغیرهای پیشضرایب رگرسیون استانداردشده نشان می

بین رعایت اخالق تواند پیشمی (t=2.027, p < 0/05) فشارهای محیطی و( t=-2.082, p< 0/05) زمانی

 ,t=1.451) شخصیت و نگرش محقق( t= 0.052, p> 0/05) پژوهش باشد؛ ولی متغیرهای باورهای دینی

p>0/05)  یاخالقو ناآگاهی از موازین و کدهای (t=- 0.972, p>0.05 )بینی رعایت اخالق قابلیت پیش

 طور معناداری ندارند.پژوهش را به

 مختلف هایگروه دانشجویان بین در پژوهش اخالق رعایت بر مؤثر عوامل سهم نبی آیا سؤال دوم(

 خیر؟ یا دارد وجود تفاوتی دانشگاه

های آموزشی در بین گروه منظور بررسی اینکه آیا سهم عوامل مؤثر بر رعایت اخالق پژوهشبه

روش کدگذاری تصنعی استفاده  داری وجود دارد، از رگرسیون چندگانه بامختلف در دانشگاه، تفاوتی معنی

های آموزشی که با استیودنت به بررسی تفاوت رعایت اخالق در بین گروه tشد. ابتدا با استفاده از آزمون 

های موردنظر و تفاوت شد و سپس به بررسی سهم عوامل در گروه( تعیین شدند؛ پرداخته 1 و 0) کدگذاری

های آزمون پارامتریک، ها و با هدف بررسی مفروضهبودن دادهمبادرت گردید. به منظور آزمون نرمال  آنها

از آزمون کالموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد که برای تمامی متغیرهای باورهای دینی، شخصیت و نگرش 

محقق، ناآگاهی از موازین و کدهای اخالقی، محدودیت زمانی، و فشارهای محیطی؛ ارزش سطح معناداری 

ه شد و بنابراین تخطی از توزیع نرمال داشتن متغیر، رد شده و مفروضه استفاده از آمار مشاهد 05/0بیشتر از 

 ها نشان داد که در گروه فنی مهندسی از بین عوامل مؤثر عامل باورهای دینیپارامتریک تأیید گردید. یافته

(p<0/05)ناآگاهی از موازین و کدهای اخالقی ، (p<0/05 )و فشارهای محیطی (p<0/05 )این گروه به  در

و  (p<0/05) ای معنادار نسبت به سایر عوامل مؤثرتر است. در گروه علوم پایه، عامل باورهای دینیگونه

ای معنادار نسبت به سایر عوامل مؤثرتر است و در گروه علوم انسانی، به گونه( p<0/05) فشارهای محیطی

 و محدودیت زمانی (p<0/05) دهای اخالقیناآگاهی از موازین و ک ،(p<0/05) عامل باورهای دینی

(p<0/05) ای معنادار نسبت به سایر عوامل مؤثرتر بود. در گروه علوم دامی و کشاورزی، در این گروه به گونه

های چهارگانه مورد بررسی ها تفاوتی مالحظه نشد. جهت بررسی تعامل گروهبا سایر گروه سهم عوامل مؤثر

( بهره گرفته شد که نتایج 1 و 0) ی در هر گروه داشتند از شیوه کدگذاری تصنعیبا عواملی که تأثیر بیشتر

 ,t=2.697) و ناآگاهی از موازین و کدهای اخالقی (t= 5.941, p<0/05) تأثیر باورهای دینی نشان داد که

p<0/05) زمانی ها بیشتراست و عامل محدودیت به طور معناداری در گروه فنی مهندسی نسبت به سایر گروه

 های چهارگانه مورد بررسی، سهم مؤثری دارد.برای تمامی گروه



 33 ...انیاخالق پژوهش دانشجو تیعوامل مؤثر بر رعا نییتب                                    1398پاییز و زمستان ، 2، شماره 9سال 

 

های سهم هرکدام از عوامل مؤثر بر میزان رعایت اخالق پژوهش در بین گروه برای پاسخگویی به

 استفاده شد. back wardمختلف آموزشی؛ از آزمون رگرسیون چندگانه با کدگذاری تصنعی و به روش 
 های آموزشیرگرسیون چندگانه سهم عوامل مؤثر بر رعایت اخالق پژوهش در گروه. نتایج آزمون 6جدول 

 منبع تغییرات مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 000/0 913/9 924/162 8 391/1303 بینپیش .1

   436/16 392 449/6429 ماندهباقی 

    400 840/7729 کل 

 

باورهای دینی، نگرش محقق، ناآگاهی از کدهای اخالقی، فشارهای ) اینکه متغیرهایی مثلبعد از 

های بین و متغیر اخالق پژوهش در بین زیرگروههای زمانی( به صورت متغیر پیشمحیطی و محدودیت

مشاهده  6مختلف آموزشی به صورت متغیر مالک مورد آزمون قرار گرفتند و چنانکه در جدول شماره 

همچنین نتایج نشان (. p<0/001) بینی برای متغیرهای موردبررسی معنادار شده استشود، قابلیت پیشمی

است. این مقدار بیانگر آن است که متغیرهای  15/0 دهد که مجذور ضریب همبستگی چندگانه برابر بامی

ت زمانی، فشارهای باورهای دینی، شخصیت و نگرش محقق، ناآگاهی از موازین و کدهای اخالقی، محدودی

درصد از تغییرات متغیر مالک، یعنی رعایت  15توانند عوامل می های آموزشی با سهممحیطی و تعامل گروه

 دهنده تعامل معنادار و متوسطی است.اخالق پژوهش را تبیین کنند که نشان

پایه،  علوم مهندسی، فنی هایدانشجویان گروه میان در پژوهش اخالق رعایت در آیا :فرعی سؤال

 دارد؟ وجود تفاوتی دانشگاه انسانی علوم دامی ـ کشاورزی علوم

نتایج آزمون نشان داد . شد استفاده راههتحلیل واریانس یک آزمون به این سؤال از پاسخگویی برای

 های چهار گانه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود داردکه میان میزان رعایت اخالق پژوهش در گروه

(F= 7.628  وP< 0.001)توکی( ) تعقیبی هایی است از آزمون. برای پی بردن به اینکه تفاوت بین چه گروه

میانگین نمره رعایت اخالق پژوهش در دانشجویان گروه فنی مهندسی کمتر  شد. نتایج نشان داد که استفاده

های فنی مهندسی و علوم وهاما میان گر ؛(p<0/05) است کشاورزیـ  علوم پایه و علوم دامی هایاز گروه

های علوم پایه، . میان میزان رعایت اخالق پژوهش در گروه(p>0/05) انسانی تفاوت معناداری وجود ندارد

 علوم انسانی و علوم دامی ـ کشاورزی نیز تفاوت معناداری وجود نداشته است.
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 گیریبحث و نتیجه

شود صورت فردی انجام میدانشمند و پژوهنده، بهبا وجود اینکه زیر پا گذاشتن اخالق علمی توسط 

ولی این سوء رفتارهای علمی در بستر و چارچوب شرایط تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معینی اتفاق 

(. گسترش فرهنگ صحیح پژوهش و آشنایی دانشجویان با 1388راد، توکل و ناصری) افتد نه در خألمی

های دانشگاه به روش صحیح پژوهش است و یکی از رسالت آنهادر گرایش پژوهش و اصول آن، راهی مؤثر 

تواند از موارد غیراخالقی که در بین دانشجویان سازی در این زمینه است و دانشگاه از این طریق میفرهنگ

شود و رفتار عنوان عنصر اصلی تحقیق محسوب می(. دانشجو به 1394لطفی، ) دهد، جلوگیری کندرخ می

گیرد. برخی از این عوامل بیرونی و برخی در حوزه اخالق پژوهش از عوامل متعددی نشأت می آنها منفی

عوامل درونی و مربوط به شخصیت خود فرد است. عوامل بیرونی همچون کمبود زمان، فشارهای مالی و 

و  ار دانشجو و ...؛اقتصادی، اجبار دانشجویان به ارائه مقاالت علمی و همکاری نکردن استادان در فرآیند ک

طلبی و دستیابی سریع عوامل درونی همچون ناآگاهی دانشجویان از موازین و قواعد اخالق پژوهش، راحت

دهد. گرایی عواملی است که فرد را به نبود رعایت اخالق سوق میبه نتیجه از طریق داده سازی، مدرک

ونی پژوهشگران و برخی مربوط به های دربخشی از اخالق پژوهشگری مربوط به خصوصیات و ارزش

شود. دانشجو تحت تأثیر محیطی که در عنوان یک پژوهشگر در آن تربیت میفضایی است که دانشجو به

پردازد. با بررسی مطالعات مواجهه بااخالق میاش بههای شخصیتیپردازد و ویژگیآن به فعالیت می

رعایت اخالق پژوهشی در  بینی کننده برایقش پیشصورت احتمالی نشده قبلی، متغیرهایی که بهانجام

باورهای دینی، شخصیت و نگرش محقق،  آنهاترین این عوامل شده که مهماند، شناساییپژوهش را داشته

های زمانی و فشارهای محیطی بودند. نتایج مبیّن آن بود که ناآگاهی از موازین و قواعد اخالقی، محدودیت

محدودیت زمانی و فشارهای محیطی بیشترین سهم را در میزان رعایت اخالق پژوهش  این عوامل مؤثر، از بین

داشتند. نتایج پژوهش در خصوص تأثیر متغیرهای محدودیت زمانی و فشارهای محیطی در رعایت اخالق 

و  1(، ازرا1390) (، اجاقی، کیوان آرا، چشمه سهرابی و پاپی1394) پژوهش با نتایج پژوهش لطفی

ها نشان داد که عامل زمان (، همسو است. نتایج این پژوهش1391آبادی، ؛ به نقل از بهمن2010) 2وگالمنوگل

شود و پژوهشگر به دلیل کمبود زمان مجبور به استفاده های ناصحیح آشکار میریزیعاملی است که در برنامه

گری در انجام پژوهش که نکاری و سطحی(. کم1390اجاقی و همکاران، ) شودهای غیراصولی میاز راه
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توجهی های دانشجویان و کپی کردن مطالب از منابع و بینامهعموماً باهدف زود تمام شدن و دفاع کردن پایان

تواند ناشی از محدودیت زمانی باشد. محدودیت زمانی دانشجویان تحصیالت به استناددهی صحیح است؛ می

آن ممکن است باعث نبود گزارش صحیح در ارائه نتایج شود.  نویسینامه و گزارشتکمیلی برای انجام پایان

به طور خالصه دالیلی باعث تأثیر محدودیت زمانی بر نبود رعایت اخالق پژوهش از سوی دانشجویان 

نداشتن تسلط علمی ( 2نامه و رساله تحصیلی، شده برای دفاع از پایانبازه زمانی تعیین( 1شود، شامل: می

نگرانی جهت پیدا کردن شغل آینده و از دست دادن شرایط ( 3نامه، موضوع پایان دانشجو در انتخاب

پژوهش،  استخدامی است. از طرفی تأثیر وجود فشارهای محیطی بر نبود رعایت اخالق در پژوهش با نتایج

ر ( که به تأثیر عامل فشار محیط کار د1394) (، ادیب، فتحی آذر و موالقلقاچی1390) اجاقی و همکاران

( 1نبود رعایت اخالق پژوهش از سوی دانشجویان تأکید شده است، همسو است. فشارهای محیطی شامل: 

مسائل و مشکالت مالی و اقتصادی مربوط به ( 2جو رقابتی بین دانشجویان برای افزایش رزومه کاری؛ 

اقتصادی و رقابتی در  بها که برای دانشجویان ساکن در خوابگاه فشارهایهای سنوات تحصیلی و اجارههزینه

ها و زدگی در انتشاریافتهبه شتاب (Clark & Walker, 2011) هایتواند بر طبق بررسیزمینه دانشگاه می

( تأثیر و نقش استادان بر رفتار دانشجویان است؛ استادان همواره 3زای ناخواسته منجر شود؛ نتایج آسیب

های های پژوهشی پژوهشای که بین یافتههستند. در مقایسه ترین رکن اساسی تعلیم و تربیت در دانشگاهمهم

ها نشان دادند که استاد راهنما نقش کلیدی در عملکرد دانشجویان دارد و مختلف، صورت گرفت، این یافته

تواند دانشجو را به هایی همچون نداشتن تعهد و نظارت نکردن استاد راهنما بر فرآیند پژوهش میویژگی

(. پژوهش در 1394لطفی، ) برداری سوق دهدای سوء پژوهشی مانند داده سازی و کپیانجام رفتاره

و علوم انسانی چنان گسترده و عمقی یافته که بر  های مختلف بشری نظیر علوم تجربی، فنی مهندسیحوزه

براین نتایج (. بنا1386زاده، و راسخ، خداپرست، عبداهلل) گذاردرفتارهای فردی و نهادهای اجتماعی تأثیر می

ها هر زیرگروه نشان داد که در های مختلف تحصیلی و رعایت در مؤلفهبررسی تعامل این عوامل با زیرگروه

بینی رعایت اخالق گروه فنی مهندسی باورهای دینی و ناآگاهی از موازین و کدهای اخالقی قابلیت پیش

های آموزشی سهم همه گروه ازآن محدودیت زمانی درپژوهش را در بین دانشجویان دارد. پس

بر رعایت اخالق  تواند نقش باورهای دینیای در رعایت اخالق پژوهش دارد؛ عاملی که میمالحظهقابل

پژوهش در بین دانشجویان گروه فنی مهندسی را پررنگ نماید، تفاوت حساسیت موضوع در این رشته با 

کند تر است آنها را مجبور میتر و کاربردیهاست. سرشت و جنس کار در این حوزه که عینیسایر رشته

که در زمینه رعایت قواعد پژوهش، درست رفتار کنند. عامل مؤثر دیگر ناآگاهی دانشجویان فنی مهندسی 
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که نگاه طوریباشد، به آنهابینی تواند ناشی از نوع نگاه و جهانکه این می بر رعایت اخالق پژوهش است؛

در حین  و مسیر مشخصی را شانه استادان و دانشجویان در این رشته که معموالً رونداندیگرایانه و جزماثبات

تری بین ها و کدهای اخالقی که رنگ و بوی عمیقنامهممکن است از برخی از آیین نمایند،پژوهش طی می

ر مواقع منجر تواند در بیشتکه این آگاهی کمتر می دانشجویان علوم انسانی دارد، آگاهی کمتری داشته باشند

 تأثیر های آموزشیکه در بین تمامی زیرگروه شود. عامل دیگری آنهابه نبود رعایت اخالق پژوهش از سوی 

 زمانی محدودیت هرچقدر که معنا این به. است زمانی محدودیت دارد، پژوهش اخالق رعایت در بیشتری

کند. دالیل میزان تفاوت رعایت می پیدا کاهش آنها بین پژوهش اخالق رعایت شود،می دانشجویان بیشتر

تواند بسیار متفاوت باشد که به طور کلی؛ یکی از این دالیل، اخالق پژوهش بین دانشجویان مختلف می

های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری تفاوت در سبک تفکر دانشجویان باشد. یکی از ویژگی

تواند از رفتار خودآگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور انسان میدیگر عبارتاز نیروی تفکر است. به

 (. نتایج این پژوهش با نظریه استرنبرگ و ژانگ1382شریعتمداری، ) متفاوت از نیروی تفکر استفاده کند

های مختلف و همچنین با توجه به نوع دروس متفاوت است، های تفکر در محیطدارد سبککه بیان می

گرفته در بین دانشجویان با یکدیگر های تفکر شکلبنابراین سبک کند؛آنها را تائید می ارد و نظرهمخوانی د

کنند، متفاوت است و این تفاوت به فرایندی که این دانشجویان در طول تحصیل برای موفقیت طی می

س هم با نوع نوع درو ،( ,2005Sternberg & Zhang) و ژانگ گترنبرــسا گردد. بر اساس نظراتبرمی

یابند و تابع های تفکر در طول زندگی تغییر میسبک تفکر در فرد رابطه دارد. بر اساس این نظریه، سبک

اند که نوع دروس و شده بر این نکته تأکید کردهشرایط و اوضاع محیطی فرد هستند. بیشتر تحقیقات انجام

صورت غیرمستقیم اخالقیات به گذارد. از طرفیر میکنند بر سبک تفکر آنان تأثیای که افراد مطالعه میرشته

گذارند و در قالب برنامه درسی پنهان غالباً از طریق تعامالت انسانی تأثیر مثبت و یا منفی خود را بر جای می

گیرند؛ البته در پدید آمدن برنامه درسی پنهان عواملی مانند معماری و کیفیت ساختمان دانشکده یا شکل می

آید، که سخن از اخالقیات به میان مییا همان محیط فیزیکی هم تأثیرگذار است، اما هنگامی دانشگاه،

برنامه  1(. از دیدگاه کلبرگ1393رحیمی، شکاری و غربا، ) بیشترین تمرکز بر روابط و تعامالت انسانی است

پژوهش امین  نتایج بر اساس بررسی ها مؤثرتر از برنامه درسی رسمی است.درسی پنهان در انتقال ارزش

واسطه ارتباط با اعضای ( بیشترین دانشجویان، از طریق آموزش غیررسمی و به1391) مهرخندقی و پاک

ترین رکن اند. همواره استادان مهمیافتهعلمی و استادان دانشگاهی به اصول اخالق پژوهش، دستهیأت
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عنوان عنصر مهم تربیت پژوهشگران در فضای  اساسی تعلیم و تربیت در دانشگاه هستند. استاد راهنما به

خود را ملزم به رعایت اصول و ضوابط اخالقی بدانند، دانشجویان نیز  آنهاشود و اگر دانشگاه محسوب می

شوند و در غیر این صورت با مشاهده هرگونه رفتار مغایر طور طبیعی به رعایت اصول اخالقی رهنمون میبه

شوند، دانشجویان مطابق عنوان الگویی برای دانشجویان محسوب میکه به ادانبا اصول اخالقی از سوی است

واسطه ارتباط با اعضای نمایند. بیشترین دانشجویان، از طریق آموزش غیررسمی و بهرفتار آنان عمل می

مثبت اند. برخی بر این باورند که نگرش یافتهعلمی و استادان دانشگاهی به اصول اخالق پژوهش، دستهیأت

های درسی و خود انگیزشی دانشجویان است تا عوامل دانشجویان به اخالق پژوهش، بیشتر تحت تأثیر برنامه

بنابراین، با توجه به اینکه بحث آموزش  (؛1386زاده، بطحایی، آرامش و الریجانی، مبشر، ابوالقاسم) دیگر

این امر، بعد مغفول برنامه درسی یابد شاید بتوان گفت اخالق پژوهشی در برنامه درسی، ضرورت می

توان که میطوری(، به1391مهر، امین خندقی و پاک) های مرتبط با پژوهش بوده استخصوص در حوزهبه

گیری های تأثیرگذار در شکلبه تأثیر برنامه درسی پنهان در این موارد پی برد. با توجه به این امر که مؤلفه

ای و تربیت شهروندی دارد، اسی در درون سازی ابعاد تربیتی اخالق حرفهابعاد برنامه درسی پنهان نقش اس

ای در ازپیش اخالق حرفهبنابراین توجه به این امر مهم، ضروری و الزم است. باشد که با ارتقای بیش

تواند با ترین مسائل که میازپیش فراهم گردد. از مهمدانشجویان، زمینه ارتقای سالمت در جامعه بیش

زمینه را برای انجام رفتارهای غیراخالقی در پژوهش سد کرد، آموزش این اصول به  گیری از آن،هبهر

ویژه دانشجویان تحصیالت ضرورت آن در بین و بهدانشجویان توسط دانشگاه است که برخی از دانشجویان به

به وضعیت حاضر دانشگاه  نگاهی رنگ است.که این امر در دانشگاه خیلی کماند درحالیتکمیلی تأکید کرده

دهد که شکاف عظیمی در ایران و تحلیل تطبیقی عملکرد فعلی آن با وضعیت ایده آل مدنظر جامعه، نشان می

های موجود در دانشگاه وجود دارد. جریان حوادث، وقایع و کژ رفتاری« آنچه هست»و « آنچه باید باشد» بین

های خصوصی به دلیل دانشگاهی در راستای اهداف شرکت و در میان دانشگاهیان، مثل سوق یافتن وقایع

های تحقیق از تجربیات برخورداری از منافع و مزایای مادی آن، تحریف دستاوردهای تحقیق، تحصیل داده

زمان در دانشگاه و در مراکز دیگر، تصاحب و اقتباس وقت و همغیرواقعی و کاذب، کار و تدریس تمام

های االت و کارهای تحقیقی دیگران در شرایط قضاوت یا داوری مقاالت و طرحنامشروع و بدون ارجاع مق

ها به پشتوانه نفوذ اجرایی و سیاسی، قضاوت درباره تحقیق دیگران بر پژوهش، چاپ کردن مقاالت و نوشته

های اساس اعتبار و عنوان نهاد یا موسسه شغلی مؤلف، خست گرایی علمی، نبود تشریک مساعی در طرح

را در خصوص سوگیری هشی و تحقیقاتی، تماماً حرمت فهم متعارف و ایمان متکی بر مفروضات آنپژو



  1398پاییز و زمستان ، 2، شماره 9سال                      دانشگاه فردوسی مشهد         ری و اطالع رسانی، پژوهشنامه کتابدا   38

 

(. جامعه و ساختار مناسبات 1392صفایی موحد و باوفا، ) دار کرده استهنجاری و اخالقی دانشگاهیان خدشه

های علمی، در انای اخالق مدار در میداجتماعی، ممکن نیست بدون اخالق سامان گیرد. رفتارهای حرفه

های ها به پژوهشگران و یافتههای دانشگاهی، افزایش اعتماد جامعه، مؤسسات و سازمانسازی پژوهشتجاری

تواند موجب ای میهای حاکم بر رفتارهای علمی و حرفهنقش اساسی دارد. همچنین گسترش ارزش آنها

ر جامعه به دانشگاهیان و سالمت ارتباطات علمی افزایش التزام اجتماعی استادان و دانشجویان و اعتماد بیشت

های پژوهشی شود. وضعیت فعلی اخالق و روند آن از گذشته تاکنون، نوعی دغدغه اخالقی ایجاد و فعالیت

نماید. با استنتاج ازآنچه آورده شد؛ که اخالق در پژوهش در کشور ما از وضعیت مناسبی برخوردار می

ارزش شده است که درواقع ضد ارزش هستند. برای ارتقاء علمی کشور در  نیست برای اکثر افراد مسائلی

هایی صحیح انجام شود. زمانی که پژوهشگران اصول اخالقی طلبد که پژوهشسطح جهانی و تولید علم می

های توان به یافتهکنند و دغدغه انجام دقیق و درست کار خود رادارند، میهای خود رعایت میرا در فعالیت

اخالقی پژوهشی، تالش و هایی اعتماد کرد. برای دستیابی به جامعه علمی فارغ از هرگونه بیین پژوهشچن

خوبی ایفا کنند. جانبه الزم است و هر یک از عوامل تأثیرگذار باید نقش خود را بهریزی وسیع و همهبرنامه

 ارائه است: های آتی قابلهای این مطالعه، موارد زیر برای پژوهشبر اساس یافته

 و با توجه به گستردگی این عوامل، که عوامل مختلفی در رعایت اخالق پژوهش دخالت دارندازآنجایی 

از  شود نقش عوامل مؤثر دیگر بر رعایت اخالق پژوهش و همچنین تأثیر عوامل بر یکدیگر،پیشنهاد می

 طریق روش معادالت ساختاری توسط دیگران موردپژوهش قرار گیرد.

 گردد مطالعات آمده است. پیشنهاد میدستهای خود گزارش دهی بههای این پژوهش بر اساس دادهیافته

های کیفی در خصوص نقش عوامل مؤثر بر رعایت های کمی در کنار پژوهشیعنی پژوهشترکیبی 

بیان ( Chirkov & Ryan, 2001) اخالق پژوهشی و میزان تأثیر آنها صورت گیرد. چیرکو و رایان

 دهی در کشف نیازهای روانی و ارزیابی بهزیستی افراد به ماهای خود گزارشنمایند که هر چه یافتهمی

تری از این مفهوم ها همراه با مشاهده رفتار و اعمال و نتایج توضیح کاملدهند، اما این روشآگاهی می

 خواهد بود. آنهاو عمل 
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 منابع
(. شرافت علمی در نظام آموزش عالی: مقایسه 1390)؛ آیتی، محسن احمد محمداصغر؛ خامسان، امیری،

 .17-30(، 4)6، فصلنامه اخالق در علوم رفتاریهای منتخب آمریکا، بریتانیا، ایران. تطبیقی دانشگاه
71&slc_lang=fa&sid=fa-1-10-http://ethicsjournal.ir/browse.php?a_code=A 

(. تحلیل آسیب شناسی تقلب 1390آرا، محمود؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ پایی، احمد )اجاقی، رضوان؛ کیوان

نامه توسعه . ویژهمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیو سرقت علمی بر اساس یک تحقیق کیفی. 

 .52-73، 11(9رتقای سالمت، )آموزش و ا
http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=2017&sid=1&slc_lang=fa 

(. مطالعه تجربیات استادان و دانشجویان 1394ادیب، یوسف؛ فتحی آذر، اسکندر؛ موال قلقاچی، سمیه )

 .149-177(، 29، شماره )راهبرد فرهنگ دانشگاه تبریز از توجه به اخالق پژوهش.
http://ensani.ir/fa/article/347145 

اخالق در ها و راهکارها. (. اخالق در پژوهش: مفاهیم، چالش1389)اکبر؛ زارع، مریم امین بیدختی، علی
 .62-92(، 63، )های فرهنگی و اجتماعیوهشآموزش عالی، گروه پژ

/http vvvvs://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/905518 
ب(. درآمدی بر اخالق پژوهش در علوم انسانی و اسالمی. اخالق  1390)حمید  اسالمی اردکانی، سید

 .161-179، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیش مبانی و مسائل. پژوه
http://www.ihcs.ac.ir/fa/search?query 

 .17-30(، 2)16، . ماهنامه معرفت(. دین و تأثیر آن بر رفتار اخالقی1386)اوجاقی، ناصرالدین 

/http://ensani.ir/fa/article/69710 
 .37-48، 1شماره ، پیشپژوهش(. ضعف و قوه انگیزه در پژوهش. 1383)آذربایجانی، مسعود 

http://pajohesh.nashriyat.ir/node/78 
(. آموزش معیارهای اخالق پژوهش: ضرورتی انکارناپذیر در 1391مهر، حمیده )مقصود؛ پاکامین خندقی، 

 .1-15، 7(4، )علوم و فناوری فصلنامه اخالق دربرنامه درسی آموزش عالی. 

-http://ethicsjournal.ir/article1-674fa.html- 

(. رعایت اخالق در 1393)آبادی، سمیه؛ جاویدی کالته جعفرآبادی، طاهره؛ شعبانی ورکی، بختیار بهمن

های های دکتری، موردمطالعه: گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد طی سالپژوهش در رساله

 130-152 (،25، )راهبرد فرهنگ. 1390تا  1386

 .333799http://ensani.ir/fa/article/ 

http://ethicsjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1-71&slc_lang=fa&sid=fa
http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=2017&sid=1&slc_lang=fa
http://ensani.ir/fa/article/347145/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/905518/
http://www.ihcs.ac.ir/fa/search?query
http://ensani.ir/fa/article/69710/
http://pajohesh.nashriyat.ir/node/78
http://ethicsjournal.ir/article-1-674-fa.html
http://ensani.ir/fa/article/333799
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بررسی نقش نیازهای خود تعیین گری در نگرش و انگیزش اخالق پژوهشی (. 1392) اهللبرسالنی، مسیح
نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده. . پایاندانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد

 . دانشگاه فردوسی مشهد.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

های علوم های دکتری گروهبررسی میزان رعایت اخالق در پژوهش در رساله(. 1391)آبادی، سمیه بهمن
نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده. پایان .1390تا  1386های انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در طی سال

 د.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشه

فصلنامه اخالق در شناسی علم. (. دستبرد علمی با تبیینی از جامعه1388راد، محسن )توکل، محمد؛ ناصری
. 1-16، 4(4 و 3، )فناوری علوم و

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133207 
گانه (. بررسی انتقادی راهنمای شش1386) خداپرست، امیرحسین، عبداهلل زاده، آزاده؛ و راسخ، محمد

 .365-379 (،4)8 ،فصلنامه باروری و ناباروریاخالق در پژوهش ایران. 
iewPaper.aspx?id=73795https://www.sid.ir/fa/journal/V 

های دانشجویان مقطع نامهبررسی وضعیت اخالق پژوهشی در تدوین پایان(. 1392) زاده، علیداوود
نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده. دانشگاه . پایانهای صنعتی سطح تهرانکارشناسی ارشد دانشگاه

 شهید بهشتی تهران.

 افزارهای مدیریت استناددهی در رعایت اخالق پژوهش:م(. نقش نر1391)زاده عصارها، امیرحسین رجب

آورد فصلنامه ره مروری بر سوء رفتارهای پژوهشی، انواع و دالیل ارتکاب و راهکارهای پیشگیری.
 .4-16(. 57)40،نور
pajoohesh-or.ir/index.php/archive/item/35http://www.rahavardno 

 (. آسیب شناسی تربیت اخالقی از منظر برنامه درسی پنهان1393رحیمی، حمید؛ شکاری، عباس؛ غربا، مبینا )

 .177-204، 4(15، )ترویجی اخالق -فصلنامه علمیموردپژوهش: دانشگاه کاشان(. )
/http://ensani.ir/fa/article/350192 

بندی عوامل مؤثر بر (. شناسایی و اولویت1392امین؛ سلیمانی، نسیم ) بی عشرت؛ عظیمی، سیدزمانی، بی

(، 1)19، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهسرقت علمی دانشجویان دانشگاه اصفهان. 

110-91. 

-http://journal.irphe.ac.ir/article1-1832fa.html- 

 . تهران: انتشارات پیام نور.آمار استنباطی پیشرفته(. 1389زارع، حسین؛ طالبی، سعید؛ صیف، محمدحسین )

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133207
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73795
http://www.rahavardnoor.ir/index.php/archive/item/35-pajoohesh
http://ensani.ir/fa/article/350192/
http://journal.irphe.ac.ir/article-1-1832-fa.html
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(، 2) 6،علوم و فناوریاخالق در های آن. های آموزشی و مؤلفهاخالق در پژوهش (.1390) ساکی، رضا

58-47. 
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=140136 

(، 1)22 ،. فصلنامه تعلیم و تربیتشناسی تحقیقات تربیتی در ایران(. نقد روش1387شعبانی ورکی، بختیار )

42-11. 
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=55104 

(. نقد و خالقیت در تفکر. تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1382شریعتمداری، علی )

 اسالمی.

 -علمی فصلنامه دو. پژوهش در پارسایی نقش درباره بحثی: ژوهشگرانپ اخالق(. 1388) امیرحسین شریفی،

 .133-148(. 2)1 پژوهش، تخصصی
/http://ensani.ir/fa/article/306210 

علیرضا کیامنش. . جلد دوم قسمت دوم، ترجمه استدالل آماری در علوم رفتاری(. 1384شیولسون، ریچارد )

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

دهنده برنامه درسی پنهان در آموزش عالی ایران: (. عوامل شکل1392صفایی موحد، سعید؛ باوفا، داوود )

 .30-53، 4(7، )فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دویک مردم نگاشت خودنگاشت. 
/http://ensani.ir/fa/article/350173 

(. نگرش و رفتار دانشجویان دانشکده کشاورزی 1391)رضا راد، غالمسعید؛ بیگلری، نگین؛ پزشکی فعلی،

، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامهدانشگاه تربیت مدرس در زمینه سرقت علمی. 

18(3 .)151-133. 
fa.html-1652-1-https://journal.irphe.ac.ir/article 

نامه . پایانپایبندی به اخالق علمی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(. 1391) زاده، مارینافرهودی

دکتر علی شریعتی. دانشگاه فردوسی  علوم انسانی منتشرنشده. دانشکده ادبیات و کارشناسی ارشد

 مشهد.

. موسسه فرهنگی هاای در سازمانموانع رشد اخالق حرفه (.1386) فرامرز قراملکی، احد؛ نوچه فالح، رستم

 پژوهی بشرا.دین

های شخصیتی در رعایت اخالق (. ویژگی1387) نژاد، شکوه؛ احمدی، خدابخشکیانی، اردشیر؛ نوابی

 .79-90(، 8)2اندیشه و رفتار در دانشگاه آزاد هنر. .روانشناسان ی در مشاوران واحرفه
/http://ensani.ir/fa/article/219057 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=140136
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=55104
http://ensani.ir/fa/article/306210/
http://ensani.ir/fa/article/350173/
https://journal.irphe.ac.ir/article-1-1652-fa.html
http://ensani.ir/fa/article/219057/
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های علمی و فناوری. ای پژوهشها و اخالق حرفه(. چارچوب تدوین ارزش1387)لشکر بلوکی، مجتبی 

 .105-114(،1-2)3،در علم و فناوری اخالق
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105125 

رویکردی پدیدارشناسانه به اخالق پژوهش: تجربه زیسته دانشجویان دکتری علوم (. 1394) لطفی، حمیده
دانشکده علوم تربیتی و  .نامه دوره کارشناسی ارشد منتشرنشدهپایاندانشگاه فردوسی مشهد.  انسانی

 روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.

(. 1386) زاده، نازآفرین؛ بطحایی، فتانه سادات؛ آرامش، کیارش؛ و الریجانی، محمدباقرمبشر، مینا؛ ابوالقاسم

ول اخالقی در پژوهش بر روی حیوانات آزمایشگاهی. آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به رعایت اص

 .7-16(، 2 و 1) 2، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری
/http://ensani.ir/fa/article/144277 

(، 1) 1، لنامه منشأ علمفص(. تخلفات و دستبردهای علمی و ادبی. 1389) موسوی دوست، سارا؛ فنودی، حنانه

29-20. 
https://www.magiran.com/paper/1137973 

. نوشته شده در اخالق پژوهشگری در علوم اجتماعی و انسانی(. 1390دادگر، امیر؛ احمدلو، علی )متقی

 ر کتابدار.اخالق پژوهش و نگارش، نرگس خالقی، تهران: نش

(. بررسی و شناسایی نشانگرهای 1390) زاده، فرشادفرد، علیرضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ محسنمطلبی

نظر دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی. ای و اخالقی در آموزش و تدریس ازنقطهحرفه

 .1-8(، 4)6، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری
70&slc_lang=fa&sid=fa-1-10-http://ethicsjournal.ir/browse.php?a_code=A 
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