تونهم  /بهار 1394
راهبرد فرهنگ  /شماره بيس 

بهرغم رشــد چشمگیر پژوهشها در عرصههای گوناگون ،کمتوجهی به اخالق
پژوهش در مقاطع تحصیلی و درجات علمی باال مشــاهده میشــود .بر این اساس
پژوهش حاضر بهتوصیف تجربیات اساتید و دانشجویان از توجه به اخالق پژوهش
میپردازد تا تصویر روشــنی از سوء رفتارها و عوامل زمینهساز تخلفات در حوزه
پژوهشهای آموزش عالی ارائه نماید .پژوهش حاضر بهشیوه کیفی و پدیدارشناسی
با نمونهگیری هدفمند و بهوسیله مصاحبه ژرفنگر با  19نفر از اساتید و دانشجویان
دکتری انجام گرفت .مصاحبهها ضبط شدند و بهروش استرابرت و کارپنتر ()2003
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جهت افزایش دقت و اســتحکام،بررسی دقیق
و مشــاهده مداوم در تمام مراحل پژوهشــی ،نظرات تکمیلی همکاران و مرور و
بازنگری دستنوشتهها توسط مشارکتکنندگان مدنظر قرار گرفت .یافتههای حاصل
از تجربیات اســاتید و دانشــجویان در خصوص اخالق پژوهش در شش مضمون
اصلی «سوء رفتارها در پژوهش»« ،فشارهای محیطی»« ،ویژگیهای فردی» « ،فقدان
مدیریت و راهنمایی»« ،نظام آموزشی» و «عواقب و پیامدها» و چندین مضمون فرعی
خالصه گردید .یافتههای حاصل از مطالعه میتواند تصویری روشن از تجربه اساتید
و دانشجویان از اخالق پژوهش ارائه نماید.
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مقدمه

علم و اخالق همیشــه نزد بشر منزلت ویژهای داشته است .غالباً چنین انگاشته میشود

که نقشآفرینان حوزه علم ،یعنی دانشمندان ،همواره در محدوده کار خود فقط به آنچه

هســت نظر دارند و نسبت به آنچه باید باشد دغدغهای ندارند .اما امروزه بهخوبی روشن
شــده که مســائل اخالقی با پژوهش علمی گره خورده است .کســانی که برای آراستن

علم ،سخن را به پیرایش آن از ارزشها میکشانند ،درباره ماهیت پژوهش علمی بهخطا
رفتهاند .امروزه ،در جهان اهمیت فوقالعادهای به مسئله اخالق در پژوهش داده میشود

و از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد .پژوهشگران بهعنوان کاشفان و فاتحان
قلههای رفیع علم که دارای ارزش واالیی هســتند ،الگویی برای دیگر افرادند و به همین
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دلیل باید بیش از دیگران به فضائل اخالقی آراسته باشند .از سوی دیگر ،چون در محیط

اطراف خود دخل و تصرف میکنند آشنایی آنها با اصول اخالق در پژوهش بسیار ضروری
اســت .اخالق در پژوهش یکی از جدیدترین شــاخههای «اخالق کاربردی» است که در

دهههای اخیر مورد توجه فیلســوفان و نظریهپردازان اخالق قرار گرفته است( .صدوقی،

 )98 :1390همچنین ،اخالق پژوهش ،شــاخهای از اخالق حرفهای اســت كه به بررسى
مســائل اخالقى در حرفه پژوهش میپردازد .پژوهش ،فرآیند مؤثر بر سرنوشــت بشــر
اســت .به همین دلیل ،پژوهشگران و مؤسســههاى پژوهشى فارغ از دغدغههاى اخالقى

نیستند .فرایند پژوهش از حیث ماهیت مسئله تحقیق ،مكان پژوهش ،روشها و ابزارها و
شركتکنندگان در آن خاستگاه ،در معرض مسائل فراوان اخالقى قرار میگیرد .پایبندى

به مسئولیتهاى اخالقى در سطح پژوهشگران محتاج اصول اخالقى پژوهش است( .فرامرز

قراملکی )14 :1383 ،حوزه اخالق در پژوهش ،قلمرو وسیعی را در برمیگیرد و بنابراین
الزم اســت از تصمیمگیری برای انجام پژوهش تا گردآوری اطالعات و انتشــار نتایج و

ارائــه پژوهش به جامعه علمی ،مدنظر قــرار گیرد .برخی اخالق در پژوهش را یک اصل

عقالنی و قانونی میدانند که بهموجب آن مؤلفان و پژوهشــگران نسبت بهرعایت حقوق
مؤلف و خالق اثر متعهد و ملزم میشوند( .محمودی )132 :1386 ،بهطورکلی ،اخالق در

پژوهش با ارزیابی میزان ســود و زیان حاصل از انجام یک پژوهش مشخص میشود که
با بهرهگیری از اصول آن ،زیانهای احتمالی ناشــی از پژوهش میتواند کاهش یابد یا از

بین برود( .بیرر و کاس)247 :2002 ،1

1.Beyrer & Kass
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همواره درکنار مسئله پژوهش و چگونگی دستیابی به پاسخی برای آن ،مسئله جدی

دیگری وجود دارد که به ســامت و پاکی تحقیق و دســتاوردهای آن مربوط میشــود.

همزمــان با افزایش تولیدات علمی ،وجــه اخالقی پژوهش ،به یکی از دغدغههای جدی
صاحبنظران و محققان بدل شــده اســت .چرا که امروزه علم ،تکنولوژی و اخالق بیش

از پیش در هم تنیده شــده اســت و تکنولوژی هر روزه تأثیر بیشتری بر جامعه و زندگی
انسان دارد( .گالو)469 :2004 ،1

آموزش و پژوهش بهعنوان مهمترین رسالتهای دانشگاه در جهان معاصر ،در تربیت

موثر دانشجویان و تولید دانش تبلور مییابند .امروزه اهمیت پژوهش بدانجهت است که

آن را موتور محرکه ملتها میدانند .بهگونهای که بر ســردر یکی از دانشگاههای آمریکا

نوشتهاند« :توقف در آموزش توقف در زندگی است و توقف در پژوهش توقف در آموزش
و زندگی اســت» همچنانکه سقراط نیز بیان کرده است« :زندگی بدون تحقیق و جستار

ارزش زیســتن ندارد»( .خنیفر و دیگران )86 :1390 ،پژوهش بهعنوان فعالیت آگاهانه و
موثر به سرنوشت بشر میتواند جهتگیریهای اخالقی ،غیراخالقی و ضد اخالقی داشته

باشد .دغدغه مسئولیتپذیری در فرایند تحقیق ،پژوهشگر را نیازمند علم اخالق میسازد.
(فرامرز قراملکی )9 :1383 ،تحقیق و پژوهش همانگونه که میتواند در مســیر رشــد و
اعتالی علمی قرار گیرد و انسان را بهکمال برساند ،چنانچه در مسیر نادرست قرار بگیرد،

آسیبهای جبرانناپذیری را از خود بهجای خواهد گذاشت .بنابراین ضرورت رعایت اخالق

پژوهش نمایان میشود تا پژوهشگر با کاربرد اوصاف و ویژگیهای روانی مثبت بهتقویت

و نیروبخشی خود بپردازد و با فاصله گرفتن از هجوم صفات و رذائل منفی اخالقی ،خود
را از آسیبها و آفتهای فعالیتهای علمی و پژوهشی برهاند ،تا به یک پژوهشگر ایدهال

تبدیل شــود( .تابعی و محمودیان )50 :1385 ،محقق همواره در پی کشف ناشناختهها
و رفع ابهامات ذهنی بشــر است که حرکت در این مسیر از سویی مستلزم اندیشهورزی،

جسارت و پشتکار و از دیگر سو ،نیازمند پایبندی پژوهشگر به اصول و ارزشهای واالی

انســانی و اخالقی است؛ چرا که فقدان باور و اعتقاد پژوهشگر به اصول اخالقی و انسانی
موجب استفاده وی از هرگونه ابزار اخالقی و غیراخالقی در جهت رسیدن به اهداف مورد

نظر خویش و همچنین اســتفادههای بایسته و نبایسته از نتایج و دستاوردهای تحقیقات
علمیاش خواهد شد( .نعمتی و محسنی)20 :1389 ،

1. Gallo
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هر چند موضوع اخالق در پژوهش یکی از مباحث و موضوعات مهمی است که توسط

مجامع بینالمللی ،سازمانهای منطقهای ،سیاستگذاران و برنامهریزان کشورها ،محققان

و متخصصان رشتههای مختلف علوم و فنون مورد توجه ویژه قرار گرفته (اردشیر الریجانی

و زاهــدی )282 :1386 ،و رعایت اصول اخالقــی در پژوهشهای مختلف و آموزش آن

از ســوی ســازمانهای گوناگون و باالخص آموزش عالی امری ضروری و اجتنابناپذیر
بهنظر میرســد (وینستون )2007 ،1اما اخیرا ً توجه به اخالقیات پژوهشی در بسیاری از

مراکز و ســازمانها مورد غفلت قرار واقع شده است( .کارلین )4 :2003 ،2نادیده گرفتن

مسائل اخالقی در پژوهش گاهی بدون تعمد و صرفاً بهسبب بیاطالعی از اخالق حرفهای

پژوهشــگری صورت میپذیرد .در حوزه پژوهش ،مطلوب اســت که روشن شود اخالق
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پژوهشــگری چه حد و مرز و چه مسائلی دارد( .لشــکربلوکی )106 :1387 ،تحقیق در
زمینــه اخالق پژوهــش موضوعی قابل بحث در حوزههای مختلف علمی بوده و با فرایند
جهانی شــدن و بینالمللی شدن علم و آموزش عالی توجه به ضروریات اخالقی پژوهش
امری ضروری بهنظر میرسد( .بناتار)1132 :2002 ،3

مارتینســون و دیگران ( )2005با بررســی  3247مقاله پذیرفتهشده توسط کمیته

پژوهشی بیان میکنند که هر یک از مقاالت حداقل در یک مورد دچار مسائل غیراخالقی
و غیرعلمی شدهاند( .بهنقل از مطلبیفرد و دیگران )97 :1391 ،بررسی وضعیت سرقت
علمی در بین دانشــجویان نشــان میدهد که میزان آن در اقصی نقاط جهان ،در تمام
مقاطع تحصیلی و در تمام دانشگاهها (چه دولتی و چه خصوصی) ،در حال افزایش است

بهطوری که در تحقیقات مختلف میزان آن از  54درصد تا  91درصد گزارش شده است.

پژوهشها و گزارشهای مختلف در ایران هم حکایت از رواج و گسترش آن دارد بهطوری
که نشریه نیچر در گزارش سال  2007خویش درباره سرقت علمی به آن اذعان داشته و
اعالم کرده اســت که بسیاری از مقاالت رونویسیشده در دنیا که توسط پایگاه اطالعاتی
شناســایی آثار کپیبرداری شده منتشر شده است ،به وبالگها و گروههای فارسی زبان

در کشور ایران تعلق داشته است ،از اینرو ذاکرصالحی ( )1389معتقد است که وضعیت
تقلب علمی در کشــور ،بهطور عام و سرقت علمی بهطور خاص ،بسیار تکاندهنده است

بهطوری که از مرحله آسیب خارج شده و به مرحله بحران رسیده است( .فعلی و دیگران،
1. Winston
2. Carlin
3. Benatar
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 )136 :1391در آسیبشناســی پژوهش به مواردی از جمله جعل نتایج ،ســرقت ادبی،
نقض استانداردهای اخالقی ،در رابطه با انسان و ...برمیخوریم که لزوم پرداختن به اخالق

پژوهش را دوچندان میکند( .بحرینی )40 :1389 ،مراکز دانشــگاهی بیشــترین تعداد
محققان و پژوهشــگران را در خود جای داده و لذا انتظار ارائه تولیدات علمی متناســب

با شــأن مراکز علمی و دانشــگاهی و برخورداری اساتید و پژوهشگران از توان و عملکرد

پژوهشــی قابل دفاع ،بســیار بدیهی بهنظر میرسد (عزیزی )9 :1392 ،بنابراین پژوهش
حاضر با هدف مطالعه پدیدارشناسانه تجارب اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه تبریز
در خصوص مســائل و مشــکالت اخالقی در پژوهش و عوامل زمینهســاز بروز تخلفات

پژوهشی در آموزش عالی صورت گرفته است .پدیدارشناسی یک فلسفه و نیز یک روش
تحقیق است که کانون توجه آن تجربیات زندگی میباشد .این روش مطالعه به فهم بهتر
و مطالعه جوهره پدیدهها اهمیت میدهد .همچنین میکوشــد تا توضیحی مســتقیم از

پدیده و تجربیات انســان به همانگونه که هســتند و در زمان ،مکان و جهانی که در آن

زندگی میکنیم ،فراهم نماید؛ بدون اینکه تئوری درباره علت یا منشأ روانی یا علل علمی
آنها داده شــود( .شین و دیگران )2003 ،با توجه به اینکه تجربیات اساتید و دانشجویان

دکتری مهمترین منبع اطالعات برای بررســی پدیده مورد نظر بوده و کمتر پژوهشی به

بررسی و مطالعه پدیدارشناسانه تجارب پژوهشگران در خصوص اخالق پژوهش پرداخته
اســت از اینرو در پژوهش حاضر جهت شــناخت عمیق از روش کیفی و پدیدارشناسی

اســتفاده شده است .مطالعات پدیدارشناسی به این ســؤاالت پاسخ میدهند که :پدیده
تجربه شــده چیست؟ ساختار و اشــتراکات پدیده در اشکال مختلف آن چیست؟ روش

پدیدارشناسانه میکوشد تا تجربیات انسان را در متن و زمینهای که در آن روی میدهد
توصیف نماید .لذا پژوهش حاضر بهدنبال شناخت عمیق و توصیف تجربیات پژوهشگران
آموزش عالی در رابطه با مسائل و مشکالت اخالقی در پژوهش میباشد.
پیشینه تحقیق

در زیر به برخی از پژوهشهای انجامیافته در حوزه اخالق پژوهش اشاره میگردد:

کونگ 1و همکاران ( )2010طی پژوهشــی بهمطالعــه ادراک اعضای هیئت علمی و

دانشجویان هنگ گنگ از صداقت علمی پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که اعضای
1. Kwong
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هیئت علمی و دانشجویان در تعریف سرقت علمی و تبانی اتفاقنظر نداشتند .دانشجویان
دادهســازی را به فشارهای ناشــی از کار ،نمره و آموزش مبهم اساتید نسبت میدادند و
اعضای هیئت علمی هم موارد کمی از سوء رفتارها را گزارش میکردند و اظهار میکردند

که به تخلفات بر طبق استانداردها رسیدگی میکنند.

فانلی )2009( 1فراتحلیل و مرور نظاممندی را در خصوص ســوء رفتارهای پژوهشی

انجام داد .وی  18مطالعه را مورد بررسی قرار داده بود و سوء رفتارها را به تحریف دانش

علمی (جعل ،گمراهســازی ،دستبرد دادهها) محدود ساخته بود .نتایج حاصل از میانگین

وزنی نشــان داد که  %1/97دانشــمندان تأیید کردهاند که حداقل یکبار مرتکب جعل،
گمراهســازی یا تغییر دادهها یا نتایج پژوهشی شدهاند و  %33/7دانشمندان فعالیتهای
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پژوهشی مشکوک و سؤالبرانگیز داشتند.

مطلبیفرد و همکاران ( ) 1391طی پژوهشــی به بررسی اخالق پژوهش با تمرکز بر

ویژگیهای فردی و مســئولیتهای حرفهای پژوهشگران دانشگاههای دولتی شهر تهران

پرداختند .نتایج بهدســت آمده نشــان داد که ویژگیهای فردی شــامل تعهد ،صداقت،
انگیزش ،پشــتکار و صبوری ،روحیه همکاری و کارگروهی در پژوهش اســت .مسئولیت
حرفهای پژوهشــگران شامل مســئولیت در برابر جامعه ،حامیان ،همکاران ،آزمودنیها،
موضوع پژوهش ،محققان دیگر ،جمعآوری و تحلیل دادهها و انتشار یافتهها میباشد.

فعلی و همکاران ( )1391در پژوهشی تحت عنوان نگرش و رفتار دانشجویان دانشکده

کشــاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمینه سرقت علمی نشان دادند که میزان نگرش و

رفتار بیشتر دانشجویان در زمینه سرقت علمی در سطوح نسبتاً نامساعد و متوسط بود.

امین خندقی و پاکمهر ( )1391مطالعهای بهمنظور بررســی دیدگاه دانشــجویان

دکتری دانشــگاه فردوسی مشــهد در زمینه میزان آگاهی از قواعد و هنجارهای اخالق

پژوهش به روش کمّ ی انجام دادند .نتایج نشان داد که بهجز در مؤلفه تحلیل دادهها ،در
میانگین نمره کلی اخالق پژوهش و سایر مؤلفههای آن دانشجویان مورد مطالعه به حد

مطلوبی دست یافته بودند.

نتایــج مطالعه جمیلی و ســدیدپور ( )1393در خصوص کدهای اخالق پژوهش در

تجربههای زیسته نخبگان علوم اجتماعی نشان داد که صفات سلبی کدهای اخالق پژوهش

بهترتیب ،ضعف امانتداری ( ،)0/060ضعف صداقت ( )0/021و میانمایگی مدیریت پژوهشی
1. Fanelli

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

( )0/016بوده اســت .میزان بیشتر دغدغه تجربهشده نخبگان در جامعه علمی که با آن

سر و کار دارند بهضعف مناسبات و اخالق فردی عامالن پژوهشی ( )0/084و میزان کمتر

آن به ساختار مدیریت پژوهشی ( )0/016نسبت داده شده است.

در پژوهش دیگری که توسط بهمنآبادی و همکاران ( )1393با هدف بررسی میزان

رعایت اصول اخالقی در رســالههای دکتری علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد به

روش تحلیل محتوا انجام شد ،پژوهشگران خاطرنشان کردهاند که در حدود ( )0/075از
رسالههای دکتری برخی از معیارها همچون موضوع گمنامی آزمودنیها ،رعایت رازداری،

مشــخص بودن روش گردآوری دادهها ،گزارش اعتبار ابزار پژوهش ،مشخص بودن روش
تحلیل دادهها ،همسو بودن روش تحلیل دادهها با روش اجرای پژوهش و داشتن تعهدنامه

اخالقی مورد توجه قرار گرفته و بقیه موازین اخالق پژوهش همچون حقوق آزمودنیها،

استناددهی و ارجاع مورد غفلت واقع شده است.

با مروری بر پژوهشهای انجامشده در زمینه اخالق میتوان دریافت که بیاخالقیهایی

در حــوزه پژوهشهای علمی صورت میپذیرد .بنابراین ،مطالعه پدیدارشناســانه تجارب

پژوهشگران دانشــگاهی در خصوص مسائل و مشکالت اخالق پژوهش در آموزش عالی
ضروری میباشد.

روش

پژوهش حاضر بهروش کیفی و پدیدارشناســی ـ توصیفی انجام پذیرفته اســت .هدف از
تحقیق پدیدارشناسانه توصیف تجربیات زندگی بههمان صورتی است که در زندگی واقع
شدهاند .استرابرت و کارپنتر )2003( 1فنومنولوژی یا پدیدارشناسی را عملی میدانند که

هدف آن توصیف پدیدههای خاص یا ظاهر چیزها و تجربیات زندگی است .کانون توجه
پدیدارشناســی تجربیات زندگی اســت زیرا این تجربیاتاند که معنای هر پدیده را برای

هر فرد میسازند و به فرد میگویند که چه چیز در زندگی او و نزد وی حقیقی و واقعی
اســت (ادیب حاج باقری و دیگران )89 :1390 ،و چون روش پدیدارشناسی میکوشد تا
تجربیات انســان را در متن و زمینهای که در آن روی میدهد توصیف نماید و غنیترین

و توصیفکنندهترین اطالعات را فراهم میســازد لذا اســتفاده از این روش برای مطالعه
اخالق پژوهش و بررسی تجربیات زنده پژوهشگران جهت روشنسازی و توصیف عمیقتر
1. Streubert & Carpenter
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پدیده موردنظر ،مناسب میباشد .جامعه پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دکتری گروه

علوم انســانی و علوم پایه دانشگاه تبریز میباشد .نمونه این تحقیق ،ترکیبی از اساتید و

دانشــجویان دکتری اســت؛ تلفیق افراد (جمعآوری اطالعات از گروههای مختلف) یکی
از انواع تلفیق 1در تحقیق میباشــد .تلفیــق در تحقیق ،ارزیابی یک پدیده واحد از ابعاد

متفاوت ،بــا دیدگاههای صاحبنظران مختلف ،روشهای متفــاوت ،ابزارهای مختلف و
تئوریهای متنوع است ،هرقدر این تلفیق درست و بهجا و کنترلشده باشد ،تنوع در آن

میتواند بهدقت و صحت بررسی انجامشده بینجامد( .ادیب حاج باقری و دیگران:1390 ،

 )76براســاس روش نمونهگیری هدفمند از  19نفر شامل  9نفر عضو هیئت علمی و 10

نفر دانشــجوی دکتری مصاحبههای نیمه سازمانیافته و عمیق بهعمل آمد .هنگامی که
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مصاحبهشوندگان تجربه خود را در خصوص مسائل و مشکالت اخالقی در پژوهش و عوامل

زمینهساز برخی سوء رفتارها توصیف میکردند و توضیح و روشنسازی دیگری الزم نبود
مصاحبهها پایانیافته تلقی میشدند .مصاحبهها بین  35تا  50دقیقه بهطول میانجامید.

مصاحبهها بر روی نوار ضبط و ســپس عین کلمات افراد اســتخراج میگردید و مجددا ً

برای حصول اطمینان از دقت کار ،نسخهها با نوار مصاحبه مقایسه میگردیدند .بنابراین

در مطالعه حاضر دادهها پس از انجام مصاحبه با  19نفر بهاشباع رسیدند یعنی اطالعات
جدیدی حاصل نشد و عمل گزینش دیگر ادامه نیافت .تجزیه و تحلیل اطالعات بهروش

استرابرت و کارپنتر ( )2003انجام شد .روش مزبور شامل توصیف پدیده موردنظر توسط

محقق ،کنارگذاری پیشفرضهای محقق ،مصاحبه با شرکتکنندگان ،قرائت توصیفهای

شرکتکنندگان ،استخراج جوهرهها ،پیدا کردن روابط اساسی ،نوشتن توصیفی از پدیده،

برگرداندن توصیف به شرکتکنندگان و کسب تأیید آنان ،مرور بر متون مربوطه و انتشار
یافتهها میباشد( .ادیب حاج باقری و دیگران )92 :1390 ،برای افزایش دقت و استحکام

و اینهمانــی یافتههــا ابتدا مصاحبهها جهت جلوگیری از تــورش مربوط به یادآوری بر
روی نوار ضبط گردیدند و ســپس باورپذیری 2نتایج به این صورت تأیید گردید که نتایج

نهایی از طریق بازنگری مشــارکتکنندگان در میان گذارده شــد تا تعیین نمایند که آیا
توصیفات منعکسکننده تجربیات آنها هست یا خیر .در انجام این تحقیق از مشاوره یک

فرد متخصص در تحقیقات کیفی اســتفاده گردید .وی بخشی از مصاحبههای پیادهشده
1. Triangulation
2. Credibility

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

را مطالعه و در تحلیل دادهها کمک نمود .همچنین همســانی و قابلیت تأیید یافتهها از

طریق مشــاهده مداوم ،کنار هم قرار دادن یادداشــتها و یافتههای خام ،یادداشتهای
عرصه و معانی استخراج و فرمولهشده حاصل شد.

یافتهها

مضمون اصلی :1سوء رفتارها در پژوهش

مصاحبهشــوندگان مسائلی از قبیل باندبازی و بده و بستان علمی ،سرقت علمی و ادبی،
دادهسازی و گمراهسازی ،عدم روحیه همکاری ،عدم رعایت انصاف و شتابزدگی را جزء
ســوء رفتارها در پژوهش عنوان کردند .مضامین فرعی و نمونهای از نقلقولها بهشــرح

ذیل میباشد:

مضمون فرعی :1باندبازی و بده و بستان علمی

برخی از مصاحبهشــوندگان مسائلی همچون نوشتن اسامی یکدیگر در نگارش مقاالت و
برخی باند بازیهای صورتگرفته در چاپ مقاالت را جزء کارهای غیراخالقی برمیشمردند.

برای نمونه یکی از اساتید شرکتکننده عنوان میداشت که «در نوشتن اسامی در مقاالت
اسم برخی افراد بدون اینکه تالشی بکنند و سهمی داشته باشند نوشته میشود که یک

کار غیراخالقی میباشــد» و دانشــجویی میگفت «اگر پارتی داشــته باشی و اسم استاد

راهنما در فالن مجله باشد یک مقاله بیکیفیت هم چاپ میشود و فقط اشکال نگارشی
میگیرند و دانشجوی دیگری با کلی هزینه و تالش مقالهاش رد میشود»

مضمون فرعی :2سرقت علمی و ادبی

اساتید و دانشــجویان شــرکتکننده مواردی چون عدم رعایت استناددهی صحیح در
محتویات علمی و ادبی پژوهشها ،استفاده از ایدهها و جمالت دیگران بدون ذکر منبع

و کپیپیستهای صورتگرفته از سوی پژوهشگران دانشگاهی بهویژه دانشجویان را جزء
تخلفات رایج در پژوهشهای آکادمیک عنوان میکردند .یکی از دانشجویان دکتری در

اینباره میگفت «معموالً در رفرنسدهی مســائل اخالقی وجود دارد و کپیپیستها در
حوزه پژوهش زیاد شده است و امروزه مشکلی که در جامعه در میان قشر تحصیلکرده

وجــود دارد اینه که برخی پایاننامهها و مقاالت پولی شــده و با پول مقاله و پایاننامه

خریداری میکنند» و یکی از اســاتید هم بیان داشــت که «گاهی اوقات مواردی در این

ال پرسشــنامه را از جایی برداشته بدون اینکه استناد نماید
زمینه مشــاهده میگردد مث ً
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یا مطلبی را از منبعی برمیدارد بدون اینکه اســتناد کند یا مقاله یک فردی را ترجمه

میکند و به اسم خودش چاپ میکند و از استنادهای بیمورد شروع میکند تا کارهای

پژوهشی بیمورد»

مضمون فرعی :3دادهسازی و گمراهسازی

دادهســازی و گمراهســازی نمونههایی از تقلب علمی هســتند که به جعل و دستکاری
عمدیِ تمام یا بخشــی از یافتههای پژوهشــی اشاره دارند که برخی از محققین در انجام

پژوهشهای علمی مرتکب میشوند .در پژوهش حاضر مصاحبهشوندگان تقلبهای مذکور
را اینگونه توصیف میکردند:

دانشجو« :دوستم براساس مقاالت خارجی و از قبل انجامشده اعداد و ارقام را جابهجا
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میکرد و به ما هم میگفت که سروصدا نکنید من نیاز به تمرکز دارم و دادهسازی

من مشکلتر از کار آزمایشگاهی شما هست»

ال مقالهها را میخواند و سطح معناداری
دانشجو« :نحوه دادهسازیها فرق میکند مث ً
آنها را بررســی میکند و دادههای خام خودش را دســتکاری میکند و بعد آنالیز

برایش معنیدار میشود»

ال به آزمایشگاه
دانشجو« :بیشتر دادهها را از طریق نرمافزار دادهسازی میکنند و اص ً

نمیروند و اجرا نمیکنند»

استاد« :محقق باید سعی نماید که واقعیتها را وارونه نکند ولی متأسفانه در جامعه

ال اگر فرضیهای معنیدار
مــا در عالم تحقیق گاهی اوقات اتفاقات بدی میافتد مث ً
نباشد سعی میشود که به روشهایی تحقیق را تحریف کنند تا با یافتههای دیگران
همسو باشد که این بهنظر من جزء بحثهای غیراخالقی قضیه میباشد»

مضمون فرعی :4عدم روحیه همکاری

مشارکتکنندگان در اظهارت خودشان عدم مشارکت و همکاری در بین پژوهشگران را از
جمله مسائل و دغدغهها در حوزه پژوهش ذکر میکردند .برای مثال یکی از اساتید اظهار

میکرد که «بهنظر من اولین مسئله در پژوهش عدم روحیه همکاری میباشد که عموماً

پژوهشــگران از لحاظ همکاری با هم راحت نیستند» و استادی بیان میداشت «متأسفانه
در دانشگاه فردیت خیلی حاکم هست درحالیکه دین ما مشارکتی است ،اگر ما براساس

الگوهای دینی پیش رویم در کوتاه مدت رشد خواهیم کرد ولی متأسفانه براساس الگوها

نیست و اگر متعهد به اینها باشیم فرهنگ پژوهشی ما هم درست میشود»

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

مضمون فرعی :5عدم رعایت انصاف

رعایــت نکــردن انصاف در تالش و هزینههــا یکی دیگر از مضامینی بــود که برخی از
مشارکتکنندگان آن را غیراخالقی دانسته و اظهار میداشتند که:

اســتاد« :گاهی اوقات نام دیگران را در مقاله مینویسند بدون اینکه سهمی داشته

باشــند و گاهی اســاتید هم از دانشجو سوء اســتفاده میکنند و دانشجو را وادار
میکنند که یک مقاله علمی پژوهشی بنویسد بدون اینکه هزینهاش پرداخت شود

و متأسفانه همه ما گرفتار هستیم»

دانشجو« :میبینی که همه کارها را دانشجو انجام میدهد و استاد هم یک دور مقاله

را نشســته خوانده و میگوید که نه من برای مقاله شما دو روز وقت گذاشتم اسم
من باید اول بیاید و مقاله را برمیدارد و اسامی را جابهجا میکند و استاد هم باید

درک کند که دانشــجویی که کار کرده دوست داره که حداقل در اولین مقالهاش
اســم خودش اول باشد حاال برخی استادها میگویند که فرقی ندارد که اول باشه

ال در کنفرانسها
یا دوم خب اگه فرقی ندارد بگذارید اســم دانشجو اول باشد یا مث ً

همه هزینه را دانشجو خودش میدهد و استاد نمیگوید که بگذار یکبار هم هزینه
را من بدهم درحالیکه اسم استاد هم هست»

مضمون فرعی :6شتابزدگی

صبر و بردباری الزمه پژوهش اســت ،اما عدم رعایت آن و شــتابزدگی در پژوهش یکی
از آفتهای دامنگیر پژوهش در دانشگاه است .یکی از اساتید در این خصوص میگوید:

«عجلهزدگی در تحقیق هم یکی از مســائل پژوهش دانشگاهی هست و نظام آموزشی ما

بهحرکت خالف در پژوهش دامن میزند و دانشــجو نمیتواند یک تحقیقی را در عرض
یک ترم با توجه به پروسههای طوالنیمدت انجام دهد بنابراین دادهها را بهشیوه غلط و
با عجله جمعآوری میکند تا دفاع نماید»

اســتاد« :یکی از اصولی که در تحقیقات ما رعایت نمیشود حلم و بردباری است و
ما فاقد حلم و بردباری هستیم و علتش هم ساختاری است و محیط تعیینکننده

اکثر رفتارهای آدمی است»

مضمون اصلی :2فشارهای محیطی

مصاحبهشــوندگان یکی ازعوامل زمینهســاز تخلفات پژوهشی را فشارهای محیطی ذکر
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میکردنــد که معیارهــای پذیرش و ارتقاء ،هزینه و بودجــه ،تعیین محدودیت زمانی و

عدم همکاری را در برمیگیرد .اعمال فشــار برای نگارش مقاله بهمنظور ارتقای شــغلی
و دریافت منافع مالی و مزایای مختلف و همچنین اعمال فشــار برای انجام پژوهش در
زمان محدود و دریافت نمره منجر به بداخالقیهایی در حوزه پژوهش میشوند .برخی از

مصاحبهشوندگان کمبود بودجه و تأمین نبودن پژوهشگران و آزمایشگاهها از لحاظ مالی
و امکانات ،هزینهبر بودن برخی از پژوهشها و عدم همکاری برخی نهادها و سازمانها را

در بروز تخلفات پژوهشی دخیل و مؤثر میدانستند.
مضمون فرعی :1معیارهای پذیرش و ارتقاء

معیارهای نامناسب پذیرش دانشجو ،ارتقاء و تأکید بیش از حد بر تعداد مقاالت در ارتقاء
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اعضای هیئت علمی و پذیرش دانشــجویان در مقاطــع باالتر تحصیلی یکی از مضامین
پدیدارشده از تجربیات اکثر مصاحبهشوندگان میباشد .مصاحبهشوندگان مضمون مزبور

را یکی از عاملهای مهم در بروز تخلفات در حوزه پژوهش ذکر کردند.

برای نمونه یکی از اساتید در اینباره میگفت «مقاالتی که در کشور ما چاپ میشوند
اگر یافته مثبت و معنیداری بین دو متغیر پیدا نکنند و با فرضیه همسویی نداشته
باشــند معموالً چاپ نمیشوند یعنی انگار بهزور پژوهشگران را بهطور غیرمستقیم
سوق میدهند که بیایند دستکاری بکنند تا اینکه یک رابطه معنیدار و قابل چاپ

در مجالت داخلی بهدست آید»

و اســتادی دیگر تجربه خود را چنین توصیف میکند« :یکی از عوامل زمینهســاز

ســوء رفتارهای پژوهشی وجود فضاهای کاذب و فضاهای علمی ارتقا میباشد که

در واقع افراد به هر طریقی میخواهند ارتقا یابند و متخصصان پرورشیافته به آن
حدی نمیرسند که محقق شوند»

مضمون فرعی :2هزینه و بودجه

برخی از مشــارکتکنندگان کمبود بودجه و تأمین نبودن پژوهشگران و آزمایشگاهها از
لحــاظ مالی و امکانات ،هزینهبر بودن برخی از پژوهشها را در بروز تخلفات پژوهشــی

دخیل میدانستند .به نمونهای از اظهارت شرکتکنندگان در اینباره اشاره میگردد:

استاد« :بهخاطر شرایطی که در جامعه ما هست هزینهها و بودجه خیلی کم هست

که این باعث میشود پژوهشگران بهسمت دادهسازی سوق پیدا کنند ،ولی کشورهای

پیشــرفته صرفاً برای کارهای آزمایشگاهی و پژوهشی هزینه میکنند .بودجههای

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

کالن میگذارند تا هم بتوانند مواد آزمایشگاهها و هم دستگاهها را تأمین بکنند که

هیچ مشکلی نداشته باشند ،هم نیروی کار را از لحاظ مالی تأمین میکنند .وقتی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید و آزمایشگاهها از لحاظ مالی تأمین هستند

یعنی اساتید جاده خاکی نمیروند که بخواهند بیرون کار کنند .االن رایج شده که
خیلی از اساتید سمت کارهای فرعی میروند مثل شرکت زدن ،ساختمانسازی و

ال ربطی به حرفه آنها ندارد که این یک مسئله هست و بنابراین هر
کارهایی که اص ً
جا پول هست کار تحقیقاتی درست هم هست»

دانشــجو« :در آزمایشگاه استاد میگوید که مواد کم است و هزینهاش زیاد است و
دانشــجو هم چون میبیند که مواد کم اســت یک طیف را اندازه میگیرد و طبق

یک تکرار دادهسازی میکند خب دلش میخواد وقتی استاد میگوید که مواد کم
هست و چیزی نداریم چهکار کند»

مضمون فرعی :3تعیین محدودیت زمانی

ایجاد محدودیتهای زمانی در دانشگاه یکی از مضامین پدیدارشدهای است که اساتید و
دانشجویان در تجربیات خود بدان اشاره میکردند .نظر یکی از اساتید اینگونه بود «یکی

از بحثها به خألهای قانونی برمیگردد وقتی به دانشجو فشار میآوریم که در فالن ترم

باید کارت را تمام بکنی و باید چندتا مقاله داشــته باشــی خب دانشجو چهکار باید بکند
وقتی نمیرسد فکرهای خالف به ذهنش میرسد» و دانشجویی میگفت «امروزه به دانشجو

فشار میآورند که باید در زمان تعیینشده دفاع بکند که بهنظر من کار اشتباهی است و

چنین محدودیتهایی باید در دست استاد راهنما باشد»
مضمون فرعی :4عدم همکاری

ســرخوردگی و دلســردی حاصل از عدم همکاری برخی نهادهــا و آزمودنیها در انجام

کارهای پژوهشی هم در بروز تخلفات نقش دارد .برای نمونه دانشجویی در اینباره بیان
میکرد که «عدم همکاری برخی نهادها و ارگانها بر تخلفات پژوهشی دخیل است ،عدم
همکاری برخی ارگانها و ســازمانها با پژوهشگر باعث میشود که پژوهشگر دادهسازی
نماید ،چون عنوان پژوهش یا طرحش تصویب شده و غیر از دادهسازی چارهای ندارد»
مضمون اصلی :3ویژگیهای فردی

ویژگیهــای فردی از قبیل سســتی و راحتطلبی ،نداشــتن انگیــزه و روحیه علمی،
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ســطحینگری ،نداشتن وجدان کاری و حس مسئولیتپذیری جزء مضامین پدیدار شده

در تجربیات مصاحبهشوندگان و زمینهساز بروز برخی سوء رفتارها و تخلفات بوده است.
مضمون فرعی :1سستی و راحتطلبی

برخی از مصاحبهشــوندگان سســتی و راحتطلبی پژوهشگر را یکی از عوامل زمینهساز
تخلفات پژوهشی میدانســتند ،درحالیکه جدیت و تالش الزمه هر کار پژوهشی است.

ال نقلقولهای زیر میتواند حاکی از این تجربه باشد:
مث ً

دانشــجو« :تنبلی خود دانشجو هم دخیل هستش ،نمیتواند کار انجام دهد چندتا
مقاله را میخواند و با هم ترکیب میکند و آن هم در پشــت میز نه در آزمایشگاه

و کپیپیست کرده و مقاله را مینویسد»
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دانشجو« :دانشجو حال و حوصله کار کردن در آزمایشگاه را ندارد و دادهسازی میکند»

مضمون فرعی :2نداشتن انگیزه و روحیه علمی

بیانگیزگی و عدم روحیه علمی در بین پژوهشگران دانشگاهی از جمله مضامینی بود که
مشارکتکنندگان ضمن اظهارات خود بدان اشاره میکردند و مواردی چون مدرکگرایی،

بیکاری و ناامیدی از آینده حرفهای را در نداشــتن روحیه علمی تأثیرگذار میدانســتند.

نمونههایی از تجربیات مشارکتکنندگان بدینشرح است:

دانشــجو« :علم یکجوری شــغل شده و عالقه به علم از بین رفته و وقتی بهعنوان
شغل به آن نگریسته میشود خب مقدس نیست و تحصیالت تکمیلی جایی است

که افراد باید با عشق و عالقه بیایند و افراد در کشور ما بیشتر از سر بیکاری میآیند»

دانشــجو« :من فکر میکنم که مهمترین عامل بروز تخلفات انگیزه اســت ،امروزه

ال کسی که واقعاً عاشق و عالقمند به رشتهاش بود در مقاطع
مثل قبل نیســت قب ً
باالتر سعی میکرد کاری که انجام میدهد مفید باشد و نتیجهاش برای فرد خیلی
مهم بود و برای همین ارزش قائل میشــد و وقت میگذاشــت ولی متأسفانه االن

بعضیها مدرکگرا هستند و فقط میخواهند که کاری انجام شود و تحقیقی انجام
ال به این اهمیت نمیدهند که این مقاله من و
دهند و مقالهاش کنند و بروند و اص ً

دادههایش حقیقی است یا نه»

دانشــجو« :ناامیدی و ســرخوردگی در بین اکثر دانشجوها چه ارشد و چه دکتری
دیده میشــود و این بهدلیل بازار کار اســت که بهدلیل نبود کار افراد انگیزه کافی

در انجام تحقیق ندارند و سعی میکنند یک چیزی را سرهمبندی بکنند و بروند»

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

مضمون فرعی :3سطحینگری

برخی از اساتید سطحینگری و صوری عمل کردن پژوهشگران را در بروز تخلفات اثرگذار
میدانســتند ،بهطوری که یکی از اســاتید در اینباره اظهار میداشت «در برخی مواقع ما

صوری عمل میکنیم .متأسفانه در زندگی اجتماعی و فردی هم به صوری بودن خیلی عالقه
داریم ،طوری عمل میکنیم که دیگران از ما خوششان بیاید التزام صوری ما خیلی زیاد
است اما التزام عملی ما با مشکالتی روبروست و این در اخالق پژوهشی ما اثر گذاشته است»

استاد دیگری اینگونه ابراز میداشت «اگر آموزههای مذهبی و اعتقادی درست جا

بیفتند مهار درونی ایجاد میکنند که متأسفانه ما در اینجا هم درست عمل نکردهایم،

با اینکه ما دروســی در مورد مســائل مذهبی در مدرسه و دانشگاه میخوانیم ولی
روح حاکم بر جامعه این نیســت که آموزههای مذهبی انجام پذیرند و عملی شوند
و سیاست ،اقتصاد و سوء مدیریت و ...تأثیر میگذارند»

مضمون فرعی :4نداشتن وجدان کاری و حس مسئولیتپذیری

وجدان کاری و مسئولیتپذیری در پژوهش بسیار حائز اهمیت میباشد که فقدان آن در

بین پژوهشگران دانشگاهی مسائل و مشکالتی را ایجاد میکند .استاد مشارکتکنندهای
در این زمینه اظهار میداشــت «اگر در پژوهشها نیت درســت باشد اخالق هم خود به
ال شما میبینید که در اسالم نیت خیلی مهم است .وقتیکه نماز
خود رعایت میشود مث ً

میخوانید نیت نکنید نمازتان باطل است و در نیت پژوهش هم اگر ایمان درونی و وجدان
درونی و اخالق پســندیده خودتان را اعمال بکنید در واقع خود به خود اخالق پژوهشی

رعایت شده است و مشکل خاصی پیش نمیآید»

دانشــجوی دیگری میگوید« :اگر وجدان نباشــد هیچ کاری نمیشــود کرد یک

کمی میشــود کنترل کرد اما نه زیاد» و دانشجویی هم بهگونه دیگری به موضوع
ال در یکی از
اشاره میکند «بیمسئولیتی استاد ،دانشجو را هم عصبانی میکند مث ً

آزمایشگاهها دستگاهی خراب شده و دانشجوها معطل تعمیر دستگاهاند ،به استادشان

گفتهاند و استاد گفته که به همکارم میگویم که یک روز بیاید درستش کند و حاال
ببین اســتادی که به وقت دانشجو ارزش قائل نیست دانشجو هم کالفه میشود و
اســتاد راهنما باید مسئولیتپذیر و پیگیر باشد و این باعث پرانگیزه شدن دانشجو
میشــود و در غیر اینصورت دانشــجو میگوید که وقتی برای استادم مهم نیست

پس چرا برای من مهم باشد و ارزش علم را خود استاد باید بیشتر از دانشجو بداند»
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مضمون اصلی :4فقدان مدیریت و راهنمایی

فقدان مدیریت و راهنمایی شامل زیرمضمونهای عدم نظارت و پیگیری ،ضعف در مهارت
و بهروز نبودن و عدم دسترسی به استاد میباشد.
مضمون فرعی :1عدم نظارت و پیگیری

اکثر مشــارکتکنندگان در پژوهش برضعف قوانین اجرایــی و تنبیهی و عدم نظارت و

پیگیری نکردن کارهای پژوهشــی در دانشگاه اشاره میکردند و نقش نظارت و کنترل را
در بروز تخلفات بسیار مهم میدانستند .یکی از اساتید بیان میداشت که «تدوین قوانین

بازدارنده و اجرایی و تنبیهی الزم اســت ،یعنی هر دو باید باشند ولی متأسفانه ما قوانین
و تنبیهاتی به آن صورت نداریم»

164

یکی دیگر از اســاتید شرکتکننده در مصاحبه اظهار میداشت «بخشی از تخلفات

پژوهشــی به نظارت اجتماعی برمیگردد و بهنظر من نظارت اجتماعی باید خیلی
قوی باشد و تخلف یک استادی در حوزه پژوهش قابل گذشت نیست ،چون استاد

تربیت نســل بعدی را برعهده دارد و اگر دانشــجویی تخلف من استاد را ببیند این
برای من بس اســت و دانشــجو هم تا آخر عمرش هدایت نمیشود و اخالق را در

این حوزه رعایت نمیکند»

دانشــجو« :عملکرد استاد هم مهم هست و اگر استادی سختکوش باشد و نظارت
داشته باشد و دانشجو هم ببیند که استاد هم فعالیت میکند به آزمایشگاه میآید
نظارت میکند و اینطوری نباشــد که دانشــجو را به حال خودش رها بکند و از

دانشــجو فقط داده بخواهد .اســتاد باید ببیند که آیا دانشجو واقعاً کار میکند یا

اینکه دادهســازی میکند خب اینها میتوانند بهصورت غیرمســتقیم تأثیر زیادی
روی دانشجو بگذارند»

دانشــجو« :پژوهشها هدفدار نیســتند و به نتایج پژوهــش اهمیتی نمیدهند و
پایاننامهها و پژوهشها در کتابخانهها گرد و خاک میخورند و دانشجو هم میگوید

چون کســی نیســت پیگیر باشد و نه تعهد و قانونی هست و نه مسئولی که به این

نتایج نگاه بکند پس راحت دادهسازی میکند و میرود»

مضمون فرعی :2ضعف در مهارت و بهروز نبودن

تســلط علمی ،مهارت و توانایی پژوهشگر و بهروز نبودن استاد راهنما هم در بروز برخی

سوء رفتارها سهیماند .یکی از دانشجویان ضمن گفتگو تجربه خود را چنین بیان میکند

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

«یکی دیگر از بحثها تســلط علمی استاد راهنماست و اگر استادی تسلط علمی نداشته

باشــد و استادی که دانشجو مرتب مراجعه میکند سرباز بزند و توضیح مناسبی نداشته
باشــد ،نتواند کمک کند و راهنمای خوبی برای دانشــجو نباشد یواش یواش آن دانشجو

هم انگیزه خودش را از دست میدهد»

دانشــجو« :برخی از اساتید بهروز نیســتند و از کارهای نرمافزاری سر درنمیآورند و

برخی دانشجوها هم سوء استفاده میکنند»
مضمون فرعی :3عدم دسترسی به استاد

برخی از دانشجویان در دسترس بودن استاد راهنما را در انجام درست کارهای پژوهشی
بسیار مهم میدانستند که در این خصوص به برخی اظهارات اشاره میگردد.

دانشــجو« :در کار پژوهشی من نمیگویم که یک دانشجو به استادش وابسته باشد
اما اســتاد براســاس تجربیاتی که دارد راه را روشن میکند و دانشجو باید خودش
مطالعه کند ،یعنی اصل کار با خود دانشجوست اما با کمکها و راهنماییهای استاد

کار بهپیش میرود به هر حال چون دانشــجو تجربه ندارد یا تجربهاش خیلی کم

است ،خیلی موقعها نیاز پیدا میکند که به استاد مراجعه کند .یکی از چیزهایی که
بهنظرم خیلی مهم میآید این است که اساتید در ساعتهایی که مشخص کردهاند
حتماً حضور داشــته باشند تا به هر حال در قبال مسئولیتی که برعهده آنهاست و

وظایفی که دارند حضور داشته باشند ،به دانشجو کمک کنند .حضور موثر استاد به

دانشجو خیلی کمک میکند و نه اینکه دانشجو برود و بارها مراجعه کند و استادش
حضور نداشته باشد که این خودش سرخوردگی ایجاد میکند»

ال هفتهای دو ساعت مشخص در اتاقشون
«بهنظر من اساتید ما برنامهریزی ندارند مث ً
باشند تا دانشجویان برای رفع اشکال مراجعه کنند برخی اساتید یا جلسه دارند و
یا تشریف ندارند .خالصه اینکه اساتید برای دانشجو وقت نمیگذارند و برای وقت

دانشــجو ارزش قائل نیستند .بنابراین در دسترس نبودن استاد باعث بههم ریختن
اعصاب دانشجو میشود و دوست ندارد که دیگر ادامه بدهد .خب وقتی یک استاد

مملکت برنامهای برای کارهایش ندارد ،از دانشجو باید چه انتظاری داشت»
مضمون اصلی  :5نظام آموزشی

در بهوجود آمدن برخی ســوء رفتارها عالوه بر بحث نظام اجتماعی و مسائل فردی نظام
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آموزشــی هم دخالت دارد .درون نظام آموزشی در واقع بهنوعی به فرایند اخالق پژوهش
جهت میدهد .در اینباره به مضامین فرعی اشاره میگردد:

مضمون فرعی :1تأکید بر نتایج زودبازده

تاکید بر نتایج زودبازده در سیاستگذاریها و نظام آموزشی یکی از مضمونهای پدیدارشده

در تجربیات مصاحبهشوندگان است .برای نمونه یکی از اساتید شرکتکننده در این رابطه

بیان میداشت که «متأسفانه در نظام آموزشی هم گرفتار نتایج زودبازده شدهایم که ناشی

از سیاستهای غلط است و دولت هم بر کارهای زودبازده تأکید میکند و این زودبازدهی
در دانشــگاه هم گسترش یافته و محقق باید زود نتیجه کار خودش را ارائه دهد که این

باعث مطرح شدن برخی بحثهای غیراخالقی میشود»
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مضمون فرعی :2ضعف درفرایند یاددهی ـ یادگیری

مصاحبهشوندگان در ضمن گفتگو در خصوص عوامل زمینهساز تخلفات پژوهشی به وجود

ضعفهایی در آموزش اخالق حرفهای و روشهای تدریس یکطرفه اشاره میکردند .در
اینباره یکی از اســاتید اشاره داشت که «شیوههای آموزشی یکجانبه هم تأثیر منفی بر

اخالق پژوهشی دارند .شیوههای آموزشی پویا و شیوهای که در آن آزادی تا حدودی در
بحــث و گفتگو وجود دارد ،همه تا حــدودی درگیرند و یادگیری با همیاری و همافزایی
صورت میپذیرد ،شــرایط مســاعدی برای اخالق فراهم میکنند ،کــه اگر اینها صورت

نگیرد شــما از ترس نمیتوانید ســؤال بکنید ،از ترس نمیتوانید در مقابل استاد بگویید
که اینگونه نیســت .وقتی اینها نباشد تالش میکنید که یافته را طوری وفق بدهید که
در مذاق اســتاد و در مذاق نظام آموزشــی سازگاری داشته باشد و این یکی از مشکالت
عمدهای است که بهوجود میآید»

و یکی دیگر از اساتید در این زمینه میگفت «ضعف آموزش هم وجود دارد اساتید

و دانشــجویان ما در زمینه اخالق حرفهای در پژوهش آموزش نمیبینند و بخشی

از تحقیق است که به آن پرداخته نمیشود»

و دانشــجویی بیان میکرد «اساتید به دانشجویان شیوههای صحیح پژوهش را یاد

نمیدهند و فقط از دانشــجو مقاله میخواهند و دانشجو بلد نیست که چکار بکند

یعنی سردرگم هست»

مضمون فرعی :3کثرت پذیرش دانشجو

برخی از مصاحبهشــوندگان پذیرش زیاد دانشجو را در بروز برخی سوء رفتارها تأثیرگذار

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

میدانستند .یکی از اساتید میگوید« :یک استاد چندین دانشجو دارد و بنابراین نمیرسد
و نمیتواند آنها را خوب راهنمایی کند» دانشــجویی در اینباره میگفت« :تعداد اســاتید

نســبت به تعداد دانشجو کم است و یک اســتاد را مجبور میکنند که دانشجوی زیادی
بردارد درحالیکه نه در توانش هســت و نه در آزمایشگاه امکانات کافی دارد و در نتیجه
کیفیت پایاننامهها کمتر میشود و تخلفات افزایش مییابد»
مضمون اصلی :6عواقب و پیامدها

در رابطــه با عواقــب و پیامدهای تخلفات در حوزه پژوهش پنج مضمون فرعی شــامل
سردرگمی و ایجاد شــبهه ،افت علمی ،بیاعتمادی ،تضییع حقوق پژوهشگران و تربیت

پژوهشگران ضعیف و کممهارت استخراج گردید که در ادامه بهذکر مضمونها و نمونهای
از نقل قولها اشاره میگردد.

مضمون فرعی  :1سردرگمی و ایجاد شبهه

یکی از دانشــجویان دکتری میگفت «من بهعنــوان یک محقق کاری که انجام میدهم
و بعــدا ً مقالهای کــه ارائه میدهم یا پایاننامهای که خواهم داد باالخره از نتیجه کار من
محققان دیگری میخواهند اســتفاده کنند؛ حاال اگر این دادهها حقیقی نباشند خب آن

نشان میدهد که غیراخالقی است یعنی بنده خدایی که میآید استفاده میکند نمیداند
که واقعی بوده یا غیرواقعی»

دانشجو «خب پژوهشگران بعدی دچار شک و تردید میشوند و درست و نادرست
را تشخیص نمیدهند»

مضمون فرعی :2افت علمی

اســتادی بیان میداشت که «اگراخالق پژوهشی رعایت نشــود تمامی یافتههای

تحقیقی بهدســت آمده نادرســت خواهد بود و بنابراین احتمال اینکه از یافتههای

پژوهشــی یک نظریه و پدیدهای بهوجود آید که جالب و قابل عرضه باشد نخواهد

بــود و تحقیقات هــم به تحقیقات صوری تبدیل میشــوند و هرچقدر هم برایش
هزینــه بکنند ،چون از اول نیت و امثال اینها در آن خوب نبوده نهایتاً تحقیق هم
خوب نخواهد بود» و اســتاد دیگری تجربه خود را چنین بیان مینمود «پژوهشها

باید کاربردی باشــند و کشــور ما نیاز به پژوهشهای کاربردی دارد و باید یکی از
خألها و نیازهای کشور پر شود ،وقتی نوشتهای به درد نمیخورد و تکرار مکررات
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اســت ،نباید امتیاز داده شود و اگر بیشتر به حل مسائل و کاربردی بودنشان نگاه

بکنیم خوب میشود»

مضمون فرعی  :3بیاعتمادی

اظهارات برخی از مشارکتکنندگان در زیر نمایانگر همین امر است.

استاد« :عواقبش بر تمامی جنبههای مختلف جامعه میباشد و انحراف از راه درست
باعث منفی شدن نتایج پژوهشی میگردد و دادهسازی باعث عدم اعتماد میشود.
دانشجو« :عواقب دادهسازی و تخلفات پژوهشی این است که کسی به نتایج پژوهشی

اطمینان ندارد و امروزه نتایج پژوهشــی کاربردی نیستند و اینها باعث بیاعتمادی

به نتایج پژوهشی میشوند»
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مضمون فرعی :4تضییع حقوق پژوهشگران

یکی از اســاتید در این زمینه میگفت «سوء رفتارها در پژوهش باعث میشوند که

افرادی که واقعاً الیق نیســتند باال بیایند و افرادی که زحمت زیادی میکشــند و

حقشــان است ،باال نیایند و دچار سرخوردگی شوند ،نیروهای ناالیق با میانبرهایی
ارتقاء یابند و در واقع در آن صورت حق و ناحق مخلوط میشود که درست نیست»

دانشجو« :کسی که راه غلطی را میرود و دادهسازی میکند به نتیجه مثبتی دست
مییابد و تشــویق هم میشود .یکی از دوستهای من دادهسازی کرده بود و موقع

دفاع هم اساتید از سختکوشی و فعال بودنش تعریف و تمجید میکردند درحالیکه

کارش جز دادهسازی چیز دیگری نبود»

مضمون فرعی  :5تربیت پژوهشگران ضعیف و کممهارت

برای نمونه دانشــجویی مطرح نمود که «فردی کــه کار خطایی کرده و آمده باال،
مطمئن باشــید که این خودش بعــدا ً در مقام محققی قرار میگیرد که میخواهد

افرادی را تربیت کند .در این صورت مهارت کافی برای تربیت افراد دیگر را نخواهد

داشت پس ضعف و نتیجه کارش را آنجا نشان میدهد و شخصیتش هم زیر سؤال
میرود و اینجا در رفته ولی در آنجا مطمئناً دچار مشکل میشود»

بحث و نتیجهگیری

با تحلیل تجربیات اســاتید و دانشــجویان دکتری  6مضمون اصلی و  25مضمون فرعی
استخراج گردید .زمینه کلی ،مضامین اصلی و فرعی در جدول شماره  1ارائه شده است.

مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

جدول  :1مضامین اصلی و فرعی اخالق پژوهش
مضامین اصلی

سوء رفتارها در پژوهش

مضامین فرعی

 باندبازی و بده بستان علمی سرقت علمی و ادبی دادهسازی و گمراهسازی عدم روحیه همکاری عدم رعایت انصاف -شتابزدگی

تجربیات اساتید و دانشجویان دکتری از اخالق پژوهش

فشارهای محیطی

 معیارهای پذیرش و ارتقاء هزینه و بودجه تعیین محدودیت زمانی -عدم همکاری

ویژگیهای فردی

 سستی و راحتطلبی نداشتن انگیزه و روحیه علمی سطحینگری -نداشتن وجدان کاری و حس مسئولیتپذیری

فقدان مدیریت و راهنمایی

نظام آموزشی

عواقب و پیامدها
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 عدم نظارت و پیگیری ضعف در مهارت و بهروز نبودن عدم دسترسی به استاد تأکید بر نتایج زود بازده ضعف در فرایند یاددهی ـ یادگیری کثرت پذیرش دانشجو سردرگمی و ایجاد شبهه افت علمی بیاعتمادی تضییع حقوق پژوهشگران -تربیت پژوهشگران ضعیف و کممهارت

اولین مضمون اصلی استخراجشده از تجربیات مشارکتکنندهها عبارت از «سوء رفتارها

در پژوهش» میباشــد .مصاحبهشوندگان در پژوهش حاضر مضامینی از قبیل باندبازی و
بده و بستان علمی ،سرقت علمی و ادبی ،دادهسازی و گمراهسازی ،عدم روحیه همکاری،

عدم رعایت انصاف و شتابزدگی را جزء سوء رفتارها در پژوهش عنوان کردند .طبق نظر

مینتز )1999( 1ســوء رفتار در پژوهش زمانی صورت میپذیرد که هنجارهای سیســتم
1. Mayntz
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پژوهش بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه مورد نقض قرار میگیرد( .برنمن )89 :2013 ،1نتایج
مطالعه ادیبی و همکاران ( )1388درخصوص بررسی علل انجام انتشار چندگانه در طی

سالهای  1384-1387نشان داد که جامعه علمی کشور هنوز با اصول حرفهای پژوهش
آشنا نیست و بسیاری از موارد انتشارچندگانه به دالیل غیرعمدی و از روی ناآگاهی رخ

داده است .مؤسسه ســامت عمومی آمریکا بداخالقی علمی و پژوهشی را شامل جعل،
تحریف ،دزدیدن تألیفات یا اختراعات دیگران ،گزارش نادرســت آزمایشها ،تأثیردادن

پیشفرضهــای ذهنی خــود در هنگام عمل و نتیجهگیری ،گزارش نادرســت نتایج و
نمودارها و برجســته نشان دادن برخی موارد خاص و بهطورکلی عدم امانتداری ،اعمال

نفوذ غیرمنطقی در ترتیب اســامی نویســندگان و ...برشمرده است( .محمودی:1386 ،
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 )132در بررسی ادبیات به انواعی از سوء رفتارهای پژوهشی از قبیل جعل ،2گمراهسازی،3
ســرقت ادبی ،انتشــار دوگانه یا چندگانه یک پژوهش در دو یا چند منبع ،انتشار قطعه

قطعــه یک پژوهــش در چند جا بهمنظور افزایش تعداد مقاالت (قاچ کردن ،)4ارســال

دوگانه یا چندگانه ،5درج نام نویسنده در مقاله بدون اینکه نقش داشته باشد (نویسنده
اهدایی ،)6حذف نام نویســنده از لیســت مقالهای که نقش اساسی در نگارش آن داشته
(نویسنده ناپیدا ،)7نوشــتن نام افراد بهعنوان نویسندگان مشترک برخالف میل و اراده
آنها اشــاره گردیده اســت( .برنمن )90 :2013 ،نتایج پژوهش فانلی ( )2009نشان داد

که  1/97درصد دانشمندان اظهار داشتهاند که حداقل یکبار مرتکب جعل ،گمراهسازی

یا تغییر دادهها و نتایج پژوهشی شدهاند و  33/7درصد دانشمندان فعالیتهای پژوهشی
مشکوک و سؤالبرانگیز داشتند.

نتایج پژوهش کونگ و دیگران ( )2010نشان داد که اعضای هیئت علمی و دانشجویان

در تعریف سرقت علمی و تبانی اتفاقنظر نداشتند .دانشجویان دادهسازی را به فشارهای

ناشــی از کار ،نمره و آموزش مبهم اســاتید نســبت میدادند و اعضای هیئت علمی هم
موارد کمی از سوء رفتارها را گزارش میکردند و اظهار میکردند که به تخلفات بر طبق
1. Bornman
2. Fabrication
3. Falsification
4. Salami-slicing
5. Shot Gunning
6. Gift Authorship
7. Ghost Authorship
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اســتانداردها رسیدگی میکنند .همچنین پارک 1طی پژوهشی به بررسی پیشینه سرقت
علمی دانشجویان در آمریکای شمالی پرداخت .وی  9علت را در سرقت ادبی دانشجویان
مورد شناســایی قرار داد که عبارتاند از .1 :کمبود دانش دانشجویان در خصوص روش
تحقیق و استناددهی؛  .2کسب نمره بهتر در زمان محدود؛  .3مسائل مربوط به مدیریت

زمان؛  .4ارزشهای شــخصی؛  .5مقاومت و اعتراض؛  .6نگرش منفی دانشجویان نسبت

به معلمان و تکالیف ارزشــیابی؛  .7انکار یا خنثیسازی رفتارهای مربوط به سرقت ادبی؛

 .8دســتیابی بــه اطالعات الکترونیکی و دیجیتال؛  .9عــدم بازدارندگی و مجازات مؤثر.
(پارک )479 :2003 ،برخی از محققان هم تنبلی ،پنهانســازی ،رقابت و فشــار ناشی از

حجم کارهای علمی و زمان را از جمله عوامل سرقت ادبی عمدی و آگاهانه برشمردهاند.
(جیمز 2و دیگران )2002 ،دولین و گری )2007( 3در یک مطالعه کیفی به بررسی عوامل

مربوط به ســرقت ادبی دانشجویان در اســترالیا پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

که عواملی از قبیل معیارهای پذیرش سازمانی ،درک ضعیف دانشجویان از سرقت ادبی،
مهارتهای آکادمیکی ضعیف ،عوامل یاددهی ـ یادگیری ،عوامل شــخصیتی و فشارهای

محیطی در ســرقت ادبی نقش دارند .شعبانی ( )1386در تحقیق خویش بیاخالقیهای

پژوهشی را شامل نویسندگان شبح ،نویسندگان مهمان یا افتخاری ،ارسال همزمان یک
مقاله به چند مجله ،اشــاره نکردن به نام افرادی که در پژوهش سهیماند ،مزاحمت ،ارائه

نادرســت ،جعل ،تحریف ،حذف واقعیت و ســرقت علمی بیان میکند و معتقد است که

فرهنگسازی و اطالعرسانی به تمام ذینفعان در این خصوص ،بازنگری در آئیننامههای
ارتقای اعضای هیئت علمی که بر کمیت تأکید دارند تا کیفیت و تأسیس سازمانی مستقل
برای تدوین قوانینی در این زمینه در پیشــگیری از اقدامات ســوء علمی و رعایت اخالق

در نگارش مقاالت علمی مؤثر اســت .همچنین نتایج تحقیق فعلی و همکاران ( )1391و

نخعی و نیکپور ( )1384مؤید سوء رفتارهایی در حوزه پژوهش است.

از یافتههای دیگری که میتوان به آن اشــاره نمود این بود که مصاحبهشوندگان در

خصوص عوامل زمینهســاز سوء رفتارها و تخلفات پژوهشی در آموزش عالی به مضامین
فشــارهای محیطی (معیارهای پذیرش و ارتقاء ،هزینه و بودجه ،تعیین محدودیت زمانی

و عــدم همکاری) ،ویژگیهای فردی (سســتی و راحتطلبی ،نداشــتن انگیزه و روحیه
1. Park
2. James
3. Devlin & Gray
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علمی ،ســطحینگری ،نداشتن وجدان کاری و حس مسئولیتپذیری) ،فقدان مدیریت و

راهنمایی (نظارت و پیگیری ،ضعف در مهارت و بهروز نبودن ،عدم دسترســی به استاد)،

نظام آموزشی (تأکید بر نتایج زودبازده ،ضعف در فرایندیاددهی ـ یادگیری ،کثرت پذیرش
دانشجو) اشاره میکردند .در ساختار ارتقای اعضای هیئت علمی درباره انتشارات و تولیدات

علمی آنان نگاه مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشگاهها نگاهی کمّ ی است .این نوع نگاه

میتواند باعث شــود افراد بهسمت رفتارهای غیراخالقی در انتشار پژوهشها سوق داده
شوند .برخی از اساتید بهخصوص اساتیدی که با دانشجویان تحصیالت تکمیلی درس دارند

بخشــی از نمره مربوط به واحد درســی دانشجو را منوط به ارائه یک مقاله قرار میدهند

درچنین مواردی گاه استاد مذکور هیچ زحمتی برای مقاله نمیکشد و گاهی حتی نامی
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از دانشــجوی نویســنده برده نمیشود .بهنظر میرسد دانشجویی که بدون میل و اراده و

عالقه باید تحقیقی را ارائه کند و قرار نیســت حتی نام او بهعنوان نویســنده ذکر شــود

بعید نیست که تعمدا ً هم تخلفاتی انجام دهد( .انجو )41 :1390 ،بوهانون )2013( 1بیان
میکند که ارائه نتایج تقلبی و جعلی توســط دانشمندان بنا به دالیل متعددی همچون
پیشرفت شخصی ،تأکید بر ارائه نتایج ،راهنمایی ضعیف دانشجویان ،کارآموزی و تابعیت
یا جهل نسبت به اصول و هنجارهای پژوهش صورت میپذیرد .وجود رقابت بسیار شدید

بین دانشــگاهها و مؤسسات پژوهشــی در مواقعی زمینه را برای بروز رفتارهای پژوهشی

غیراخالقی مهیا میکند ،زیرا نوشــتن مقاالت بیشتر و انجام تحقیقات بیشتر در بسیاری
موارد بهعنوان امتیاز تلقی میشود و عاملی است که از طریق آن افراد به موقعیت بهتری

در زمینه تخصصی خود دست مییابند و این عجله برای دستیابی به موقعیت بهتر گاهی
اوقات باعــث بروز برخی رفتارهای غیراخالقی میشــود( .مطلبیفرد و دیگران:1391 ،

 )98همچنین در تبیین یافتههای بهدست آمده میتوان گفت که بندورا ( )1986معتقد
اســت که فرایندهای شــناختی ،محیط و رفتار شــخص بر هم تأثیر و تأثر متقابل دارند
و هیچکدام از این ســه جزء را نمیتوان جدا از اجزای دیگر بهعنوان تعیینکننده رفتار

انســان بهحساب آورد .بندورا این تعامل سه جانبه فرایندهای شناختی ،محیطی و رفتار
را بهصورت شــکل زیر نشان داده و آن را جبر متقابل یا تعیینگری متقابل نامیده است.
(السون و هرگنهان)1390 ،2

1. Bohannon
2. Olson & Hergenhahn
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(رفتار) P

(محیط) E
(شخص) P
نمودار :1تعامل فرایندهای شناختی ،محیطی و رفتار از نظر بندورا

بنابراین ،طبق نظریه بندورا ،افراد میتوانند با عمل کردن به راههای معین بر محیط

تأثیر بگذارند و محیط تغییریافته بهنوبه خود رفتار بعدی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
اما بندورا متذکر میشــود که اگر چه بین افراد ،محیط و رفتار کنش متقابل وجود دارد،
هر یک از این اجزا در یک زمان معین میتواند از اجزای دیگر تأثیرگذارتر باشد( .السون

و هرگنهان )1390 ،بندورا ( )1991بر این باور اســت که رفتار اخالقی افراد تحت تأثیر

دو عامل شناختی و محیطی قرار میگیرد .جنبههای شناختی شامل سطح رشد ذهنی و
اخالقی ،واکنش به شرایط و تعهد به هنجارهای اجتماعی میباشد .مطابق با نظریه بندورا

متغیرهای اصلی محیط در آموزش عالی شــامل هنجارهای اجتماعی ،کدهای رفتاری و
الگوگیری از دیگران میباشد .هنجارهای اجتماعی باور افراد را در خصوص آنچه که باید
انجام دهند یا ندهنــد ،تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین کدهای رفتاری از طریق ارائه
درک بهتــری از هنجارها و انتظــارات اجتماعی رفتار افراد را تحت تأثیر قرار میدهند و
سرانجام الگوگیری از افراد نشانههای بصری رفتارهای قابل قبول یا غیرقابل قبول را میسر

میسازد( .نادلسون)70 :2007 ،1

مککیب 2و دیگران ( )2001در پژوهشــی تحت عنوان تقلب در مؤسســات علمی به

بررسی عوامل تاثیرگذار در تقلب پرداختند .نتایج نشان داد که تأثیرپذیری از رفتار همساالن

و برنامهها و خطمشیهای مؤسسات در خصوص صداقت علمی تأثیر معنیداری بر رفتار
فراگیران میگذارند .همچنین نخعی و نیکپور ( )1384بیان میکنند که ریشــه تقلب و
ســرقت علمی را باید در عوامل اجتماعی مانند یادگیریهای دوران کودکی ،آموزشهای
علمی و الگو گرفتن از ســایر دوستان و اســتادان ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه

و قوانین پیشــگیری جستجو کرد .اســترن گولد )2004( 3براساس تجربیات و تحقیقات
1. Nadelson
2. Mc Cabe
3. Sterngold
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انجامیافته در دانشگاههای آمریکا اظهار میدارد که روشهای تدریس مرسوم ،دانشجویان را

به تقلب کردن فرا میخوانند وی به نمونهای از نتایج پژوهشی در دانشگاههای سراسر جهان
جهت اثبات ادعای خویش اشاره میکند« :اکثر دانشجویان دوره کارشناسی در مهارتهای

پژوهشــی و نگارشی ضعیف میباشند ...اکثر دانشجویان نمیدانند که چگونه به بررسی و
ارزیابی کیفیت منابع و ترکیب دادهها و ایدهها از منابع مختلف بپردازند ...دانشجویان در
نگارش واضح و منطقی ،دفاع از ایدههایشان توأم با شواهد و استدالل و ویرایش آنها ضعیف

هستند» .اســترن گولد اظهار میدارد که در چنین وضعیتی از دانشجویان انتظار میرود
که تکالیف خود را در زمان تعیینشده و بدون کمک معلم انجام دهند در نتیجه برخی از

دانشجویان تکالیف را غیرمنصفانه ،مبهم ،بیاهمیت و غیرممکن تلقی نموده و بدینطریق

174

بهاحتمال زیاد ســرقت علمی را توجیه کرده و به آن رو میآورند( .دولین و گری:2007 ،

 )89شــدت مجازاتها در کشور ما در خصوص برخورد با تخلفات اخالقی در پژوهشها،

متناسب با تخلف انجامشده نیست و این باعث میشود که افرادی با فراغ خاطر بیشتری
به این تخلفها مبادرت کنند یا اینکه تالش فعالی برای دقت درباره اینکه این مسئله در

کارهــای آنان رخ ندهد ،نکنند .بهعنوان مثال تصریحــی در قوانین ما وجود ندارد که در
صورت احراز تخلف آشکار درباره تقلب یا فریبکاری یا ساختن دادههای دروغین مجازاتی

همچون اخراج دائمی از کلیه فعالیتهای علمی کشور برای متخلف در نظر گرفته میشود.
درحالیکه در سایر کشورها مجازاتها از این نوعاند ،در این کشورها نه تنها فرد را بدون

محاکمه اخراج میکنند بهعالوه خبر تخلف فرد خاطی در رسانههای عمومی و کثیراالنتشار
منتشر میشود و لذا ترس از بیآبرویی هم تبدیل به یک ضمانت اجرایی قوی میشود که
در کشور ما بهنظر میرسد چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد( .انجو)42 :1390 ،

همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشــان داد که سردرگمی و ایجاد شبهه ،افت علمی،

بیاعتمادی ،تضییع حقوق پژوهشــگران و بیمهارت و ضعیف بار آمدن پژوهشــگران از

عواقب و پیامدهای ســوء رفتارها و تخلفات پژوهشــی میباشند .در تبیین این مضامین
باید استدالل نمود که اخالق پژوهش ایجاب میکند که پژوهشگر در ارائه صادقانه نتایج

و توزیع و اشــاعه آن به جامعه پژوهشی کوشا باشد .پژوهشگران مسئولیت ویژهای برای
ارزیابی دقیق نتایج پژوهش خود و عرضه آن به عموم دارند .پژوهشــگر در مرحله تولید

دانش نباید آگاهانه تحت تأثیر پیشداوریها و اصول غیرمنطقی قرار گیرد و الزم اســت
نتایجی را که واقعاً از کار پژوهشی بهدست آورده است ،چه فرضیههای اصلی پژوهش را
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تأئید کنند و چه نکنند ،صادقانه منعکس کند و از دخل و تصرف در آنها بپرهیزد( .خالقی،

 )87 :1387ســوء رفتارهایی همچون جعل و تحریف ،تقلب و سرقت ادبی نهتنها اعتماد
را در پژوهش تضعیف میســازد ،بلکه صداقت فعالیتهای علمی را بهمخاطره میاندازد.

عــدم رعایت صداقت در جمعآوری دادههای پژوهشــی و جعل و تحریف دادهها یا ارائه

دادههای نادرست بهدلیل تخریب پایههای اخالق علمی منجر به بیاعتمادی کامل در علم

میشود( .گزارش کمیته اطالعات پژوهشی و علمی هلند )2013 ،1نکته دیگری که بسیار
اهمیت دارد این است که اعتماد جهانیان به جامعه دانشگاهی یک کشور متاعی نیست که
بهسادگی حاصل شده باشد؛ بلکه در اثر تالشها و مجاهدتهای بسیار پیشینیان بهدست

آمده است و عدهای بهراحتی باعث سلب این اعتماد میشوند .از طرفی اعتماد بهسختی
و بهتدریج بهدســت میآید و بهسادگی مخدوش میشود( .انجو )41 :1390 ،پژوهشها
و پایاننامههایی که دادههای آنان جعل شــده اســت ممکن اســت بهدلیل عدم آگاهی

پژوهشگران بعدی مبنای کار آنها قرار بگیرد .بنابراین عدم توجه به این امر ممکن است
صدمات جبرانناپذیری به جامعه دانشگاهی وارد آورد .یافتههایی که بر مبنای دادههای

دستکاری شده بهدست آمده باشد تهدیدی جدی برای شرافت علمی و کمال دانشگاهی
است( .امیری و دیگران )11 :1390 ،پژوهشگر الزم است تمام تالش خویش را در جهت

کشــف حقیقت بهکار گیرد و هرگز ترسی از مشــکالتی که ممکن است دیگران برای او
بهوجود آورند ،نداشــته باشد .به ارسطو اعتراض شد که چرا حرمت استاد خود ،افالطون
را نگه نداشــته و دیدگاههای او را بهنقد کشیده است .وی پاسخ داد« :افالطون را دوست
دارم اما به حقیقت بیش از افالطون عالقه دارم»( .شریفی)105 :1384 ،

براساس یافتههای پژوهش حاضر و تجربیات مصاحبهشوندگان میتوان گفت که عمده

تخلفات و سوء رفتارها در حوزه پژوهش ناشی از وجود معیارهای نامناسب ارزشیابی ،عدم
نظارت و پیگیری ،عدم برخورد جدی با تخلفات ،ضعف آموزش اخالق حرفهای و مهارتها

در پژوهش میباشد .بنابراین با تأکید بر ارزیابی کیفی و اصالح معیارهای ارزشیابی ،تدوین

آئیننامهها و ایجاد مکانیسمهای بازدارنده و اجرایی و نظارت و پیگیری جدی میتوان تا

حدودی از بروز تخلفات و ســوء رفتارها در پژوهش جلوگیری کرد .همچنین با بازنگری

در تربیت پژوهشــگران و تغییر شیوههای آموزشی میتوان حرکات خوبی را در افزایش

اخالق پژوهشگران در آموزش عالی انجام داد.
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