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چکیده 
مقدمه: اخالق در پژوهش  از موضوعات مهم است و با توجه به این که دانشجویان افرادی هستند که تازه پا به عرصه پژوهش               
گذاشته اند، لذا بررسی رعایت اخالق در تحقیقات دانشجویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین وضعیت 

رعایت اخالق در پژوهش دانشجویی، عوامل مرتبط و راهكارهای اصالح آن از دیدگاه دانشجویان و اساتید انجام شد. 
روش: این مطالعه توصیفی به صورت در دسترس، روی 55 دانشجو و 15نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشكی گناباد انجام در سال 
1392 شد. نمونه گیری از اردیبهشت تا تیرماه سال 1392 به طول انجامید. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته که دارای 
4 بخش: اطالعات دموگرافیک، بررسی وضعیت رعایت اخالق، بررسی عوامل مرتبط در 3 حیطه آموزشی، مرتبط با دانشجو و مدیریتی - 
محیطی و بخش مربوط به راهكارهای فرضی بود، انجام شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند میانگین، فراوانی و درصد استفاده شد. 
یافته ها: 21 % افراد شرکت کننده اساتید و 79 % دانشجو بودند. از دیدگاه اساتید و دانشجویان، بیشترین موارد نقص رعایت اخالق در 
مرحله برنامه ریزی و اجرای تحقیق)17.9 %( و کمترین آن در مرحله تجزیه و تحلیل، گزارش و انتشار نتایج )0%(  اتفاق می افتند. در بررسی 
علل، حیطه مرتبط با دانشجو )30.44%( و حیطه مدیریتی – محیطی )26.55%( از بیشترین عوامل مرتبط بوده اند. بیشترین فراوانی راهكارها 

مربوط به ایجاد سیستم پایش )47.1 درصد( و ارائه مشاوره پژوهشی )41.4 درصد( بودند.
نتیجه گیری:  با توجه به اینكه موثرترین علل گزارش شده در این مطالعه مربوط به حیطه های مرتبط با دانشجو و حیطه مدیریتی – 
محیطی می باشد، لذا مدیران پژوهشی بایستی راهكارهای پیشنهادی این مطالعه را در نظر بگیرند تا حل این مشكل منجر به انجام تحقیقات 

معتبر شود.

كلید واژه ها: اخالق، تقلب پژوهشی، پژوهش.

تاریخ پذیرش: 1394/9/8 تاریخ دریافت: 1393/7/26   
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مقدمه  
یكی از معیارهای مهم حرفه ای شدن در هر رشته ای، علم 
و آگاهی است که آن را از سایر رشته ها متمایز می سازد. اگرچه 
منابع متعددی برای کسب علم وجود دارد ولی تحقیق عینی ترین 
و قابل اعتمادترین منبع برای کسب دانش است )1(. بنابراین اگرچه 
تحقیق، جستجوی منظمی برای دستیابی به دانش جدید است )2( 
اما همانگونه که می تواند در مسیر رشد و اعتالی بشر قرار گیرد و 
انسان را به کمال برساند، اگر در مسیر نادرست قرار گیرد، آسیب های 
جبران ناپذیری را از خود به جای می گذارد )3(. با توجه به پیشرفت 
و ارتقای کمی و کیفی پژوهش های علوم پزشكی، اجرای طرحهای 
تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسانها و جمع آوری و 
نگهداری اطالعات باعث نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به 
انسانها، عدم رعایت موازین اخالقی در طراحی و اجرای طرحها و 
بهره گیری نامشروع از این اطالعات گشته است )4(. بنابراین یكی 
از رسالتهای کمیته های اخالق در پژوهش دانشگاه ها و موسسات 
انجام  از  ناشی  خطرات  از  انسانی  آزمودنیهای  محافظت  پژوهشی، 
تحقیقات است )5(. راهنماهای شش گانه "اخالق در پژوهش" نیز 
راهنماهای اخالقی جامع تر و  به  امید دستیابی  به  نقد و  به منظور 
دقیق تر، در اختیار محققان گذاشته شده است )6(. در حال حاضر یكی 
از مشكالت عمده در زمینه اخالق پژوهش به ویژه در تحقیقات علوم 
پزشكی، چگونگی اجرایی کردن کدهای اخالقی و التزام محققان به 
اجرا کردن آن می باشد )7(. سوء رفتار در تحقیقات یک طیف است 
که از اشتباهات ساده که همه ما مرتكب مي شویم شروع مي شود، 
مانند مشاهدات غلط، آنالیز، ارجاع و تفسیر نادرست نتایج و سوگیري 
در مطالعات علمي و به تدریج با یک شیب آهسته به سمت دستكاري 
در اطالعات، سرپوش گذاشتن بر یافته هاي غیر معمول، گذاردن اسم 
یک شخص در فهرست نویسندگان بدون آن که دخالتي در امر نوشتن 
مقاله داشته باشد1، انتشار دوباره یک مقاله با یا بدون تغییر جزیي در 
عنوان و چكیده2، تقطیع یک کار تحقیقاتي به چند قسمت و نشر آن 
در چند عنوان مقاله3 حرکت مي نماید. این منحني در نهایت به سوي 
رفتارهاي کامال تقلبي به صورت ساختن اطالعات جدید4، تحریف 
اطالعات5، دزدي ادبي6 و جعل کامل اطالعات 7سوق مي یابد )8(. و 
1- Gift Authorship
2-.Duplicate Publication
3-Salami Publication
4-Fabrication
5- Falsification
6- Plagiarism
7- Forgery
 

باعث می شود اعتماد عامه مردم به صداقت علم سست و متزلزل شود 
و فوائد بالقوه پژوهش را نیز از دست می دهد )9(. متاسفانه قابل اعتماد 
بودن داده های بدست آمده در مقاالت پزشكی همچنان به عنوان 
یک مسئله دشوار باقی است )10(. در واقع سوء رفتار در پژوهش 
مساله ای بین المللی است )9( به طوریكه شواهد جدی و زیادی در 
در  پزشكی  پژوهش های  در  اخالقی  مسائل  رعایت  عدم  خصوص 
جهان دیده می شود )11(. مطالعات انجام شده در ایران نیز حاکی 
و  دانشجویان  بین  در  پژوهش  در  اخالق  مسائل  به  توجه  عدم  از 
پژوهشگران است )12(. با این حال در خصوص میزان واقعی شیوع 
از   .)13( نیست  دسترس  در  دقیقی  اطالعات  پژوهشی  رفتار  سوء 
آنجایی که برخی از دانشجویان و پژوهشگران برای انجام تحقیق 
خود از کمک های مالی دولتی استفاده می کنند با فشارهای مالی و 
نهادی مواجه می شوند، زیرا برای دریافت منابع و کمک های مالی 
جدید یا امكان چاپ مقاالت و یافته های خود ناچارند به تولید نتایج 
خاص بپردازند. عبارت »چاپ کن یا کنار برو« دقیقا توصیف کننده 
از همین رو، هنگامی که محققی  زندگی محقق دانشگاهی است. 
طرح تحقیقش به خوبی پیش نرود یا بیش از حد انتظار طول بكشد، 
ممكن است وی ترغیب شود که انسجام تحقیق را نادیده بگیرد که 

در این صورت باعث سوگیری، خطا و تقلب شود )14(. 
نیاز  و  نیست  آسانی  کار  مشكل  این  برای  حل  راه  ارائه ی 
ارائه  تا  گرفته  نویسندگی  مسئولیتهای  آموزش  شامل  اقداماتی  به 
دستورالعمل ها از جمله برای کنترل نحوه جمع آوری داده ها و ثبت 
که  دلیل  این  به  بالینی  تحقیقات  مخصوصا   .)15( می باشد  نتایج 
هیچ نوع ساز و کاری برای تشخیص تقلب و سپس پیگرد قانونی 
آنها وجود ندارد؛ در برابر تقلب بسیار آسیب پذیرند. از این رو بسیار 
مهم است که فرهنگ تحقیق برپایه ی صداقت و صراحت توسعه 
یابد. عالوه بر این ضروری است که نهادهای رسمی در کشور به 
منظور رسیدگی و پیگرد قانونی تقلب در پژوهش وجود داشته باشد. 
در نهایت تاکید بیشتر بر کیفیت به جای کمیت می تواند در پیشگیری 

از تقلب موثر باشد )16(. 
درسی  واحد   2 عنوان  به  تحقیق  روش  اخیر،  سالهای  در 
تدوین  انتظار  بنابراین  شد.  افزوده  کارشناسی  مقطع  دروس  به 
از  بسیاری  درس  طرح  در  آنها  اجرای  و  تحقیقاتی  پروپوزال های 
علوم  دانشگاه  در  است.  مشاهده  قابل  پزشكی  علوم  دانشگاه های 
جمله  از  مختلف  رشته های  دانشجویان  اغلب  نیز  گناباد،  پزشكی 
دانشجویان رشته پرستاری خصوصا پس از حذف امتحان جامع به 
عنوان تكلیف عملی برای واحد آموزشی درس روش تحقیق، طرح 
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تا  راهنما و مشاور  اساتید  نظر  را  تحت  را طراحی و آن  پژوهشی 
قبل از فارغ التحصیلی به انجام رسانیده و نتایج آن را کتبا ارائه و در 
برخی موارد نیز به صورت مقاله در مجالت مختلف منتشر می کنند. 
مطالعات  از  باالیی  درصد  از  که  دانشگاه  این  در  اینكه  به  توجه  با 
دانشجویی برخوردار است؛ مطالعه ای در زمینه میزان رعایت اخالق 
در پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است، این مطالعه با هدف تعیین 
وضعیت رعایت اخالق در  پژوهش های دانشجویی، عوامل مرتبط و 

راهكارهای اصالح آن از دیدگاه دانشجویان و اساتید انجام گرفت. 
 

روش مطالعه 
این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. نمونه گیری 
با روش در دسترس در فاصله زمانی اردیبهشت تا تیر ماه سال 1392 
پژوهش  جامعه  است.  شده  انجام  گناباد  پزشكی  علوم  دانشگاه  در 
دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه بودند که سابقه انجام 
و  راهنما  استاد  به عنوان  اساتیدی که  داشتند و همچنین  پژوهش 
مشاور با این افراد همكاری می کرده اند. معیارهای ورود شامل سابقه 
انجام پژوهش توسط دانشجو، همكاری در طرح های پژوهشی به 
عنوان استاد راهنما و مشاور برای اساتید، فراهم بودن امكان دسترسی 
حضوری و یا از طریق ایمیل به این افراد و تمایل به شرکت در مطالعه 
بود. با توجه به انجام سرشماری؛ همه ی افراد واجد شرایط ورود به 
مطالعه )80 نفر(، انتخاب شدند. 10 نفر به علت عدم پاسخ کامل به 
سواالت پرسشنامه از مطالعه خارج شدند بنابراین تعداد 70 نفر در 
مطالعه شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها به علت در دسترس 
اهداف طرح،  با  متناسب  و  استاندارد  پایای  و  روا  پرسشنامه  نبودن 
از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 4 
بخش کلی است: بخش اول سواالت اطالعات دموگرافیک شامل" 
جنس، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، تعداد نیمسال گذرانیده شده، 
بخش دوم 29 سوال شامل کدهای اخالقی درمراحل چهار گانه انجام 
پژوهش شامل مرحله انتخاب موضوع تحقیق و بیان مساله، مرحله 
باز نگری مدارک موجود، مرحله برنامه ریزی و اجرای تحقیق و مرحله 
تجزیه و تحلیل، گزارش و انتشار نتایج، بخش سوم شامل 4 سوال 
مربوط به بررسی عوامل مرتبط در 4 مرحله انجام پژوهش و بخش 
چهارم شامل 1سوال مربوط به راه حل های پیشنهادی بود .جهت 
بررسی میزان رعایت اخالق از دیدگاه دانشجویان و اساتید از مقیاس 
لیكرت 4 گزینه ای از کامال موافقم تا کامال مخالفم استفاده شد. 
روایی محتوا توسط چند تن از اساتید تایید شد. جهت تعیین پایایی 
از روش آزمون پس آزمون استفاده شد به گونه ای که پرسشنامه روا 
شده به تعداد  2سری به 8 نفر از افراد شرکت کننده داده شد و ضریب 

همبستگی 0.72 بدست آمد. 
مالحظات اخالقی پژوهش شامل محرمانه ماندن اطالعات 
واحدهای پژوهش و عدم نیاز به بیان نام و نام خانوادگی، اعالم نتایج 
به صورت کلی، کسب رضایت آگاهانه از کلیه واحدها جهت شرکت 
در پژوهش و رعایت حق مولفین و نویسندگان بود. همچنین این 
مطالعه به تصویب کمیته منطقه ای اخالق در پژوهش دانشگاه علوم 

پزشكی گناباد با کد GMUREC 1392.42 رسید.
داده ها با نرم افزارSPSS- نسخه 16 و با استفاده از روشهای 
آماری توصیفی از جمله میانگین، فراوانی و درصد جهت تعیین تعداد 

افراد موافق و مخالف مورد بررسی قرار گرفتند. 

یافته ها  
 %  79 و  اساتید  آنها   %  21 کننده،  شرکت  نفر   70 بین  از 
دانشجو بودند و 27 نفر )39%( مرد و  43نفر )61%( زن بودند. از 
بین دانشجویان شرکت کننده،24% فارغ التحصیل و 76% در حال 
تحصیل بودند. دانشجویان از رشته های پرستاری، علوم آزمایشگاهی، 
بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی ، بهداشت محیط و مامایی در 
مطالعه شرکت کردند. بیشترین محققین دانشجو از رشته پرستاری 
نقص  میزان  بودند.   )%28( بهداشت  گروه  های  رشته  از  و   )%54(
رعایت اخالق از دیدگاه اساتید و دانشجویان به تفكیک مولفه های 
بررسی شده در جدول شماره 1 نشان داده شده است. مطابق این 
جدول بیشترین موارد نقص رعایت اخالق در مرحله "برنامه ریزی و 
اجرای تحقیق" و کمترین آن در مرحله "تجزیه و تحلیل، گزارش و 
انتشار نتایج" اتفاق می افتند. دربررسی علل درحیطه آموزشی، نقص 
در برگزاری کارگاه های آموزشی موثر در زمینه های انتخاب موضوع 
و نوشتن بیان مساله 37/1%، بازنگری مدارک موجود 18/6%، برنامه 
ریزی و اجرای تحقیق14/3%، و نیز آموزش غیر موثر اخالق در واحد 
درسی روش تحقیق20% موافق را به خود اختصاص داد. در حیطه 
مرتبط با دانشجو، آگاهی ناکافی پژوهشگر در مورد اخالق در پژوهش 
)47/1%(، آگاهی ناکافی در خصوص مواردی که تخلف محسوب می 
شود )31/4%(، نداشتن انگیزه کافی جهت انجام پژوهش )%55/7(، 
در  ناکافی  مهارت   ،)%55/7( مقاالت  جستجوی  مهارت  در  ضعف 
زمینه زبان انگلیسی )64/3%(، معتقد نبودن به اهمیت رعایت اخالق 
در پژوهش )35/7%(، کمرنگ شدن ویژگیهایی مثل صداقت و امانت 
غیر  نتایج  انتشار  پیامدهای  از  پژوهشگر  ناآگاهی   ،)%27/1( داری 
واقعی بر عملكرد و دانش حرفه ای )40%(، انتخاب نامناسب روش 
آمده  بدست  واقعی  نتایج  انتشار  از  ترس   ،)%14/3( پژوهش  انجام 
 – مدیریتی  در حیطه  و  داد.  اختصاص  به خود  را  موافق   )%48/6(
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محیطی، نقص در اطالع رسانی مناسب در خصوص پژوه  های انجام 
شده )24%(، موظف نشدن دانشجو به رعایت اخالق توسط اساتید 
راهنما و مشاور )27/1%(، عدم پایش پژوهشگر طی مراحل اجرایی 
پژوهش )28/6%(، اجباری بودن پژوهشگری )45/7%(، مكلف نبودن 
به انتشار نتایج به صورت مقاالت )20%(، زمان ناکافی برای انجام 
پژوهش )44/3%(، در دسترس نبودن نمونه کافی )58/6%(، کمبود 
بودجه و امكانات مالی )42/9%(، همكاری نكردن افراد شرکت کننده 

)41/4%( موافق داشتند. در خصوص راهكارهای پیشنهادی بیشترین 
توافق مربوط به ایجاد یک سیستم پایش برای کنترل پژوهش های 
در حال انجام از نظر اخالقی )47.1 درصد( ارائه مشاوره پژوهشی 
و  ای  حرفه  اخالق  آموزشی  کارگاههای  برگزاری  و   )%41/42(

پژوهشی )40%( بود.

جدول 1: میزان نقص رعایت اخالق در پروژه های برنامه درسی روش تحقیق به تفكیک مؤلفه های بررسی شده از دیدگاه اساتید و دانشجویان

میزان درصد موافقتمولفه های مورد بررسی
مرحله انتخاب موضوع تحقیق و بیان مساله

مرحله باز نگری مدارک موجود

مرحله برنامه ریزی و اجرای تحقیق

مرحله تجزیه و تحلیل، گزارش و انتشار نتایج

در نظر نگرفتن نیازهای جامعه در انتخاب موضوع پژوهش
در نظر نگرفتن رفتار و سنتهای جامعه در انتخاب موضوع

انتخاب موضوع تكراری
همخوانی نداشتن موضوع پژوهش با سیاستهای جاری

ذکر نكردن اطالعات ناموافق با نظر دانشجو
بی طرف نبودن دانشجو و داشتن گرایشهای خاص

ضعف در رعایت صداقت و امانت علمی در نوشتن مروری بر مطالعات گذشته
ضعف در استفاده از مقاالت داخلی و خارجی در نوشتن مروری بر متون

ذکرنكردن نام سایر پژهشگرانی که در همان زمینه تحقیقاتی انجام داده اند
استفاده از منابع مشكوک و فاقد اعتبار الزم

ارجاع ندادن مطالبی که از یک مقاله استفاده شده به همان مقاله

اطالع ناکافی محقق از جامعه پژوهش
انتخاب نكردن روش نمونه گیری با دقت کامل

انجام ندادن نمونه گیری به همان روش تعیین شده
عدم استفاده از ابزار مناسب جهت جمع آوری داده ها
نمونه گیری به اندازه کمتراز حجم نمونه تعیین شده

ندادن حق خروج از پژوهش به افراد شرکت کننده توسط محقق در همه مراحل
داده سازی

نگرفتن رضایتنامه کامال آگاهانه از اراد شرکت کننده
انجام ندادن مداخله پیشنهادی دقیقا به همان روش پیشنهاد شده بر روی هریک از واحدها

جبران نكردن خسارات ناخواسته وارد شده به افراد مورد بررسی
عدم ثبت داده های جمع آوری شده به طور صحیح و بدون سوگیری

استفاده غیر صحیح از بودجه و وسایل در دسترس
اجرا نكردن تمامی مراحل پژوهش بر اساس پروپوزال تصویب شده

تحریف کردن دست آوردها درجهت خواسته پژوهشگر
ضعف در نگهداری از اطالعات دموگرافیک افراد شرکت کننده

حفظ نكردن حرمت افراد یا جامعه مورد مطالعه هنگام بحث و تفسیر نتایج
قرار ندادن نتایج در اختیار مسئولین ذیربط
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بحث  
در  اخالق  رعایت  وضعیت  تعیین  هدف  با  مطالعه  این 
پژوهش های دانشجویی از دیدگاه اساتید و دانشجویان و نیز عوامل 
مرتبط و راهكارهای آن در دانشگاه علوم پزشكی گناباد انجام شده 
است. نتایج این تحقیق نشان داد از دیدگاه دانشجویان و اساتید، نقص 
رعایت اخالق در مراحل مختلف انجام پژوهش رخ می دهند که از آن 
جمله می توان به موارد اطالع ناکافی محقق از جامعه پژوهش، عدم 
انتخاب روش نمونه گیری با دقت کامل، نمونه گیری به اندازه کمتر از 
حجم نمونه تعیین شده، داده سازی و جبران نكردن خسارات ناخواسته 
وارد شده به افراد مورد بررسی اشاره کرد. در این تحقیق، داده سازی 
در مرحله ی برنامه ریزی و اجرای تحقیق به عنوان بیشترین مورد 
نقص رعایت اخالق در پژوهش گزارش شد. در بررسی علل سوء 
رفتار، عوامل مرتبط با حیطه ی دانشجو و حیطه مدیریتی–محیطی 
از بیشترین عوامل مرتبط موثر از دیدگاه اساتید و دانشجویان معرفی 
شدند و بیشترین درصد موافق در زمینه ی راهكارهای پیشنهادی نیز 
مربوط به ایجاد سیستم پایش برای کنترل پژوهش های در حال انجام 

و ارائه مشاوره پژوهشی بودند. 
قانون  آگاهي در زمینه رعایت  با وضعیت توجه و  رابطه  در 
نامه هاي اخالقي و قوانین مرتبط با آن در ایران، اطالعات چنداني در 
دست نمي باشد اما در تحقیق قدوسی و همكاران که میزان رعایت 
اصول علمی اخالق در پژوهش در پایان نامه های فارغ التحصیالن 
رشته دندانپزشكی را مورد بررسی قرار دادند، نتایج نشان داد رعایت 
هر شانزده کد اخالقی در پایان نامه های انسانی مد نظر قرار نگرفته 
بود )4( در مطالعه ی نخعی و همكاران )17(، نیز موارد جعل داده ها و 
دستكاري نتایج به عنوان بیشترین موارد نقص رعایت اخالق گزارش 
شدندکه با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. نتایج مطالعه ی فانلی 
نیز نشان داد، به طور متوسط 1/97% از دانشمندان اعتراف به حداقل 
یک بار ساختن اطالعات جدید، تحریف اطالعات یا داده های تغییر 
یافته یا نتایج کردند. و باالی 33/7 % به دیگر پژوهش های سوال 
بررسی ها،  این  در  اینكه  به  توجه  با   .)18( کردند  اعتراف  انگیز  بر 
سواالت حساس پرسیده می شود، و دیگر محدودیت هایی دارند، به 
نظر می رسد که این ها تخمین های محافظه کارانه ای از شیوع واقعی 
سوء رفتار علمی باشد )15(. در مطالعه ای که توسط Steen انجام 
شد، از میان 742 مقاله در بین سالهای 2000 تا 2010 ، 26/6 درصد 
به دلیل تقلب پژوهشی از پایگاه اطالعاتی PubMed پس فرستاده 
شده بودند. در این مطالعه همچنین مشخص شد که ساخت اطالعات 
جدید )از جمله سرقت ادبی داده ها( رایج تر از سرقت ادبی متن توسط 

پژوهشگران متخلف رخ داده  است )Martinson .)19 و همكاران 
نیز در مطالعه ی خود بر روی 3247 فرد تحصیل کرده با درجه علمی 
باال در ایاالت متحده نتایج نشان داد به طور کلی انجام سوء رفتار 
پژوهشی از جمله تحریف اطالعات و ساخت اطالعات جدید کم است 
)کمتر از 2 درصد(. اگرچه 33% از افراد اعتراف کردند که در سوءرفتار 

پژوهشی دخالت داشته اند )20(. 
در مطالعه حاضر، بیشترین علل موثر در نقص رعایت اخالق 
و  دانشجو  با  مرتبط  حیطه های  به  مربوط  ترتیب  به  پژوهش  در 
مدیریتی-محیطی می باشد. با توجه به اینكه در سایر مطالعات بیشتر، 
موانع انجام تحقیق مورد بررسی قرار گرفته تا موانع رعایت اخالق 
در تحقیق، بنابراین نتایج مطالعه حاضر با این مطالعات مورد مقایسه 
قرار گرفت. یافته های مطالعه دیگری نشان داد که اکثر )36/8 درصد( 
اعضای هیات علمی از میان عوامل باز دارنده انجام تحقیق، عوامل 
به  آنها  دید  از  که  عواملی  سایر  و  اند  دانسته  تاثیر  بی  را  شخصی 
میزان زیاد جزء عوامل باز دارنده ی انجام تحقیق بوده عبارت بودند 
از عوامل سازمانی – اداری )31.5 درصد(، عوامل اقتصادی– مالی 
عوامل  و  )25.8درصد(  امكاناتی  وسایل–  عوامل  درصد(،   27.7(
انتخاب  اجتماعی )25.5 درصد( )21(. در مطالعه ی حاضر، نحوه ی 
موضوع پژوهش مورد توجه قرار گرفت. در مطالعه ی دیگری نیز 
بی اطالعی از موضوعات قابل تحقیق در رده نهم از 15 موانع انجام 
پژوهش قرار داشت که می تواند زمینه ساز نادیده گرفتن اخالق در 
با دانشجو، مهارت ناکافی در  پژوهش شود )22(. در حیطه مرتبط 
زمینه زبان انگلیسی و بعد از آن نداشتن انگیزه کافی جهت انجام 
پژوهش وضعف در مهارت جستجوی مقاالت بیشترین موافقان را 
داشت. در مطالعه مشابه دیگر، باالترین میانگین نمره مربوط به موانع 
انجام فعالیت های پژوهشی از دیدگاه دانشجویان به کمبود دستیاران 
پژوهشی دوره دیده، عدم استفاده از نتایج تحقیق در جامعه و ضعف 
دانشجویان در آشنایی با کتابخانه دیجیتال اختصاص یافت )23(. در 
مطالعه ی دیگری نیز مسلط نبودن به زبان انگلیسی جهت استفاده 
از منابع علمی در رده های باالی موانع فردی انجام پژوهش گزارش 
شد اما در همین مطالعه نداشتن انگیزه کافی و بی عالقگی نسبت به 
امر پژوهش در رده های پایین موانع فردی انجام پژوهش قرار گرفته 
پژوهش  در  که  بود  مواردی  از  وجدان خود شخص هم   .)22( بود 
حاضر مورد توجه قرار گرفت همچنانكه دیگران نیز در مطالعه خود 
بیان کردند که ویژگی شخصیتی با وجدان بودن اثر منفی بر استفاده 
از فناوری اطالعات برای ارتكاب سرقت ادبی دارد )24(. در پژوهش 
حاضر، در حیطه مدیریتی – محیطی، اجباری بودن پژوهشگری و 
در دسترس نبودن نمونه کافی موافقان بیشتری داشتند. در حالی که 
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در پژوهش سایرین، در دسترس نبودن نمونه پژوهش در رده های 
پایین موانع سازمانی انجام پژوهش قرار داشت )22(. و این اختالف 
احتماال به متفاوت بودن جامعه این مطالعه با پژوهش حاضر مربوط 
می شود. در راهكارهای پیشنهادی، ایجاد یک سیستم پایش برای 
کنترل پژوهش های در حال انجام از نظر اخالقی و بعد از آن ارائه 
مشاوره پژوهشی بیشترین درصد موافق را به خود اختصاص دادند. 
با سیستم  زیر که مرتبط  نیز موارد  همانطور که در سایر مطالعات 
پایش است، به عنوان راه حل پیشنهاد شده است: یادآوری به محققین 
مبنی بر انجام نظارت توسط کمیته اخالق در تمام مراحل از ابتدا تا 
انتشار نتایج و اطالع رسانی الزم در مورد تبعات عدم رعایت کدهای 
اخالقی از نظر فردی، اجتماعی، حرفه ای و حقوقی، تهیه دستور العمل 
پایش اخالقی طرح ها و وارسی نامه های بررسی صحت اخالقی طرح، 
نظارت در مراحل مختلف طرح های تحقیقاتی از تصویب و اجرا تا 
انتشار، بازرسی و نظارت فعال و سر زده بر پژوهش ها به خصوص 
کارآزمایی های بالینی و پژوهش های خاص )7(. در خصوص مشاوره 
راهنمایی  جهت  مشاور  نبودن  دسترس  در  نیز  دیگران  پژوهشی، 
انجام پژوهش مطرح کردند  از مهم ترین موانع  به عنوان یكی  را 
باید  را  )22(. دیگر پژوهشگران معتقدند که مربیان 3 رفتار خاص 
در مورد کارآموزان خود انجام دهند: بررسی منبع داده ها، آموزش 

استانداردهای پژوهش و کاهش استرس محیط کار )25(.
 به طور کلی راهكارهای پیشنهادی برای این مشكل با توجه 
به موثرترین علل در ایجاد آن و دیدگاه افراد شرکت کننده در این 
خصوص عبارتند از: انجام اقداماتی در جهت باال بردن مهارت زبان 
اخالق  آموزشی  کارگاههای  برگزاری  جستجو،  مهارت  و  انگلیسی 
حرفه ای و پژوهشی، تشویق پژوهش های برتر جهت افزایش انگیزه 

از  گیری  نمونه  امكان  آوردن  فراهم  بیشتر،  تسهیالت  اعطای  و 
شهرهای مجاور جهت رفع مشكل کمبود نمونه در دسترس ، ایجاد 
یک سیستم پایش برای کنترل پژوهش های در حال انجام از نظر 

اخالقی و ارائه مشاوره پژوهشی می باشند. 

نتیجه گیری  
با توجه به اینكه موثرترین علل گزارش شده در این مطالعه 
مربوط به حیطه های مرتبط با دانشجو و حیطه مدیریتی – محیطی 
بایستی راهكارهای  برنامه ریزان پژوهشی  لذا مدیران و  می باشد، 
پیشنهادی این مطالعه  را در نظر بگیرند  تا حل این مشكل منجر به 
انجام پژوهش های معتبر و به دور از سوگیری در اجرا و ارائه نتایج 
حاصل شود. از محدودیت های این مطالعه می توان به کم بودن 
حجم نمونه  و عدم همكاری برخی از افراد جهت شرکت در مطالعه 
اشاره نمود. بنابراین پیشنهاد می شود که مطالعاتی از این قبیل در 
جوامع بزرگتر و با حجم نمونه بیشتر انجام شود و جهت جمع آوری 

داده ها از روش هایی غیر از خود ابرازی نیز استفاده شود. 

تشکر و قدردانی  
این مقاله برگرفته از طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی 
وسیله  بدین  است.   39/92 کد  با  گناباد  پزشكی  علوم  دانشگاه 
نویسندگان مراتب سپاس خود را از این کمیته به سبب حمایت مالی 
اعالم داشته و از کلیه اساتید و دانشجویانی که با مشارکت خود ما 

را در انجام این پژوهش یاری نمودند تشكر و قدر دانی می نماییم. 
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Abstract
Introduction: Ethics is an important issue and since the students as new researchers the 

observance status of ethics in student research is important. This study aimed to determine 
the barriers of academics and students about status of ethics in the researches conducted by 
students, their related factors and solutions.  

Method: This descriptive study was performed using accessible methods, on 55 students 
and 15 faculty members in Gonabad University of Medical Sciences. Sampling lasted 
from April to June 2013 using the convenient sampling method. Data collected using a 
four sections questionnaire: demographic information, 29 questions to check the status of 
ethics, four questions to evaluate relevant factors in three domains of training, related to the 
student and Management and 1 question was about proposed solutions. To analyze the data, 
descriptive statistics such as mean, frequency and percentage were used.

Results: 39% of the participants were male, 61 percent were females. In view of faculty 
members and students’ perspective, most cases of violation of ethics occur in the conduct and 
planning stage (17.9%), and lowest occur in the analysis, reporting and publication of results 
(0%). In investigating the causes, the domains associated with the students (30.44%) and 
management - environment (26.55%) had the greatest impact. The most frequent proposed 
solutions were monitoring systems (47.1 percent) and providing advice (41.4%).

Conclusion: Effective causes reported in this study is related to domains associated to 
the students and management – environmental. Consequently, research managers should 
consider the proposed solutions in order to expect credible research in the future.
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