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 سرآغاز

هاي نظام علـم و فـن آوري          ترین بخش   مهم بدون شک یکی از   
باشـند و همچنـین       هـاي آن کـشور مـی        در هر کشوري دانشگاه   

ها ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با تحقـق          کارآمدي ساختار دانشگاه  
به مـوازارت تـالش   . اهداف نظام علم و فناوري هر کشوري دارد  

ش خـویش در قـرن نـوزدهم    ها براي تعریف مجدد از نق      دانشگاه
انقالب دوم دانـشگاهی یعنـی پـژوهش در کنـار آمـوزش آغـاز               

طور کلی تعداد مقاالتی که  حجم انتشارات پژوهشی و به . شود  می
عنوان معیار    به شود معموالً   از سوي یک استاد پژوهشگر چاپ می      

). 1(شـود   تقریبی سنجش مشارکت آنها در زمینه علم پذیرفته می        
دهنـده   کننده و اشـاعه    عنوان نهاد تولید   ش عالی به  هاي آموز  نظام

علم به منظور توسعه مرزهاي دانش و تربیت نیروهاي متخصص   

مورد نیاز جامعه خود از پژوهش به عنوان ابزاري تاثیرگذار و الزم 
الزم است در نظام آمـوزش عـالی، آمـوزش و           . اند  استفاده نموده 

ازي پـژوهش از  پژوهش مکمل یکدیگر باشند و در صورت جداس     
ها به دبیرسـتانی بـزرگ مبـدل خواهنـد            فرایند تدریس، دانشگاه  

ها و مراکـز آمـوزش عـالی سـه            به عبارت دیگر دانشگاه   ). 2(شد
تولیـد دانـش، تربیـت نیـروي      :وظیفه عمده دارند که عبارتنـد از      

). 3(انسانی متخـصص و عرضـه خـدمات تخصـصی بـه جامعـه             
 تولیـدات پژوهـشی     پیشرفت دانش مرهون بررسـی     بدیهی است 

ها و یافتن معضالت موجود اسـت تـا راه را بـراي رشـد                 دانشگاه
 رونـدهاي   .هاي آینده روشن سـازد      هاي پژوهشی در سال     فعالیت

 محققان. کلی و جهانی نیز پیوسته مدنظر پژوهشگران بوده است       
روند تغییرات جاري در قلمرو پژوهش را در مـوارد زیـر برجـسته              

  )مقالۀ پژوهشی(
  مطالعه پدیدارشناسی: شناسی اخالق پژوهش دانشگاهی آسیب

  *قلی دکتر بهبود یاري

  علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجانروانشناسی و گروه علوم تربیتی، دانشکده 

 )13/11/95: ، تاریخ پذیرش16/8/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک

هاي   براي کاربرد عملی اخالق در تحقیقات علمی دارد و تمام تحقیقات علمی ممکن است در معرض چالشلزاماتیق در پژوهش ا اخال:زمینه
  .ها صورت گرفته است  شناسی اخالق پژوهش در دانشگاه این تحقیق کیفی با هدف آسیب. اخالقی قرار بگیرند

جامعه . یکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفته است پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و در چارچوب رو:روش
گیري هدفمند تا  علمی به روش نمونه  نفر از اعضاي هیات13. مدنی آذربایجان هستند علمی دانشگاه شهید آماري تحقیق شامل اعضاي هیات 

هفت هاي حاصل از آنها با استفاده از روش  داده ساختاریافته عمیق بوده و  ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه. رسیدن به سطح اشباع نظري انتخاب شدند
  .اند بندي شده  تحلیل و مقولهمرحله اي کالیزي 

هاي اخالق   معضالت و آسیب: گردید که مضامین اصلی عبارتند اززیرمضمون استخراج 14ها سه مضمون اصلی و    پس از پاالیش داده:ها یافته
  . وضعیت اخالق پژوهش دانشگاهیها، دالیل بروز معضالت موجود در حیطه اخالق پژوهش دانشگاهی و راهکارهاي بهبود  پژوهش در دانشگاه

 سیستم که جهت آن از ساختاري ضعف. فرهنگی ضعف هم و دارد وجود ساختاري ضعف هم دانشگاهی پژوهش اخالق حوزه در: گیري نتیجه
 نداشته نویسی مقاله و پژوهش انجام جز اي چاره سیستم این در ترفیع و بقا براي که است کرده راهمف بستري علمی هیات اعضاي براي دانشگاهی

   .شود نمی تبیین آنها براي درستی به نیز پژوهش اخالق و اي حرفه اخالق هاي شاخص دیگر سوي از و باشد
  

  شناسی  اخالق پژوهش، پدیدارشناسی، اخالق پژوهش  آسیب:کلیدواژگان
  

________________________________________________________________________________________  
  B_yarigholi @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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  :اند کرده
  .هاي انتشار نتایج پژوهش  محركافزایش. 1
   .تغییرات در نظام پاداش به پژوهشگران. 2
 علمی به   مراکزافزایش اتکاي دولتها و جوامع به دانشگاهها و         . 3

  .عنوان منبع رشد اقتصادي
  .1توسعه اقتصادي محلی توسط ابتکارات دانشی. 4
هـاي   تحرك بیشتر استادان و پژوهـشگران و پـذیرش پـست          . 5

   .دوگانه
   .همراه شدن تغییرات سیاستی با پژوهش. 6
 ).4(2 درك آشکارتر اثرگذاري کیفیت تحقیقات.7

هاي اخیر از     دهد که رشد علمی کشور در سال        مطالعات نشان می  
هاي مختلف علمی و حتی  نظر تعداد مقاالت منتشر شده در رشته

المللی چشمگیر بوده اما همواره این سـئوال مطـرح           در سطح بین  
ها با رشد کیفی آنهـا همـراه    ست که آیا رشد کمی پژوهش   شده ا 

 بوده و زیاد بودن مقاالت یک محقق، دانشگاه و حتی یک کشور           
با کیفیت بیشتر آنها مترادف است؟ به هـر حـال اگـر چـه رشـد                 
علمی براساس معیارهاي کمـی نظیـر چـاپ مقالـه در نـشریات              

ــه3 آي اس آي ــده و      ب ــابی ش ــت ارزی ــده مثب ــک پدی ــوان ی عن
دهد اما ایـن      هاي معطوف به توسعه علمی را نوید می         بینی خوش

هـاي    ساز چالش  تواند زمینه   امر در شرایط امروزي کشور، خود می      
تحقیقات نـشانگر آن اسـت توجـه غیراصـولی بـه            . عمیقی باشد 

  .گردد  می4کمیت پژوهش باعث عدم رعایت اخالق پژوهش
اي از   اخهپژوهشگران با آشنایی بـا اخـالق در پـژوهش، کـه شـ             

توانند تنها نسبت به مسائل اخالقـی         است، می  5اي اخـالق حرفه 
در پـژوهش آگـاه شـوند و میــزان توجــه آنهــا بــه مــسائل                 

 فراوانی دارد که از جملۀ      هاخالقـی بـستگی بـه متغیرهاي پیچید    
توان بـه میـزان اهمیت اخـالق در کـل جامعـه، میـزان              آنها می 

می و نیـز میـزان اهمیـت اخـالق در        اهمیت اخالق در جامعه عل    
  ). 5(پژوهش در یک حوزه یا رشتۀ خاص اشاره کرد

توان بـه اسـتفاده از     ها می   از مسائل غیراخالقی رایج در پژوهش     
اي  هاي حرفـه  مطالب بدون ذکر نام نویسنده، عدم و رعایت جنبه  

 یکی دیگـر از مـواردي       6دستبرد علمی . اشاره کرد ...پژوهشگر و   
در مجموع به   . د در اخالق پژوهش به آن توجه نمود       است که بای  

اي از موانع فـردي،      رسد تحقیقات دانشگاهی از مجموعه     نظر می 

تـوان از   پذیرند کـه مـی    دانشگاهی و فرادانشگاهی تأثیر می     درون
 در  .بـدان پرداخـت   ... شناختی، مـدیریتی، فرهنگـی و      ابعاد جامعه 

القی پـژوهش   هاي اخ   تحقیق حاضر سعی بر آن است که آسیب       
علمی دانشگاه    اعضاي هیات  زیسته  ها به وسیله تجربه     در دانشگاه 

  .مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد
  

  روش 

ــا اســتفاده از روش   ایــن پــژوهش در قالــب رویکــرد کیفــی و ب
جامعه آماري پـژوهش     .پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفته است    

ایجـان  را کلیه اعـضاي هیـات علمـی دانـشگاه شـهیدمدنی آذرب         
 نفر بودند 13کنندگان در تحقیق  تعداد مشارکت. تشکیل می دهد

که با استفاده از روش نمونه گیري هدفمنـد انتخـاب شـده و تـا                
از میـان افـراد   . رسیدن به مرحله اشباع نظـري ادامـه پیـدا کـرد      

نفر آنها داراي درجه دانـشیاري   5شرکت کننده در پژوهش، تعداد      
ها از مـصاحبه   آوري داده براي جمع  .بودند نفر از آنها استادیار      8و  

 خواسته کنندگان  مشارکت از. نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد    
 زمان  .کنند تعیین دلخواه خود  به را مصاحبه مکان و زمان تا شد

 و کننـدگان   مشارکت اجازه با.  دقیقه بود  60 تا   25ها بین     مصاحبه
 ابزارهاي از گیري  بهره ابها    مصاحبه بودن، محرمانه از اطمینان با

 در طـول پـژوهش نیـز از کـد           .شـد  صدا، ضـبط   ضبط دیجیتال
کنندگان استفاده گردید تا اصل    مشخص به جاي اسامی مشارکت    
 و تجزیـه  روش پژوهش این در. رازداري در پژوهش رعایت شود

. شـد  کالیزي انجام اي مرحله هفت براساس روش ها داده تحلیل
ــ   ــحت تغیی ــان، ص ــراي اطمین ــط  ب ــات، توس ــسیر اطالع ر و تف

  . یید و تصدیق شدأکنندگان ت شرکت
  

  ها  یافته

سـاعت بـه طـول انجامیـد     18ها کـه بـه مـدت     از آنالیز مصاحبه 
زیر مضمون استخراج گردید کـه مـضامین        14مضمون اصلی و    3

هاي پـژوهش در      معضالت و آسیب  : باشند اصلی به این شرح می    
د در حیطـه پـژوهش      ها، دالیـل بـروز معـضالت موجـو          دانشگاه

  .دانشگاهی، راهکارهاي بهبود وضعیت پژوهش دانشگاهی
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علی رغم پـشرفت  : ها هاي پژوهش در دانشگاه    معضالت و آسیب  
ها   روبه جلوي رتبه ایران به لحاظ توجه به کمیت در انتشار مقاله           

هایی نیز گریبان گیر ایـن بخـش از فعالیـت             ها، آسیب   و پژوهش 
ث گردیـده مـسئوالن امـر و برخـی     دانشگاهی شده است که باع  

  .اساتید دانشگاه نسبت به این معضالت واکنش نشان دهند
  
ــابی و داوري  . 1 بــی اخالقــی در حــین نگــارش، ارزی

   :مقاالت
هایی وجود دارند که نـوعی اخـتالل در رونـد پژوهـشـی و       پدیده

شوند و از آنها به عنوان رفتار نادرسـت   علمی جامعه محسوب می   
 و موجـب کـاهش انگیـزه پـژوهش در میـان قشـر         شـود یاد می 

درجـات متفـاوتی     7 اخالقـی  سورفتار. فرهیخته جامعه خواهد بود   
مشاهدات، تحلیـل و تفـسیر      : ترین شکل آن مانند    دارد و از ساده   

شود و به تدریج به سرقت علمی و در نهایـت            نادرست شروع می  
 ). 6(شود جعل کامـل اطالعـات خـتم می

ندگان معتقدند اخالق پژوهش در نگـارش مقـاالت          مصاحبه شو 
دهی دقیق به منابع اسـتفاده شـده، اسـتفاده از             که شامل رفرنس  

هــاي واقعــی حاصــل از کــار میــدانی و همچنــین در داوري  داده
مقاالت که باید عاري از سوگیري و ناشناس بودن نـام نویـسنده      

یـت  عـدم رعا  «. شـود   باشد، آن چنان که الزم است، رعایت نمی       
رو داره از دسـت       امانتداري در نگارش مقاله متاسفانه قبح خودش      

ها ذکر شد و یـا خـودم در           میده موارد متعددي که حتی در رسانه      
کـنم نـشون میـده کپـی          نامه مشاهده می    ها یا پایان    داوري مقاله 

). 5کننـده شـماره     شـرکت (»برداري از مطالب امري عـادي شـده       
شناسـم    من افرادي رو مـی    «کند    کننده دیگري عنوان می     شرکت

که با پول مقاله جمع کرده حتی پذیرش و چـاپ هـم از طریـق                
پول بوده و از طریق همین مقاالت پولی عضو بنیاد ملی نخبگان      

» شده و بعد از امتیازهایی استفاده کرده که نیاز بـه گفـتن نـداره              
در یکی از نشریات شاهد بـودم مقالـه         « ). 3کننده شماره   شرکت(

ه توسط همکارم بعد یک هفته بـراي داوري بـراي دو            ارسال شد 
نفر از همکارهاي دوست نویسنده ارسال شد و خب نتیجه معلوم           
بود به کل داوري درکار نبود و فقط براي خـالی نبـودن عریـضه            

 ). 12کننده شماره شرکت( »چندتا ایراد ریز نوشتن

  : ت موقعیت شغلییپژوهش براي ترفیع و تثب. 2
ده میزان پـژوهش و مقـاالت در ترفیـع اعـضاي            کنن  نقش تعیین 

علمی و همچنین تبدیل وضـعیت اسـتخدامی باعـث شـده              هیات
کـه در   طـوري  است تا پژوهش جنبه ابزاري پیدا کـرده اسـت بـه           

 بـه   8مجامع بین المللی اصطالحی با عنوان بنویس و زنده بمـان          
اي   کننـده   شـرکت ). 7(کنایه به ادبیات این حوزه اضافه شده است       

علمی در تـالش بـراي        من به عنوان یک هیات    «: کند  وان می عن
امنیت شغلی خودم هستم چون ترفیع من و تبدیل وضـعیت مـن      
به حالت رسمی نیازمند وجود مقالـه اسـت وگرنـه بایـد بارهـا از               
جوانب مختلف تهدید به عـدم تمدیـد قـرارداد شـوم پـس مـن                 

قبـول  هـاي اونـو خـودمم         مجبورم مقاله بنویسم حتی اگر یافتـه      
» نداشته باشم و یا تمام جوانب اخالقـی را نتـوانم رعایـت کـنم              

نامـه جدیـد را ببینیـد، بـراي          شما آیین «). 2کننده شماره   شرکت(
 ترفیع بازه زمانی گذاشتن، حاال معیار ترفیع هـم تعـداد مقـاالت             

هست بیشتر، همین امسال همکارم به دلیل این که براي تمدیـد      
م را نداشـت چنـدبار بـراي مـدیران          قرارداد امتیـاز پژوهـشی الز     

  ). 10شرکت کننده شماره (»داد مختلف توضیح
 
  : کیفیت علمی رشد نشریات بی. 3

عالقه به انتشار مقاالت علمـی باعـث افـزایش تعـداد نـشریات              
داخلی و خارجی شده اسـت کـه البتـه نظـارت وزارت علـوم بـر                 

ده نشریات داخلی تا حدودي از کاهش کیفیت آنها جلوگیري کـر          
هـا هـست کـه       اي در یکـی از دانـشگاه       یـک دانـشکده   « . است

تا نشریه علمی پژوهشی چاپ میکنه، کارشناس یکـی         6همزمان  
رغـم ایـن کـه همـه         ها علی  گفت بعضی وقت   از این نشریات می   

هاي ارسالی خیلـی زیـاده مـا بـا کمبـود       کنند تعداد مقاله فکر می 
کـه خیلـی    ایـم و طبیعـی هـست         مقاله براي نوبت چاپ مواجـه     

کننـده    شـرکت (» ها ا در کیفیت مقاله   ه  تساهل میشه بعضی وقت   
مـن یکـی از     «: کنـد  کننده دیگري اظهار مـی      شرکت ).10شماره

مجالتی که تو یکی از کشورهاي همسایه چـاپ میـشه را نگـاه              
 درصد مقاالتش مال کشور ما بود انـصافا مطـالبش           80کردم    می

کـنن    پول دریافت می   رددونید چق  خورد اما می   به هیچ دردي نمی   
  ).9کننده شماره  شرکت(»این نشریات؟
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  : هزینه هاي پژوهش زودبازده و کم استفاده از روش. 4
هاي دانشگاهی عدم استفاده  یکی از نکات قابل توجه در پژوهش      

ــولی   از روش ــات ط ــانبر همچــون مطالع ــاي پژوهــشی زم  و 9ه
ــژوهش ــین پـ ــت  همچنـ ــه اسـ ــاي داراي هزینـ ــی از . هـ یکـ

یک مورد خودم تصمیم داشتم یک      «:نندگان معتقد است  ک  شرکت
روش خاص را با کودکان داراي اختالل اوتیسم کـار کـنم خـب              

هایی، وقتی دیدم به  البته هم زمان زیادي نیاز داشت و هم هزینه      
اي که باید از دانـشگاه بگیـرم و صـرف کـنم              اندازه کافی هزینه  

آد   به دست مـی    آماده نیست و هم نتیجه پژوهشی که از این کار         
نیازمند زمان دوبرابري در مقایـسه بـا سـایر کارهـاي پژوهـشی              

  ). 13کننده شماره شرکت(»هست، منصرف شدم
 
افت کیفیت آموزش به دلیل مشغولیت بیش از حـد          . 5

  :به پژوهش
 هریـک  و است علوم و ها  اندیشه رشد بال دو آموزش، و پژوهش

 اسـت امـا     الزمه تدریس پـژوهش   «: ناقص است  دیگرى، بدون
االن اسـاتید مـا و   . پژوهش براي آموزش نه پژوهش براي ترفیع   

همکاران ما و حتی استاداي خودم به جاي این کـه بـه آمـوزش               
کنند به دلیل این که       توجه کنند انرژي خود را صرف پژوهش می       

پیـدا   انگیزه الزم وجود دارد چون از طریق پژوهش ترفیـع رتبـه           
کننــده دیگــري  شــرکت). 7کننــده شــماره  شــرکت(»کننــد مــی
در اولین سال هیات علمی شـدنم یکـی از همکـاران            «:افزاید  می

گفت االن پنج ساله براي تدریس مطالعه نکردم، قبول این حرف    
نویسی و وقتـی     برام خیلی سخت بود بعد از درگیر شدن به مقاله         

 قرار گرفتم این مساله را خودم تجربه کردم البته براي یک  تو جو 
 ).11کننده شماره تشرک(»ترم

  
ــژوهش   ــروز معــضالت موجــود در حیطــه پ دالیــل و عوامــل ب

هـاي مبتالبـه آن محـصول         وضعیت موجود و آسیب    :دانشگاهی
عوامل متعددي است که در گذر زمـان باعـث بـه وجـود آمـدن                

اند در این بخش به بررسی دالیل و عوامـل            وضعیت موجود شده  
  .شود ها پرداخته می این آسیب

  

  : خالق پژوهشضعف ا. 1
 انگیزه از اعم پژوهش، و تحقیق فرآیند در اخالقی اصول رعایت

 پـژوهش  اخـالق  را پـژوهش  نتیجـه  و پـژوهش  نحـوه  تحقیق،
ـ         ). 8(گویند ویـژه در ایـران،      همروري بر مطالعـات انجـام شـده، ب

بیـانگر ایـن اسـت کـه بیشترین توجـه بـه اخـالق پـژوهش در        
رسـد   کـه بـه نظـر مـی        حـالی باشـد، در    حوزه علوم پزشکی مـی   

تر از علوم    کم اهمیت هاي دیگر علوم      اخـالق پـژوهش در حـوزه   
سـاله در   9من  «: کند  اي بیان می    کننده  شرکت). 9(پزشکی نیست 

اي بـراي اخـالق      علمی هستم تـا کنـون دوره       این دانشگاه هیات  
پژوهش براي ما برگزار نکردن و این بی اخالقی در پژوهش بـه             

رغم اینکه اوایل برام خیلی مهم بـود در مـن            یصورت خزنده عل  
اي عنـوان   کننده شرکت). 4کننده شماره  شرکت(» هم رسوخ کرده  

هاي علمی    اي دیدم که سرقت     پدیا صفحه   من در ویکی  «: کند  می
ها و در  رو لیست کرده بود متاسفانه در تمام رشته     مشهور در ایران  

اي بــه حــال بــود حــاال و... بــین اســاتید مطــرح و سیاســیون و 
ــشجویان ــی  . دان ــشه از ب ــی می ــا ناش ــن از کج ــه   ای ــوجهی ب ت

  ).8کننده شماره شرکت(»اخالق
 
  : عدم نظارت صحیح. 2

عدم نظارت واقعی بـر عملکـرد پژوهـشی و قناعـت کـردن بـه                
از جمله مشکالت توسعه علـم       و تعداد مقاالت   ها  دریافت گزارش 
ت در  به دلیل اینکه هیچ کـسی پاسـخگو نیـس         «. در کشور است  

قبال کارهاي بی محتوا و همچنین ضعف قوانین داریم من دیدم           
مقاله فردي رو کسی دیگه کپی کرده و چاپ کرده میرن شکایت  

کننـده   شـرکت (»رسـن  اي نمـی  کنن و آخرشم به هیچ نتیجـه       می
هـا واقعـا وضـع اسـفناکه، یـک       نامـه  در حـوزه پایـان    «). 5شماره
 همـان اسـت فقـط نـام         نامه کپی میشه بعد میبینیم نتـایج        پایان

من حتی در سطح رساله دکتري دیـدم  . جامعه آماري عوض شده 
اما واقعا قانونی داریم که مجازاتی تعیین کنه و البته این مجازات            

   ).7کننده شماره شرکت(» رو عملی کنه؟
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تـوجهی بـه کیفیـت        هـا و بـی      گرایی دانشگاه   کمیت. 3
  : ها پژوهش

هـاي متعـدد      ر میان بحران  د شدن معیارهاي نظام پژوهشی     کمی
ــران  ــی از بح ــسانی یک ــوم ان ــت  عل ــدي اس ــاي ج ــی از . ه یک

در آلمان کـه مـن تجربـه کـردم          «: دارد  کنندگان بیان می    شرکت
روال اینگونه است که شما بایـد در طـول یـک سـال مقالـه یـا                  

 چاپ کنـی تـا سـال بعـد نیـز اسـتاد         20مقاالتی با ضریب تاثیر     
 از یک مقالـه بـه   20ثیر أریب تهمونجا باشی حاال ممکنه این ض  

 بیاد یا از ده تا مقاله اما تو سیستم پـژوهش مـا هـر مقالـه          دست
 »علمی پژوهش هر جا که چاپ بشه یک امتیاز مخـصوصی داره       

 سـال سـابقه     20استادهایی داشتیم بـا      «.)4کننده شماره   شرکت(
 اون دوتـا مقالـه رفـرنس خیلـی از           فقط دوتا مقاله داده که اتفاقاً     

سـال دیگـه   20ت دیگه شده ولی االن ممکنه مقاله من تـا   مقاال
اصال رفرنس نخوره چون محتـوا نـداره هـیچ موقـع مقالـه مـن              

کننده شـماره     شرکت(»تونه گرهی از صنعت یا جامعه باز کنه         نمی
7.(   
 
  : علمی هاي جذب اعضاي هیات ضعف در مالك. 4

هاي اخالقی و شخصیتی در جذب اعـضاي          عدم توجه به ویژگی   
کید صرف بر تعداد مقاالت چاپ شـده و مـدرك           أعلمی و ت    هیات

ترین دلیل    ساز مسایلی باشد که عمده      تحصیلی ممکن است بستر   
در یـک   «. ن و جایگاه معلمی اسـت     أآن واقف نبودن استاد بر ش     

جلسه دوستانه با همکاران نشسته بـودیم در مـورد کـد اخالقـی              
تان حتـی   کردیم جالب بـود بعـضی از دوسـ         پژوهش صحبت می  

). 13کننـده شـماره     شـرکت (»یکبار هم به گوششون نخورده بـود      
هـاي جـذب      اگـر بـه مـالك     «: کننده دیگري معتقد است     شرکت

 سـئواالت علمـی داره،      بینیـد   علمی نگاه کنید مـی      اعضاي هیات 
کنن ببینن آیا    اعتقادي داره، سیاسی داره اما خیلی کمتر توجه می        

تـو چنـد   . ی هـم باشـه یـا نـه    این فرد میتونه استاد دانشگاه خوب     
اي که من رفتم متخصص این حوزه هم تـو اون جلـسه              مصاحبه

  ).3کننده شماره شرکت(» حضور نداشت
 در  :دانـشگاهی  پژوهش وضعیت اخالق  بهبود راهکارهایی جهت 

این بخش به بررسـی راهکارهـاي بهبـود وضـعیت پـژوهش در              

ش پرداختـه  کننده در این پـژوه  ها از منظر اساتید شرکت      دانشگاه
  . شود می
  
کــاهش تــاثیر کمیــت مقــاالت در ترفیــع و تبــدیل . 1

  : وضعیت استخدامی
علمی کـه منجـر بـه ایجـاد تـب             دو دغدغه اصلی اعضاي هیات    

فیع و تبـدیل وضـعیت اسـتخدامی        شود، بحث تر    نویسی می   مقاله
ها و تعـداد مقـاالت تـا          است از این رو اثرگذاري متعادل پژوهش      

فرصـت  «. توانـد بـه بهبـود وضـعیت کمـک نمایـد             حدودي می 
مطالعاتی دوره دکتري در کشور هلند با یک استادي کار میکردم           
که وقتی دید من اصرار به نوشتن چندتا مقاله دارم تعجب کرد و             

هاي جذب و ترفیع تو ایران        دادم که یکی از مالك     وقتی توضیح 
تعداد مقاالت هست گفت که در این صـورت سـخته فـرق بـین          

کننـده    شـرکت (»پژوهش و کاریکاتور پژوهش رو تـشخیص داد         
هـاي   مـسافرت «: اي مطـرح مـی کنـد       شرکت کننده ). 10شماره

علمی که من خودم داشـتم کمتـر دیـدم کـه بـا تعـداد مقـاالت           
ي ارتقا صورت بگیرد ممکنه یه استادي به اندازه تعداد ارزیابی برا 

انگشتان دست مقاله و کتاب نداشته باشه اما به مرتبـه اسـتادي             
سـازي رو شـروع     رسیده باشه به نظر ما هم باید این رویه کیفـی          

  ).4کننده شماره  شرکت(»کنیم
 
ــزاري دوره. 2 ــالق    برگ ــژوهش و اخ ــالق پ ــاي اخ ه

 : علمی اي براي اعضاي هیات حرفه

اي براي اساتید     آشنایی و یادآوري اصول اخالق پژوهشی و حرفه       
 هاي ذکر شـده     یکی از راهکارهاي اساسی براي اجتناب از آسیب       

در «: کنـد   کنندگان عنـوان مـی      یکی از شرکت  . آید  به حساب می  
شه امـا     هاي متفاوتی براي اساتید برگزار می       طول یک سال دوره   

ین دانشگاهم ندیدم دوره بـا ایـن       در طول چند سالی که من در ا       
کننـده    شـرکت . )4کننـده شـماره     شرکت( »موضوعات برگزار بشه  

هایی به این موضوع  همین که در جلسه« : کند دیگري مطرح می  
پرداخته بشه اساتید ممکنـه خودارزیـابی کننـد و قـبح خیلـی از               

گرایی در تولید مقاله و غیره از بین نره به           هاي علمی، کمی    تقلب
م براي همه الزمه نه تنها براي اساتیدي که تـازه اسـتخدام             نظر
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شدن من در این جلسه مـصاحبه خیلـی از مـسائل بـراي خـودم            
  ). 2کننده شماره شرکت(»تر شد پررنگ

 
  : نظارت بیشتر در حوزه نگارش و چاپ مقاله. 3

هـا و آمـوزش اصـول اخالقـی بـه نظـر               عالوه بر برگزاري دوره   
توانـد در     شتوانه اجرایـی نیـز دارد مـی       رسد اهرم نظارت که پ      می

جدیدا نرم افزاري تهیه شـده      «. بهبود وضعیت کمک شایانی کند    
 کـار شـده اونجـا ثبـت میـشه و تـا       هایی که قـبالً   که پایان نامه  

این چنین کارهایی اگـه بـشه        حدودي از کپی برداري کم میکنه     
ــدا    کــه نظــارت رو قــوي کنــه حتمــا تقلــب علمــی کــاهش پی

اي که ترفیع    من دیدم تو جلسه   « ). 1کننده شماره   شرکت(»میکنه
هـاي مختلـف و       گیـره از دانـشکده      مـی   اساتید مورد بررسی قرار     

هاي گوناگون هستن خب اینا نمـی تـونن در بـاره کیفیـت                رشته
کارهاي پژوهشی نظر درستی بدن من معتقدم اگـه بـدن دسـت             

تـر   هاي دیگه باشه نظارت قوي      ها حتی اگه از دانشگاه      متخصص
  ).5کننده شماره  شرکت(»شه کیفیت کارها لحاظ میشه  می  

 
   :مسولیت پذیري محتواي پژوهش. 4

هاي به کار رفته در پـژوهش، رعایـت          پذیري درباره داده   مسولیت
هـاي   نامه دهی و مواردي از این قبیل، در آیین داري در منبع  امانت

مکـان  اخالقی برعهده نویسنده مسول مقاله است با ایـن حـال ا           
هـاي   پیگیري این امر در صورت ظهور مشکل نیازمنـد ضـمانت          

 ).10(قانونی و اجرایی است

 
  بحث 

علمـی   هدف از این پژوهش تبیین تجارب زیسته اعـضاي هیـات    
هـاي اخـالق        دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ارتباط با آسـیب        

پژوهش دانشگاهی به روش پدیدارشناسی اسـت کـه منجـر بـه             
  . زیر مضمون گردید17ضمون کلی و استخراج سه م

کننــدگان، پــژوهش دانــشگاهی از معــضالتی  از دیــد مــشارکت
مقـاالت،   داوري و ارزیـابی  نگـارش،  حین در اخالقی  بی: همانند

 نـشریات  رشـد  شـغلی،  موقعیـت  تثیبـت  و تثبیـت  براي پژوهش
 يهـا  روش از ، اسـتفاده  10پژوهـشی  علمـی، اضـطراب    کیفیت  بی

 دلیـل  بـه  آمـوزش  کیفیـت  هزینـه، افـت    کم و زودبازده پژوهش

پـذیرش وجـود    . بـرد     مـی   پژوهش رنـج     به حد از بیش مشغولیت
هاي مختلف در حوزه دانشگاهی خود گـام نخـست بـراي              آسیب
 پژوهـشی بـا عنـوان     . ریزي براي رفع این معضالت اسـت        برنامه
 در علمـی   هیئـت  اعضاي پژوهشی عملکرد بهبود يها  راه بررسی
محیط پـژوهش   ین پژوهش دیگري با عنوان      انسانی، همچن   علوم

هـاي پـژوهش در برنامـه     در ایران و پیشنهاد اهـداف و سیاسـت        
، 12،  11(هاست  ید این یافته  ؤ، به طور اخص م    پنجم توسعه کشور  

هاي پـژوهش در      نیز وجود آسیب   همچنین تحقیقات متعددي  ). 4
  ). 15، 14، 13، 12(کنند  می ها را تایید  دانشگاه

ی رهاورد یک عامل خاص و در یـک دوره زمـانی            چنین معضالت 
باشد بلکه عوامل متعددي بـه مـرور زمـان باعـث              مشخص نمی 

. هــا مجــال ظهــور پیــدا کننــد گردیــده اســت کــه ایــن آســیب
کنندگان این تحقیق بر ضـعف اخـالق پـژوهش، عـدم              مشارکت

توجهی بـه کیفیـت       ها و بی    گرایی دانشگاه   نظارت صحیح، کمیت  
علمی، اشاره  هاي جذب اعضاي هیات  مالكها، ضعف در   پژوهش

نتایج این قسمت از پژوهش را تحقیقات ذیل قبلی نیـز           . اند  کرده
  ).17، 16(کنند تایید می

راهکارهاي حاصل از این پژوهش جهت بهبود وضعیت پژوهشی         
ــشگاه ــده در     در دان ــورت پراکن ــه ص ــه ب ــت ک ــایجی اس ــا نت ه

ر چه این موضوع    هاي دیگر نیز بدان اشاره شده است، گ         پژوهش
پژوهش بنابه ضرورت ایجاد شده در زمان کنونی مورد توجه بوده 

راهکارهاي ارائـه   . است از پیشینه پژوهشی قوي برخوردار نیست      
کاهش تاثیر کمیت مقـاالت در      : شده در این پژوهش عبارتند از       

هـاي اخـالق      ترفیع و تبدیل وضعیت استخدامی، برگـزاري دوره       
علمـی، نظـارت      اي براي اعـضاي هیـات      پژوهش و اخالق حرفه   

ــه    ــه در یافت ــه ک ــاپ مقال ــارش و چ ــوزه نگ ــشتر در ح ــاي  بی ه
  ).18(هاي دیگر نیز به دست آمده است پژوهش

  

  گیري نتیجه

طورکلی همچنان که نتـایج ایـن تحقیـق نـشان داد در حـوزه         به
اخالق پژوهش دانشگاهی هم ضعف ساختاري وجود دارد و هـم           

ري از آن جهــت کــه سیــستم ضــعف ســاختا. ضــعف فرهنگــی
علمی بستري فراهم کـرده اسـت         دانشگاهی براي اعضاي هیات   
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اي جز انجام پـژوهش و   که براي بقا و ترفیع در این سیستم چاره  
 وجـود   -هاي غیراخالقـی   حتی روش -نویسی به هر قیمتی       مقاله

اي و  هـاي اخـالق حرفـه    نداشته باشد و از سوي دیگـر شـاخص       
شود همچنین    ستی براي آنها تبیین نمی    اخالق پژوهش نیز به در    

در حوزه فرهنگی نیـز کمبودهـایی در جهـت رعایـت امانتـداري       
علمی و مسایلی از این قبیل وجود دارد که نیازمند تالش دسـت             

هـاي    هاي علمی در محـیط      اندرکاران امر براي احیاي این ارزش     
  . آکادمیک می باشد

 11هنــگ ســازمانی   سـازي اخـالق در فر    دانـشگاه براي نهادینه  
خـود محتـاج ترویج مستمر و اثربخش اخالق در همـۀ ارکــان             

ماننـد   12ترویج اثربخش اخالق در آموزش عالی. سـازمان اسـت
: هر سازمان دیگـر در گرو سه گام عمده اسـت کـه عبارتنــد از            

هـاي تخصــصی     اي معطوف به زمینـه     دانـش اخـالق حرفه  - 1
، 13و خـــودانگیختگی ســـازمانگـــرایش درونــی - 2. ســـازمان

ــه تحقــق اخــالق و    ــسبت ب ــسانی آن ن ـــابع انـ ـــدیران و من م
مهارت عملی تخلق سازمان  -3. ارزشهـاي اخالقـی در سـازمان

  ).19(به اصول اخالقی
طبق آیین نامه هاي موجود اعضا هئیت علمی براي گرفتن پایـه        

اري و  هـاي اسـتادیاري بـه دانـشی        ساالنه و ارتقا رتبـه از مرتبـه       
 14دانشیاري به استادي ملزم به داشتن مقالـه در مجـالت نمایـه            

 در کنار انتفاع مادي ناشی از ارتقا ساالنه .می باشند ISI شده در
یا رتبه و همچنـین بـسته هـاي تـشویقی جهـت انتـشار نتـایج                 

رسد انگیـزه هـاي مـادي و الـزام و اجبـار              ها به نظر می    پژوهش
ماندن از اصـل و هـدف علـم را بـه             زمینه را براي دور      15قانونی

زیرا تـاکنون سیـستم نظـارتی دقیقـی بـر           . آورد نوعی فراهم می  
عـالوه بـر آن رشـد        .موضوعات این چنینی فراهم نـشده اسـت       

پژوهـشی و نبـود نظـارت     – کنترل نشده مجوز مجالت علمـی 
کنترل کیفیت مجالت همگی دست به دست هم خواهند داد تـا            

از . پردازي مواجه نماینـد   و خطر مقاله   جامعه پژوهشی را با معظل    
به دست آمده از تجارب زیـسته اعـضاي    این رو با توجه به نتایج   

اي چند بعـدي   هاي پژوهش دانشگاهی، پدیده   هیات علمی آسیب  
است که براي رسیدن به مرحله مطلوب بایـد عوامـل فرهنگـی،             
مدیریتی، انسانی، نظارتی در یک راستا و همزمان به حذف ایـن            

  .ها اقدام نمایند سیبآ

  
  هاي اخالقی مالحظه

نماید تمام جوانب اخالقـی را رعایـت نمـوده و           نویسنده تعهد می  
  .مقاله در هیچ مجله دیگري چاپ نشده است

  

  سپاسگزاري

کننـدگان در پـژوهش     داند از تمام شرکت    محقق بر خود الزم می    
  .تشکر و قدردانی نماید

  
  واژنامه

     Knowledge Innovation .1  ابتکارات دانشی

    Quality Research .2  کیفیت تحقیقات

 Institute for Scientific .3  موسسه اطالعات علمی
Information (ISI)  

  Ethics of research .4  اخالق پژوهش

  Professional Ethics .5  اي اخالق حرفه

  Plagiarism .6  دستبرد علمی

  Cal Misconduct .7  سو رفتار اخالقی

  Publish or Perish .8  بنویس و زنده بمان

  Longitudinal Study .9  مطالعات طولی

  Research Anexiety .10  اضطراب پژوهشی

  Organizational Culture .11  فرهنگ سازمانی

  Ethics of Higher Education .12  اخالق در آموزش عالی

  Organizational Spontaneity .13  خودانگیختگی سازمانی

  Index .14  نمایه

  Legal Obligation .15  اجبار قانونی
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