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 سرآغاز

 باه كااربدد،  اخالق مهم مباحث از يكي عنوانبه 1پژوهش در اخالق

 در اخالواي اصاو  و رعايا قوواعا  شاداي  و امكاان بدرسي معنا،

مباحثقاخالققدرقپژوهشقبهقاينقق(.1)عمليقاس ق و نظد، ها،پژوهش
بااقاصاو قساالم ققپژوهشاردان2علمايرفتاارقخاو قاشارهقدارنا قكاهقق

قدرستي قاعتماد قشفافی  قاستقال  قحا قمداوبا قوقانفاا ()3پژوهش
منجادقق4يپیون قخوردهقاس قوقنقضقايانقاصاو قباهقساوارفتارقپژوهشا

وق6هاا قتحديا قداده5سااز،دادهعنوانققباهققيساوارفتارقپژوهشاشود.ققمي
كاهقازقاوا اما ققدشاوماييقمطاد ققهاايفعالی ققساايدوقققق7سدو قعلماي

قنتااي ققگااار قق قو قاجاداطداحيققدرقراستا،ققموردوبو قيکقجامعهقعلمي
پژوهشقيکقامدقفادد،ققامدوزهق.(2ن ق)نكانحدا قج ،قايجادققققهاپژوهش

قهقدرقايقاس قكا،قجمعيقوقواوعیتيقاجتماعوقشخفيقنیس  قبلكهقپ ي ه
ق
ق
ق

ق
ا،قنظیدقموضوع قمتولي قمجد،قوقما يدقفداين قآن قاجاااقوقعناصدقع ي ه

پژوهش قپژوهشرد قبودجهقوقامكانا  قنهادهاقوقتشاكیال قپژوهشايقدرق
(.ق3آورنا ق)راقبهقوجاودقمايقق8وقنظامقپژوهشققدارن تعاملقباقيك يردقودارقق
غیدمساووننهققق،رتوان قيکقواكنشقفدد،قياقرفتانميققسوارفتارقپژوهشي

توسا ققپاژوهشقانجاامهاا،قمعطاو قباهقفعالیا صدفاًققلحاظقشودقكه
درقدلیالققققهمینبهققققوققچن قسطحيقاس قق قبلكهقيکقپ ي هباش ققپژوهشرد

نظاامقپاژوهشقبادا،قققفداگیدقنساب قباهمطالعا قاخیدقبدقضدور قنراهقق
قق(.5و4)قاس قش هپژوهشيقتأكی ققسوارفتارشناساييقدنيلق

قكالن قمیانيقوقخاددقسطحسهقققدرنظامقپژوهشققققكددها،وقكارققهافعالی 
-رياا،وقبدنامهقهاگذار، اسنظاميقكهقدرقآنقسیوابلقتوصی قهستن .قق

قها،قهاا( قمؤسسكالن)سطحققيابن تحقققميها،قكالنقبخشقپژوهشق
ق
ق

 يدهچك
سازققتبیینقبهتدقعواملقزمینهتوان قبهقدرکقوقق قميها،قواوعيقآزمونقش ههبدقاساسقدادوققدس قيافتنقبهقم ليقجامعقازقرواب قتأيی ش هققزمینه:  

قعلومقپاشكيقايدانقاس .ققاعتباريابيقم  قعواملقمؤثدقبدقسوارفتارقپژوهشيقدرقتحقیقا اينقپژوهش ققه  سوارفتارقپژوهشيقكمکقكن .ق

پژوهشاينقق:ققروش راققاس .ققققهمبستري-توصیفيقققيکق آمار،ق اجدائي ققم يدانققجامعهق وق وقكارشناساناعضاپژوهشيق درققققاخالقها،ققكمیتهققاق
پژ مجلهوهشپژوهش قكارشناسانق هیو قي قسددبیدانق اعضا،ق پاشكي ق علومق دانشراهها،ق درق دانشجويانق وق پاشكيقوعلميق علومق مداكاق وق ققهاق

قش هها،قساختهنفدقبهقپدسشنامهق264 قتع ادقگید،قدرقدستدسنمونهقازققباقاستفادهتشكیلقدادن .قايدانقبه اش  قدرمانقوقآموز قپاشكيققوزار 
قتجايهقوقتحلیلقش ن .ققAMOSافاارقهاقدرقوالبقرو قالروساز،قمعادن قساختار،قوقتوس قندمدادهقازقم  قپژوهشقپاسخقدادن .

نتايهایافته ان ازه:ق الرو،ق داد ق نشانق نظدقشاخصقققن گید،ق ازق م  ق اينق عامليق وابلققكهقساختارقسیادهق بدازن گيق دارا،ق بداز ق نیكوييق ها،ق

قرابطهقنظد،قق22ازقق  قازقبداز قمناسبيقبدخوردارقاس .ققها،قمدبوطقبهقبداز قالرو،قساختار،قنشانقدادن قمنتاي قهمهقشاخصقوبوليقهستن .قق
قرابطهقتأيی قش ن .قق14 قم  فتارقپژوهشيقدرونقمیانقعواملقمؤثدقبدقسوارق

قتوان قتأثیدا قمیانوقميققتارقپژوهشيقبدخوردارقاس رواب قمیانقعواملقمؤثدقبدقسوارفپیشنهاد،قازقتبیینقوابلقوبوليقبدا،ققم  قق:ققگیرینتیجه

قراقرص قكن .قها،قپژوهشعواملقموجودقدرقسطو قكالن قمیانيقوقخددقنظام

 

ق.قاخالققدرقپژوهشعلومقپاشكي قنظامقپژوهش ق قيابيقم   قسوارفتارقپژوهشياعتبارقلید واژگان:ک

ق
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قگیدنا هااقپایشقمايتوسعهقپاژوهشقدرهاقراققاينقبدنامهعلميقپژوهشيقق
قايانپژوهشايقراقدرققهاا،فعالی كهقققاد،افددرقنهاي ققوقق قق(میاني)سطحقق
هادقياکقازقايانقساطو  ق(.ق6و4(ق)خدددهن ق)سطحققهاقانجامقميمؤسسه
شانقبدا،قتأمینقسالم قهاييقراقباقتوجهقبهقاه ا قوقكاركددها،فعالی 

قتواننا ميقدهن قكهقدرقصور قفق انقياقضع قعملكددپژوهشقانجامقمي
قكنن .تش ي ققراقق10پژوهشيققسوارفتارققوووعققو9نقضقسالم قپژوهشققخطد

هااقوقعملكددهاا،قمبناقودارقدادنقنظامقپژوهشقبدا،قشناسااييقفعالیا 
هاا،قته ي كننا هقساالم قنامطلوبيقكهقدرقساطو قمختلا قآنقزمیناه

كنن  قسهمقمهمايقبادا،قپژوهشقوقبدوزقسوارفتارقپژوهشيقراقايجادقمي

رقپژوهشايقذار،قدرقپیشرید،قوقم يدي قسوارفتاگريا،قوقسیاس بدنامه
( ق7مددانايق)نامهقپايانباقهمینقرويكددقبودقكهقدرقمطالعهقكن .ققفداهمقمي

قتحقیقا قعلومقپاشكيقايادانققعواملقمؤثدقبدقبدوزقسوارفتارقپژوهشيقدر
هاا،قنظاامقپاژوهشقعلاومقفعالیا ققازققمتعا د،ها،قمختل قوققجنبهققدر

قزاقفعالیا  13 در را خاود حضاور عوامل اينق.ش ن قرص قپاشكيقايدان
تواننا قدرقمايعاوامليقكاهقق. دادنا نشاان پژوهش نظام گانهسطو قسه

بادا،قبادوزقوقتشا ي ققاينقساطو ،قهافعالی صور قعملكددقنامطلو ق
قق.ان گدفتهودارقاشارهققدمورق1ج و قدرق قايجادقشون سوارفتارقپژوهشيق

 سوءرفتار پژوهشی در تحقیقات علوم پزشکی ایرانعوامل مؤثر بر بروز   :1جدول 
 توصیف عامل  عامل

 کالنسطح 
گااااذار،قوقساااادمايه

تخفیصقمنابعقماليقدرق
قپژوهش

سازوكارها،قتخفیصقمنابعققرونيازاهاقتقسیمقشود.قهاقبسیارقاهمی قدارن قكهقمنابعقماليقفداهمقشون قوقمیانقعناصدقوقمؤسسهبدا،قتوسعهقپژوهش
-كننا گانقوقاساتفادههاقاثدبخشقباشن .قتخفیصقمنابع قحلقهقراب قمیانقتأمینژوهشتوان قدرقپیشبددقتوسعهقپمنالهقيکقاباارقم يديتيقميماليقبه

منظورقافاايشقدستدسيقمیانقاليقبهده قوقبهقچرونريقتوزيعقمنابعقوقامكانا قمهاقوقمداكاقپژوهشي(قراقتشكیلقميكنن گانقازقمنابعقماليق)دانشراه
قپددازد.ها،قپژوهشيقميهاقوقحوزهسازمان

هاقوقهاقوقتجهیاا قدویق قكتابخانههاس .قآزمايشراهها،قفیايكي قاطالعاتي قوقانسانيقموردنیازقبدا،قتوسعهقوقانجامقپژوهشدربدگیدن هقزيدساخ ق،قپژوهشاهزيدساخ 
بن ،قثب قوقطبقههاقوق...( قنظامقگددآور، قا،قمدتب قباقپژوهشق)پژوهشردان قكارشناسان قتكنسینخ ما قحدفهمنابعقاطالعاتي قمشاغلقمختل قوقق

قشون .ها،قپژوهشيقمحسو قميهاقدرقزمدهقتأمینقزيدساخ داده

-ها،قپژوهشي قبدنامهموردقچرونريقتقسیمقبودجهگید،قدرقها،قپژوهشيقبدا،قمقاص قم يديتيقمانن قتفمیمدربدگیدن هقارزيابيقوقسنجشقفعالی قارزيابيقپژوهش
هااقبیشاتدقبادق.قالبتهقاينقارزياابياس علميقپژوهشيقها،قمؤسسهارتقااقوقاستخ ام قوقارزيابيقريا،قراهبدد،قپژوهش قارزيابيقپژوهشردانقبدا،ق

قهاقمتمدكاقاس .بدون ادقوقتولی ا قعلميقناشيقازقپژوهش

 میانیسطح 
ساختارقادار،قتفويبقوق
قپدداخ قماليقپژوهش

پژوهشي قمداوب قدرقحسنقاجدا،قمقدرا قماليقادار، قرعاي ق،ققهاها،قعلميقپژوهشيقبدا،قبدرسيقوقتفويبقطد رون قبوروكداسيقادار،قمؤسسه
یااا قپژوهشاي قمقدرا قوقضواب قادار،قوقك ها،قاخالويقدرقانتخا قحاميقماليقياقانعقادقوداردادها،قمدبوطه قتأمینقهاينهقخدي قامكانا قوقتجه

قباش .پدداخ قحقوققوقدستمادها،قپژوهشيقمي

ها،قمختل قمحی قكار،قپژوهشردانقازقجملهقجاوقوقفدهنا قهاقوقمداكاقپژوهشيقاس قكهقباقويژگيها،قپژوهشيقدانشراهعواملقدرونيقبخشقمحی قكار،قپژوهش
ها،قآموزشي قرفتارها،قكاركنانقدرقمحلقكار قهاقوقگدوها،قدانشراهويهها،قرشون ؛قمانن قسیاس فدد،قافدادقمدبوطقميسازمانيقياقارتباطا قمیان

قساتی  قمجديانقارش قوقپژوهشردان.رواب قمیانقم يدان قا

قباش .ها،قپژوهشيقموردقنیازقپژوهشردانقبدا،قانجامقمسووننهقپژوهشقميآموز قرسميقوقغیدرسميقاصو قاخالققدرقپژوهشقوقمهار قآموز قپژوهش

هاقباقكیفی قعلمي قكنتد قانجامقمسووننهقا قانتشارقمقالههها،قعلميقپژوهشيقداخلقكشورقدرقزمینهقبدرسيقوقداور،قمقالهساختارقوقعملكددقمجلهقهام يدي قمجله
قهاقاس .ها،قآموزشيقآننشقمناسبقدرقبدابدقتخلفا قپژوهشي قوقدستورالعملها قواكپژوهشقدرقمقاله

بدخااوردقباااقنظااار قوق
قسوارفتارقپژوهشي

منظورقكنتد قوقپیشرید،قازقبادوزقپژوهشردانقبهقوقعملكدداستان اردها،قاخالققدرقپژوهشقبدقاجدا،قسازوكارها،قنظارتيقمستقیمقوقغیدمستقیمق
ق،پاژوهشقازقساوقماورامدباوطقباهقق،ت وينقوقابالغقدستورالعملقوقراهنماهاباش ؛قوقهمچنینقسوارفتارقپژوهشيقوقتأمینقسالم قدرقپژوهشقمي

ها،قرسی گيقبهقتخلفا قاعضا،قهقهیو ازجملصال قها،قاخالققدرقپژوهشقوقمداجعقذ، قوقنحوهقرسی گيقوقواكنشقكمیتهدار یصالحققنهادها،
قعلميقوقكاركنانقدرقموردقسوارفتارقپژوهشيقمحدزقش هقاشارهقدارد.هیو 

 خردسطح 
رضاااااي قآگاهانااااهق

كننااا گانقدرقشااادك 
قپژوهش

-داوطلباناهقشادك قها،قانسانيقباي قبدا،قكسبقرضاي قآگاهاناهقوها،قبدقرو،قآزمودنيهقاو اماتيقاس قكهقپژوهشردقدرقتماميقپژوهشمجموع
درقپژوهشقباقفهمقوقدرياف قكامالقاطالعاا قضادور،قدرباارهقآنققكنن گانقدرقمطالعهقانجامقده .قرضاي قآگاهانه قتفمیمقآزمودنيقبدا،قشدك 

قمورد قوقارعا قودارقگیدد.كهقموردقفشار قالقاا قتشويققبيپژوهشقاس قب ونقآن

-حفاظاا قازقشااادك 
قكنن گانقدرقپژوهش

گیدن قوقهدگونهقاوا اميقودارقنميقوبو دوابلیغكنن هقدرقپژوهشقهدگاقدرقمعدضقتماسقباقخطدها،قكهقافدادقشدك ردقدربارهقايناطمینانقپژوهش
گدفتهقش هقوقت ابیدقنزمقبدا،قحفظقمحدمانريقوقحديمقخفوصيقوققكارقبهبدا،قكاهشقخطدقباقح اولقمیاانقضدور قبدا،قانجامقمقاص قپژوهشق

قكنن گانقاتخاذقش هقاس .رازدار،قدربارهقشدك 

ها،قاخاالققدرقها،قانجامقپژوهشقوقكمکقبهقايجادقاطمینانقدرقمداجعيقازجملهقكمیتهساز،قفعالی او اماتيقاس قكهقپژوهشردقباي قبدا،قشفا :قساز،قپژوهششفا 
قده .هاقياقاساتی قراهنماقنسب قبهقانجامقمسووننهقيکقپژوهشقانجامقپژوهشقياقمجله

وقكیفیا قققتأمینقدوا 
قنتاي قپژوهش

هاقباي قانجامققدادهقلیوتحلهيتجاهاقوققآور،قدادهتد قدو قدرقجمعهاييقكهقپژوهشردقپیشقازقاجدا،قپژوهشقياقدرقحینقاجدا،قپژوهشقبدا،قكنفعالی 
قده .

مالحظاااا قاخالوااايق
قانتشارقنتاي قپژوهش

قهاقباي قرعاي قكنن .ازقپژوهشقآم هدس بهاي قاستان اردهاقوقك ها،قاخالويقكهقپژوهشردانقبدا،قتهیهقوقانتشارقنت

ق
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ق
بااقققساوارفتارقپژوهشايمؤثدقبدققعاملقققق13اينققققمیانققرواب قوقتأثیدگذار،

درقمطالعهقديرد،ققنظدانتوس قصاحبقپژوهشنظامققسهقسطحتمدكاقبدقق
م  قعواملقماؤثدقبادقساوارفتارقپژوهشايقدرقونققدروققققش ن ارزيابيقققق(8)

 قدرقاينقما  قق.(1نرارهقق)ققش هقاس تدسیمققققتحقیقا قعلومقپاشكيقايدان
بدوادارققكاالن قمیاانيقوقخادددرقسهقساطحقعواملقمیانققعليققرابطهقق22

فادضقشا هقمقالهقحاضادققدرقان .گذار،قش هشمارهق1نرارهققاس  قكهقدرقق

درقايانققعواملقمؤثدقبدقساوارفتارقپژوهشايققمیاناس قكهقرواب قموجودقق
.قطد قاينقخواهن قبودبدودارققهقنیاقش ها،قواوعيقوقمشاه هدرقدادهققم   

ق معاادنقالروسااز،اقاستفادهقازقرو قبققتاققآوردراقفداهمققققفدصتيفدضیهقق
بهقاعتبارياابيقما  قعوامالقماؤثدقبادقساوارفتارقپژوهشايقدرقققساختار،

ق.شودقپدداختهتحقیقا قعلومقپاشكيقايدانق

 

ق
 م پزشکی ایرانلوع تحقیقاتمدل عوامل مؤثر بر سوءرفتار پژوهشی در  : 1 نگاره

 

 روش

ققبهقدنبا قوققازقنوعقاعتبارسنجيقاس ققققوقققهمبستريققتوصیفي ققاينقپژوهش
اعتبارقم  قق عواملقمؤثدقبدقسوارفتارقپژوهشيقدرقتحقیقا قعلومقآزمونق
جامعهققق(قارائهقش هقاس .8و7 قكهقدرقمطالعا قپیشینق)پاشكيقايدانقاس 

راققآمار،قق نظدق واح هم يدانققموردق اجدائيق وق معاون ققا،ققپژوهشيق
-ها،قزيس درقپژوهشقكمیتهقمليقاخالقق،اعضا، قآورفنقتحقیقا قوق
وقمداكاقپژوهشي قكارشناسانقهاقم يدانقپژوهشيقدانشراه قپاشكيقايدان

اخالققكمیته پژوهشققها،ق پژوهشيدانشراهقققدرق مداكاق  قكارشناسانققهاقوق
مجلهوهشپژ سددبیدانق پاشي ق علومق هیو ها،ق اعضا،ق وقكي ق علميق
 ققبه اش  قدرمانقوقآموز قپاشكيار ققوابستهقبهقوز قهمريققشجوياندان

دادن ن اشتنقققق. تشكیلق بهق توجهق ع مققتع ادققباق وق آمار،ق جامعهق دویقق
هم بهق ش ققهاققآنققهدستدسيق نمونهموجبق استفادهققازق دستدسق درق گید،ق

قق150تاقققق100 قتع ادققآزمونقاعتبارقم  ققدرققحجمقنمونهقمناسبققبدا،قق.شود
( ح 10و9موردق بیشقق(قق11)موردقققق100اولقق( ق ياق )قق200ازققوق (قق12موردق
اس .ققپیشنهق ش هق افدادقق264ادق توس ق كهققققپدسشنامهق ش ن ق دادهق پاسخق

بودن  تحلیلق بدا،ق مناسبيق دادهقق.تع ادق گددآور،ق پدسشنامهقاباارق ها ق
م  قق ازق تحبدگدفتهق درق پژوهشيق سوارفتارق بدق مؤثدق علومقعواملق قیقا ق

ازقق كهق اس ق ايدانق اس .ققققگويهققق70پاشكيق ش هق گويهتشكیلق ها قاينق
)متغیدها،ققققبهقهدقيکقازقسیادهقعاملققكهققهستن ققش همشاه هققمتغیدها،

يافتققم  ققپنهان( سطحقققق12شاملققققكالنسطحققن .ققاهاختفاصق گويه ق
وقسطحقققق30شاملققققمیاني هاقگويه.ققباشن ميگويهقققق28شاملققققخددگويه ق

(1Q70تاققQ)وققق(1عواملقC13قتاقCقبهقهمداهقعالم قا)هاقختفار،قآن
بهقصور قققپدسشنامهقرواييقصور،قاحدازبدا،ققان .اشارهقش هق2و قدرقج 

كیفيقازقسهقنفدقازقاساتی ق)يکقنفدقدرقرشتهقاخالققوقتاريخقپاشكيقوقدوقق
دانش وق اطالعا ق علمق رشتهق درق موردققنفدق درق تاق ش ق خواستهق شناسي(ق

اهمی قشاخص وق ب هتناسبق نظدق پژوهشق باقاه ا ق پدسشنامهق ن .قها،ق
نفدقققق12هاقدرقاختیارققر،قبهقصور قكمي قشاخصبدا،قبدرسيقرواييقصو

آن نمدا ق درياف ق ازق پ ق وق ودارقگدف ق متخففانق ازقازق استفادهق باق ها ق
آيتم تأثیدق شاخصفدمو ق تماميق ش .ق محاسبهق صور،ق رواييق نمدهق ق ها ق

ازقق بانتدق ياق كددن .قق5/1مساو،ق اينكهققققدرياف ق ازق اطمینانق كسبق بدا،ق
اس قكهققمعد قسازهققهپدسشنامق،ققمحتوا ميققا،ق راق محتوا،ققآنق سنج  ق
نفدققق10ازقققق (CVRنسب قرواييقمحتواق)درقق.ققگدف موردقبدرسيقودارققققآن

ققارزيابيقضدور قوجودقهدقآيتمقراقدرقپدسشنامهققققمتخفصقخواستهقش قتا
(قبارگتدق62/0)ج و قنوشهققهاقازقمق ارققشاخصتمامققققCVRققنمده.ققكنن 

 قضدور،قوق(p<0.05)وابلقوبو قسطحققققهاقباشاخصبودن قوقوجودقاينقق
( قازقمتخففانقخواستهقCVIاين ك قرواييقمحتواييق)درقق.هستن مهمق

ققبدا،قققCVIققارزيابيقكنن .قنمدههاقراققهدقيکقازقشاخصمدتب قبودنققققش 
ازققققشاخصقق68 دادهقش ن .قققق79/0بانتدق مناسبقتشخیصق قاخصدوقشوق
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وققبودقق79/0تاقققق70/0میانققققمق ار،دارا،قق درققن ق اصال قش هق بهقصور ق
ودارقققق5اختیارقق راققگدفتنمتخفصق بازخوردقنزمق تاق مق ارقق ق ققCVIب هن .ق
ازققققهمققشاخصدوققققاين پاياييقققق79/0بانتدق بدرسيق بدا،ق ياف .ق ارتقااق
ازقضديبگويه پدسشنامهق درونق مق ارقق.ققاستفادهقش ققآلفا،قكدونباخققها،ق

دس ققبه/قق90تاقققق80/0ضديبقبدا،قتماميقسیادهقعاملقاصليقم  قمیانقق
ازقگويهققپاياييققبیانردققكهققآم ن  ازققق.اس هاققمطلو قهدقيکق اطمینانق باق

ا،قوققبداز قتعیینقاعتبارقسازه قاو امقبهققكسبقرواييقوقپاياييقپدسشنامه
تدكیبيقو قالروساز،قمعادن قساختار،قش قكهققازقرباقاستفادهقازققققم  

ان ازه الرو،ق قازق تأيی ،(ق عامليق )تحلیلق الرگید،ق ساختار،قوق و،ق
اس .قق مسید(ق گددآور،دادهق)الروها،ق ازققها،ق درقپدسشنامهقققق264ش هق

وقق معادن قساختار،ق الروساز،ق رو ق ندموالبق ققAMOSافاارققتوس ق
 .قتجايهقوقتحلیلقش ن 

 

 شده در مدل نظری پژوهشمتغیرهای پنهان و مشاهده :2جدول 
 ها آن ياختصارمتغیرها به همراه عالمت    اختصاري نشان عامل 

 

گذاری و تخصیص منابع مالی  سرمایه

 در پژوهش 

 

1C 

(، سهم عمده اعتبارات دولتی در تأمین منابع پژوهش 1Qیافته به پژوهش ) کمبود میزان اعتبارات اختصاص

 ( خصوصی  بخش  سهم  بودن  کم  اولویت (،  2Qو  نظام  نشدن  بودجهایجاد  کارآمد  تخصیص  و  های  بندی 

پیش(،  3Q)   پژوهشی مبینعدم  پژوهش  ی  بودجه  واقعی  و  اساسناسب  تعیینرهایمتغ  بر  قیمت  ی  کننده 

ارز، تغییر قیمت لوازم مصرفی یا خدمات   ترسالزحمه واقعی همکاران پژوهش، تغییرات  پژوهش )مانند حق

ایجاد ،  (4Q)های در دست انجام(  نامهمربوط به پژوهش، تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی یا تعداد پایان

اولویت  نشدن کارآمد  اساسبندی پژوهش  نظام  پیش    بر  موجود  تعییناهداف  نیازهای  و  ، عدم  (5Q)شده 

 ( 6Q) و روندهای تخصیص اعتبارات پژوهشی  هاها، مالکشفافیت کافی در شاخص

 

 های پژوهش زیرساخت

 

4C 

ی انسانی دخیل (، استاندارد نبودن نیرو 18Qدهی اطالعات سالمت )های الزم برای سامانضعف زیرساخت

 استانداردهای های دارای  (، ایجاد نشدن آزمایشگاه19Qبه دالیل کمبود نیرو یا آموزش ناکافی ) در پژوهش  

 ( 20Q)  معتبر

 

 ارزیابی پژوهش 

 

5C 

دانشگاه پژوهش  ارزیابی  نظام  هیئتاتکا  اعضای  و  ) ها  کمی  معیارهای  بر  گرفتن  21Qعلمی  نظر  در   ،)

اعضای هیئتکسی  باًیتقرهای پژوهشی  شاخص برای  ارتقاء  و ان  درمانی  )آموزشی،  متفاوت  وظایف  با  علمی 

( روش22Qپژوهشی(  از  استفاده  عدم  هم(،  داوری  مانند  کیفی  ارزیابیهای  در  های  فعالیت  تراز 

 ( 23Q)پژوهش 

 

هامدیریت مجله  

 

7C 

مجله نبودن  نرممجهز  به  فارسی  سواهای  سامانه  و  پژوهش  همانندجوی  مقالهافزارهای  ارسالی بق  های 

(28Q  ،)مقاله داوری  و  شناسایی سوءرفتارهای پژوهشی  کاهش کیفیت  دقت علمی  در  وجود (29Q) ها   ،

، عدم دریافت فرم تأییدیه رضایت نویسندگان با (30Q)ها  ها در مجله تعارض منافع در داوری و انتشار مقاله

سهم مجلهتفکیک  توسط  پژوهشی  عدم  (31Q)ها  های  مجله  برخورد،  پژوهشی مناسب  تخلفات  با  ها 

دستورالعمل(32Q) شده  شناسایی ضعف  مجله،  آموزشی  پژوهش  های  در  اخالق  اصول  درباره  ،   (33Q) ها 

 ( 34Q)ها  اجرائی نشدن قابلیت بازتولید و تکرارپذیری نتایج مقاله

 

ساختار اداری تصویب و پرداخت مالی  

 پژوهش 

 

 

2C 

ا بودن فرایند  (، وجود تعارض منافع در روند تصویب و  7Qمالی پژوهش ) داری تصویب و پرداخت  طوالنی 

طرح  به  اعتبار  ) تخصیص  پژوهشی  اعمال فشار  8Qهای  تعداد  مؤسسه(،  افزایش  برای  های علمی پژوهشی 

عدم رعایت اصول تعامل استاندارد میان ذینفعان مختلف پژوهش (،  9Qترین زمان ممکن ) ها در کوتاهمقاله

مالی،  شا حامیان  پژوهشگران،  پژوهش  های  مؤسسهمل  بر  ناظر  نهادهای  پژوهش،  عدم  10Q) میزبان   ،)

-توجهی به جنبه(، بی11Qهای پژوهشی) کمیت و کیفیت فعالیتهای مالی با  تناسب دستمزدها و مشوق

 ( 12Q)  های فنی و متدولوژی پژوهش در ارزیابی و تصویب پژوهش

 

 محیط کاری پژوهش 
 

 

3C 

سهمرانت و  جایگاهخواری  صاحبان  توسط  پژوهشی  روابط  در  غیرمتعارف  مالکان  خواهی  و  مدیریتی  های 

تعامل منطقی و مبتنی بر توانایی پژوهشگر در روابط پژوهشی   ایجاد نشدن(،  13Qها )ها و زیرساخت داده

( دانشجویان  و  اساتید  پژو14Qمیان  دقیق  و  مسئوالنه  انجام  برای  الزم  حساسیت  نبود  دلیل (،  به  هش 

نتایج   ناسالم برای کسب فرصت 15Qگیری )در سطوح تصمیمها  پژوهش استفاده نشدن  -(، محیط رقابتی 

پژوهش   (، نبود فرهنگ پذیرش نسبت به ارائه شفاف و صریح بازخورد و انجام داوری16Qهای پژوهشی )

(17Q ) 

 

 

 نظارت و برخورد با سوءرفتار پژوهشی

 

 

 

 

8C 

و محیطی  نظارت  اجرای    کمبود  در حین  کمیتهپایش  توسط  و شوراهای  پژوهش  در پژوهش  اخالق  های 

مصلحت(،  35Q)  پژوهشی و  منافع  پژوهش کمیتهاندیشی  تعارض  بر  نظارت  در  پژوهش  در  اخالق   های 

(36Q  ،)و ناظر بر پژوهش  کنندهبی تصوهای  دار در کمیتهکمبود کارشناسان متخصص و صالحیت   (37Q)  ،

کار  سازوکار  گزارشفقدان  شفاف  و  دانشگاهآمد  در  پژوهشی  تخلفات  به  (38Q)   هادهی  ندادن  اولویت   ،

آگاهی و  در  آموزش  پژوهشیرسانی  سوءرفتارهای  با  کمیته(39Q)  برخورد  قاطعیت  عدم  در ،  اخالق  های 

رسانی ضعف اطالع(،  40Q)    ها در  برخورد با سوءرفتارهای پژوهشیهای رسیدگی دانشگاهپژوهش و هیئت

های پژوهشی ، نارسائی راهنماها و دستورالعمل(41Q)  های پژوهشی توسط دانشگاههادستورالعملنین و  قوا

 ( 42Q)سوءرفتارهای پژوهشیو  های اخالقی  اره مسئولیت درب

 

 آموزش پژوهش 

 

6C 

استاد علمی  روابط  در  پژوهش  مسئوالنه  انجام  الگوپذیری  آموزش  (،  24Q)   دانشجو-ضعف  بودن  ناکافی 

پژوهشگران  مهارت به  پژوهشی  آموزش(25Q) های  ناکارآمدی  و ،  محتوا  لحاظ  به  پژوهش  در  اخالق  های 

 ( 27Q)، عدم الزام مجریان و همکاران پژوهش به دریافت آموزش اخالق در پژوهش   (26Q) های ارائه شیوه

 

کنندگان در  رضایت آگاهانه شرکت 

 

9C 

شرکت استاندارد  آگاهانه  رضایت  کسب  پژوهشندکن عدم  در  از  (،  43Q)  گان  کامل  اطالعات  ارائه  عدم 

بیان نامناسب و مبهم اطالعات در  (،  44Q)   کنندگان در پژوهشگیری مشارکت شرکتپژوهش برای تصمیم
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های غیرمتعارف یا  کنندگان در پژوهش با مشوق، نقض مشارکت آزادانه شرکت (45Q)   آگاهانه    فرم رضایت  پژوهش 

 ( 46Q)  هاوادارسازی آن

 

کنندگان در  ت از شرکت اظحف

 پژوهش 

 

10C 

 

به راه عدم  حفظ  کارگیری  برای  مناسب  شرکتکارهای  خصوصی  حریم  و  اطالعات  در  محرمانگی  کنندگان 

شرکت(،  47Q)  پژوهش درباره  غیرضروری  اطالعات  پژوهشکسب  در  ارزیابی  (48Q)  کنندگان  عدم   ،

خطرات   و  فواید  عا  انتظارقابلاستاندارد  توزیع  و  آنپژوهش  شرکتدالنه  برای  پژوهش ها  در   کنندگان 

(49Q)  بازخورد نتایج پژوهش -، استفاده ترجیحی از گروه(50Q)  کنندگان در پژوهشبرای شرکت، عدم 

 ( 51Q)  پذیر در پژوهشهای آسیب

 

 سازی پژوهش شفاف

 

 

11C 

سایرین   با  پژوهشگران  منافع  تعارض  اعالم  مالی  (،  52Q)عدم  قراردادهای  نبودن  درباره  شفاف  پژوهش 

عدم مستندسازی و نگهداری سوابق پژوهش برای ارائه به  (، 53Q) و انتشار نتایج پژوهش  حقوق نویسندگی 

مجله و  نظارت  اشتراک (،  54Q) های  مراجع  دادهعدم  نتایج  گذاری  بازتولید  و  تکرار  برای  پژوهش  های 

، عدم ارائه  (56Q) ته اخالق در پژوهش  الم محل انجام مطالعه به کمی، عدم اع(55Q)های  پژوهش در مجله

، عدم تصویب مجدد (57Q) کنندگان در پژوهش به کمیته اخالق در پژوهش  اطالعات دسترسی به شرکت

 ( 58Q) تغییرات پژوهش در کمیته اخالق در پژوهش 

 

 تأمین دقت و کیفیت نتایج پژوهش 

 

12C 

قابلیت  نیبشیپعدم   دادهی  به  پژوهش دسترسی  دادهجمعم  عد(،  59Q)   های  مناسب  و  دقیق  های  آوری 

نمونه نادرست  معیارهای  اتخاذ  دلیل  به  به پژوهشی  و   ابزارهای غیردقیق  گیری  فرضیه(60Q)کارگیری   ،-

معنی و  پژوهشسازی  در  نتایج  پژوهشی  (61Q) دارسازی  استانداردهای  رعایت  عدم  مراحل   مرتبط ،  با 

 ( 63Q)های پژوهشی در اجرای پژوهش فقدان تخصص موضوعی و مهارت(، 62Q)  مختلف پژوهش

 

 مالحظات اخالقی انتشار نتایج پژوهش 
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نقض  ،  (65Qاز اختیارات نویسندگی طرف مکاتبه ) سوءبرداشت (، 64Qرعایت نشدن معیارهای نویسندگی )

( در پژوهش  منابع  به  استناددهی  گزارش کد  66Qاصول  ثبت  (، عدم  و شماره  در پژوهش  اخالق  تأییدیه 

) کارآزما بالینی  )،  (67Qیی  مالی  پاداش  دریافت  برای  مقاله  در  غیرواقعی  سازمانی  وابستگی  (،  68Qاعالم 

( پژوهش  نامطلوب  و  منفی  نتایج  انتشار  هم69Qعدم  انتشار  مقاله(،  همزمان  ارسال  و  مکرر  ها پوشان، 

(70Q ) 

ق

 يافته ها 
قگید،ان ازهقالرو،

ازقق استفادهق ان ازهباق اعتبارالرو،ق بدقسوارفتارققازسققگید، ق مؤثدق هق»عواملق
درقق بدرسيقش .ققققتحقیقا پژوهشيق ايدان«ق -ان ازهققالرو،علومقپاشكيق

مي مشخصق پنهانقق13ققچرونهكن ققگید،ق پژوهش(ققمتغیدق بدققق)عواملق
ققپدسشنامهقهستن قها،قدرونققكهقهمانقگويهققمشاه هوابلقمتغیدقققق70حسب
ميسنجشققموردقق داده.ققگیدن ودارق طبیعيق جمعهاتوزيعق ازقققش ه،آور،ق
كشی گيپدسشنامهقققق264 وق چولريق آزمونق ودارققققتوس ق بدرسيق موردق

بدا،ققتنهاققهاقازقلحاظقاينقدوقشاخصقمناسبقبودن قوگدفتن .قتماميقگويه
ا،قپد قدرققكهقكشی گيقزياد،قداش  قمشخصقش قكهقدادهيکقگويهقق

آنقثب قش هقاس .قتوس قآزمونقفاصلهقماهاننوبی  قاو امقبهقتعیینقوقق
هاييقكهقمق ارقبارقعامليقكمتدققردها،قپد قش .قهمچنینقآيتمحذ قركوق

ارتباطقكميقداشتن  قحذ قش ن .قآيتمقق4/0ازقق -داشتن قوقباقفاكتورقخودق

 ق06/0وقققق39/0باقبارقعامليقققق10Cمدبوطقبهقفاكتورقققق50Qوقققق48Qها،قق

ق08/0بهقتدتیبقباقبارقعامليقققق2Cققمدبوطقبهقفاكتورقق11Qوقققق7Qها،ققآيتم

آيت31/0وقق وق قق ق فاكتورقققق15Qمق بهق عامليقققق3Cمدبوطق بارق ازقققق16/0باق
اعتبارقالروقباقاستفادهقازقمعیارها،قنیكوييقبداز قققپدسشنامهقحذ قش ن .

قده ميگید،قنشانققان ازهققالرو،آمارهقبداز قق.  گدف موردقبدرسيقودارقق

گويهققكه همبستريتخفیصق وق عامليققهاق باققش هانجامقها،ق چرونهق  ق
د موجودق ذاتيق دادهارتباطا ق جمعرق دارن .ققآور،ها،ق سازگار،ق بدققش هق
ج و قق نتاي ق پنهانقق 3اساسق عواملقم  دهن هققتشكیلققمتغیدها،ق  ق

ی ،قباقها،قبداز قتحلیلقعاملقتائزيداقمقاديدقشاخصققق مناسبيقهستن 
راقنشانققققعامليقق13م  قققق(قبداز قمناسب13)ققتوجهقبهقمقاديدقپیشنهاد،

حاكيقازقع مقوقققق2كمتدقازققققهقآزاد،دوقبهقدرجنسب قخيمقاديدققدهن .ققمي
معني دادهتفاو ق مشاه هدار،ق باققها،ق ريشهققمقاديدققهستن .ققققم  ش هق

ريشهقمیانرینقمدبعا ققوقققق(RMSEAخطا،قمیانرینقمجذورا قبدآوردق)

مهمقنیكوييقبداز  قبهقتدتیبققققها،شاخصققديردازقققق(RMRمان هق)باوي
ازقق صفدقققق08/0كمتدق بهق ناديکق سطحققققهستن  وق وققوبوليققوابلققدرق بودهق

).ققدهن هقتأيی قم  قپژوهشقهستن نشان قق( قGFIشاخصقنیكوييقبداز ق

( تطبیقيق بداز ق تع يل( ققCFIشاخصق بداز قشاخصق نیكوييق ش هق

(AGFI) قق( فااين ق بداز ق تاكدققوقق(IFIشاخصق (ققTLI)لويی قق-شاخصق
ق.قهستن الروقدهن هقبداز قخو قنشان ق1همريقباقمقاديد،قناديکقبهق

ق

های شاخص زان انطباق مدل پژوهش با یم  :3جدول

 ندگی براز
 دامنه  شاخص 

 قبول قابل 

 میزان سطح 

 آمده دست به 

 5کمتر از  

 975/1 خرد 

 707/1 میانی 

 783/1   کالن

RMSEA  08/0کمتر از 

 064/0 خرد 

 053/0 میانی 

 053/0 کالن  

CFI  1نزدیک به 

 0/ 87 خرد 

 871/0 میانی 

 0/ 94 کالن  

IFI  1نزدیک به  

 874/0 خرد 

 875/0 میانی 

 942/0 کالن  

GFI  1نزدیک به  

 866/0 خرد 

 871/0 میانی 

 951/0 کالن  
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AGFI  1نزدیک به 

 827/0 خرد 

 841/0 میانی 

 919/0 کالن  

TLI 0/ 8تر از بزرگ 

 844/0 خرد 

 853/0 میانی 

 916/0 کالن  

RMR  صفر نزدیک به 

 062/0 خرد 

 048/0 میانی 

 041/0 کالن  

ق
ق
ق
ق

قساختار،ققالرو،
رواب ققققايآقققاس موضوعققققنياققصیتشخققدرقبدرسيقالرو،قساختار،قمنظور

بدا،ققنظد، ش هقپژوهشققم  ققدرققعواملققققكهق طديققاس ققققپیشنهادق ققازق
ققعواملقا ققثدا قق2نرارهققدرقق.ققخیدققاگدددقيميتأيی قققق،قواوعيهادادهققسنجش
ازققدقیمسققبيضدااساسققققبدققردقيك يبدققپژوهشقق استفادهق قافاارندمققباق

AMOSبارگقق.آم دس ققبهقق مدبعقق(13Cتاقققق1C)ققدوايدق )وق تاقققق1Qهاق

70Qمتغیدها،قق بدگیدن هق درق تدتیبق بهق وقگويهقق13)ققپنهان(ق ها،قعامل(ق
هاقهمبستريقمیانقعامل.ققان ش هققاشارهنیاقققق2درقج و ققققكهققسازهقهستن 

نشانققپیكانباقق دوسويهق ش ن ها،ق پدادهق دوايدققسويهققيکققها،نیكا.ق ازق
بهربا بارقگويهققكنن قكهميققتعیینهاققمدبعققطد قققگق عاملق هاقرو،قك امق
پیكانارز قق.گیدن مي رو،ق ش هق نوشتهق نشانها،ق ضديبققهاق دهن هق

قهاقباقهدقيکقازقعواملقاس .ققهمبستريقگويه

 
 ر یمس بیاساس ضرا بر  یساختار الگوی : 2نگاره 

 
ها،قنسب قداز قم  قسیادهقعاملي قشاخصيقبكويیبهقمنظورقارزيابيقن

( قريشهقخطا،قمیانرینقمجذورا ق239/2دوقبهقدرجهقآزاد،ق)مجذورقخي
( قشااخصق09/0)مانا هققريشهقمیاانرینقمدبعاا قبااوي( قق065/0بدآوردق)

وق ( 94/0شا هقنیكاوييقباداز ق)( قشاخصقتع يل98/0نیكوييقبداز ق)
قدهن نشانقمي.قاينقنتاي قبهقدس قآم ن (قق96/0بداز قتطبیقيق)شاخصقق

ق.قبدخوردارقاس قوابلقوبوليازقبداز قعامليقم  قساختارقسیاده
-ها،قپژوهشقموردقآزمونقودارقمايدرقبدرسيقالرو،قساختار، قفدضیه

ق13رابطهقمیانقق22ها،قپژوهش قبدقمبنا،ققفدضیهققتأيی بدا،قردقياققگیدد.قق
ضادايبقمسایدقدار،قهدقيکقازقق قازقآزمونقمعنيدرونقم  قنظد،عاملقق

آزماونققآماارهو،قسااختار،قاساتفادهقشا هقاسا .قاستان اردش هقدرقالرا

وقق96/1تادقازقعا دقاگادقمقا ارقآماارهقبارگقاسا قكاهقtپژوهش قآمارهقق

فدق)دا قبادقعا مقوجاودق قفدضیهقصادرص قباش قق5احتما قآمارهقكمتدقازقق
شودقوقفدضیهقپژوهشق)دا قبدقوجودقردقمي05/0رابطه(قدرقسطحقخطا،قق

-رواب قتأيی هاقياققفدضیهققآزمونقق قنتاي 4شود.قدرقج و قق(قتأيی قميرابطه
باقتوجهقباهقاينكاهقان .ققارائهقش ههاققها،قمدبوطقبهقآنبهقهمداهقآمارهش هقق

(قبادا،قروابا قاو  قدوم قپانجم قt)آماارهققمسیدققان ازهقضدايبقمعنادار،قق
 قششم قهفتم قهشتم قنهم قدهم قيازدهم قسیادهم قچهاردهم قشاانادهم

تدقاسا  قبناابداينقبارگق96/1هف هم قوقهج همقازقمق ارقآمارهقبحدانيق

قبااقوقهساتن قمعناادارقα=05/0قدرقسطحقخطاا،تأثیدقعواملقاينقرواب قق
 قايانقروابا قمساتقیمقوقمثبا قمق ارقضدايبقمسیدققبودنققمثب ققبهققتوجه
قرابطاهقق14ايانققشا هققمعناادار،قمحاسابهققساطحقق رديدانیببهباشن .ققمي

قساطحقبااقوق (pق<05/0)قاسا قα=05/0قخطاا،قساطحقزاقتادكوچاک



 ایران اعتباریابی مدل عوامل مؤثر بر سوءرفتار پژوهشی در تحقیقات علوم پزشکی  پژوهش:  اخالق در  : و همکاران مریم ناخدادکتر 
 

 26 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
ش

ه 
مار

 ش
،

3 ،
14

00
 

م
ی  

ش
وه

پژ
ه 

قال
 

قشودقوقفدضیهقپژوهشميققهاقردبدا،قآنققصفدققفدضیهققدرص قق95ققاطمینان
اس قكهقرواب قققذكدوابلققشود.پذيدفتهقميهاققدا قبدقوجودقرابطهقمیانقآن

-ويكم قوقبیس وسوم قچهارم قدوازدهم قپانادهم قنوزدهم قبیستم قبیس 
قق.ش ن آزمونقردقققرهدقآمامقاديبهقدومقباقتوجهق

 

 پژوهش  تأییدشده روابط آزمون نتایج  :4جدول 
ضریب   مسیر روابط  

 مسیر

ضریب  

 معناداري 

سطح  

 معناداري 

ساختار اداری     تخصیص منابع مالی در پژوهشگذاری و سرمایه اول  رابطه
 تصویب و پرداخت مالی پژوهش 

39 /0 418/6 000/0 

پژوهشسرمایه دوم   رابطه در  مالی  منابع  تخصیص  و  -زیرساخت    گذاری 

 های پژوهش 

25 /0 803/6 002/0 

پژوهش پنجم   رابطه مالی  پرداخت  و  تصویب  اداری  مالحظات      ساختار 
 نتایج پژوهش اخالقی انتشار 

22 /0 196/5 000/0 

 000/0 553/6 0/ 31 ش فیت نتایج پژوه تأمین دقت و کی   های پژوهشزیرساخت ششم  رابطه

 000/0 693/4 0/ 29 مالحظات اخالقی انتشار نتایج پژوهش    ارزیابی پژوهش هفتم  رابطه

 000/0 263/5 26/0 کنندگان در پژوهش رضایت آگاهانه شرکت   آموزش پژوهش هشتم  رابطه

 000/0 960/4 0/ 21 کنندگان در پژوهش شرکت ت ازحفاظ    آموزش پژوهش نهم  رابطه

 000/0 818/6 0/ 27 تأمین دقت و کیفیت نتایج پژوهش    آموزش پژوهش دهم   رابطه

 000/0 115/4 0/ 25 مالحظات اخالقی انتشار نتایج پژوهش  آموزش پژوهش  یازدهم  رابطه

 004/0 629/4 0/ 28 سازی پژوهش شفاف  هامدیریت مجله  سیزدهم  رابطه

 000/0 832/4 0/ 24 مالحظات اخالقی انتشار نتایج پژوهش   هامدیریت مجله  چهاردهم  رابطه

-رضایت آگاهانه شرکت    نظارت و برخورد با سوءرفتار پژوهشی شانزدهم  رابطه

 کنندگان در پژوهش 

38 /0 396/6 000/0 

پژوهشی   هفدهم  هرابط سوءرفتار  با  برخورد  و  شرکت  نظارت  از  -حفاظت 

 کنندگان در پژوهش 

31 /0 938/5 000/0 

 001/0 964/5 0/ 20 سازی پژوهش  شفاف نظارت و برخورد با سوءرفتار پژوهشی   هجدهم  رابطه

ق
ق

رفتارقرابطاهقتأيی شا هقبادا،قعوامالقماؤثدقبادقساواقق14سدانجام قايانقق
-شا هق)تحقیقا قعلومقپاشكيقايدانقدرونقم  قاعتباريابيپژوهشيقدرقق

ق(قتدسیمقش ن .3نرارهق

ق
 شده عوامل مؤثر بر سوءرفتار پژوهشی در تحقیقات علوم پزشکی ایرانمدل اعتباریابی : 3نگاره 
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 بحث
آوردقتاقبدقاساسققه  قكليقپژوهشقاينقبودهقاس قكهقفدصتيقراقفداهمقق

ش هقازقجامعهقآمار،قبتوان قاعتبارقم  قعواملققاوعيقوقمشاه هها،قوداده
موردق راق ايدانق پاشكيق علومق تحقیقا ق درق پژوهشيق سوارفتارق بدق مؤثدق
ساختار، ق معادن ق الروساز،ق رو ق ازق استفادهق باق ده .ق ودارق آزمونق

گید،قوقا،قطيقش .قدرقمدحلهقاو  قنتاي قالرو،قان ازهفداين ،قدوقمدحله
عامليقق نظدقنشانققتحلیلق ازق م  ق اينق عامليق سیادهق ساختارق كهق دادن ق

وققشاخص هستن ق وبوليق وابلق بدازن گيق دارا،ق بداز ق نیكوييق ها،ق
گويه درقتفكیکق اس .ق مناسبق عواملق ازق يکق هدق بدا،ق سؤان ق وق هاق

ان ازه الرو،ق وبو ق وابلق بداز ق ازق اطمینانق باق دوم ق رواب قگید، ققمدحلهق
درققققنظد، بدا،م  ققكهق پژوهشققمؤملققعواققپژوهشق سوارفتارق بدق ثدق

بود ش هق گدف .ققققپیشنهادق ودارق بدرسيق موردق ساختار،ق الرو،ق آزمونق باق
همهقشاخصق دادن ققنتاي ق نشانق ساختار،ق الرو،ق بداز ق بهق مدبوطق ها،ق

سیاده بخشققساختارق اماق اس .ق بدخوردارق مناسبيق بداز ق ازق م  ق عامليق
آزمو ساختار، ق الرو،ق مدحلهق درق پژوهشق اينق اهمی ق رووابلق اب قدنق

اس قكهقمیانقعواملقمؤثدقبدقسوارفتارپژوهشيقدرقسهقسطحققققا،گانه22
ش ه مطد ق پژوهشق دادهققنظامق باق وق بدرسيققبودن ق مشاه هق وابلق ها،ق
معني آزمونق نتاي ق الرو،ققش ن .ق درق استان اردش هق مسیدق ضدايبق دار،ق
نمودقق مشخصق اينققق14ساختار،ق میانق رابطهق وجودق بدق مبنيق فدضیهق

موردقق مبنا،ققققتأيی عواملق بدق موجودق است نن ق ادامه ق درق گدفتن .ق ودارق
يافته وق پژوهشمطالعا ق سايدق فدضیهها،ق بدا،ق موردققهاق تأيی ش هق ها،ق
قگیدن .قبحثقودارقمي

مؤسسه درق پژوهشق ماليق پدداخ ق وق تفويبق ادار،ق ساختارق ها،ققمسائلق
ش نقفداين قادار،قتفويبقوقپدداخ قماليقعلميقپژوهشيقمانن قطونني

-ها،قظدفی قادار،قوقآموزشيقدانشراها،قپژوهشيقياقمح ودي هطد 
التحفیليقدانشجويانقبهقدلیلقامكانا قوقفضا،قكمققهاقبدا،قتسديعقفارغ

حقمحی  پدداخ ق بودنق نامناسبق ياق پژوهشيق وققالاحمهها،ق هاق
مي پژوهشيق اخالويدستمادها،ق مالحظا ق نش نق رعاي ق بهق ق11توانن ق

انتشارقن هايشانقمنتهيقشون ق)رابطهققتاي قپژوهشتوس قپژوهشردانقدرق
ازققق5 پژوهشق بدق حاكمق استان اردق تشكیال ق وق ادار،ق ساختارق پژوهش(.ق

-طد ققبيوقتفوققها،قعلميقپژوهشيقبدا،قبدرسيقمؤسسهقق،ادارققفداين 
آققمیتنظ قق(15و14)يققپژوهشققها، وق قيمعامالتققيمالققنامهنيیمقدرا ق

موردققققپژوهشيققكامداققوققهادانشراهق قق قیتمهق قق(3)يققپژوهشقق،وداردادهادرق
هاقق،ادارققيبوروكداس جه ق قها،طد ققمفو قققبودجهققكددنقققنهيدرق
تأمینقق(16)ققيپژوهش ادار، ق ماليق مقدرا ق اجدا،ق حسنق درق مداوب ق  ق

وق حقوقق پدداخ ق وق پژوهشي ق تجهیاا ق وق امكانا ق خدي ق هاينهق
قدستمادها،قپژوهشيقتشكیلقش هقاس .

حامی ازق شدك بدخيق وق ماليق مطالعا ققققها،انق انجامق رون ق درق داروييق
پژوهش استان اردها،ق ازق خارجق درماني ق وق مي12داروييق م اخلهق وقق ق كنن ق

مي م اخال ق ياققاينق حذ ق پژوهش ق نتاي ق گاار ق زمانق موردق درق توانن ق
كوتاه نراهق باشن .ق پژوهشق ازق سهميق وق پژوهش ق نتاي ق بهقانتشارق م  ق

شودقوقدرققگذار،قدرازم  قدرقپژوهشقميسدمايهبازگش قسدمايهقمانعقازق
ميهاييقكهقتوس قشدك پژوهش ماليق تأمینق وقبخشقخفوصيق -هاق

ايجادقتغییدقدرقسطحق شون قهمیشهقخطدقاعما قنفوذقحامیانقماليقبدا،ق
مي نكتهق اينق كهق داردق وجودق نتاي ق ياق رو ق سالم ققتحقیق ق بهق توان ق

( بان ق لطمهق زمینه17پژوهشق اينرونه(.ق قها،ق بهققق بیشتدق م اخال ق
تنظیم ماليق بدميوداردادها،ق ماليق حامیانق وق پژوهشردانق میانق -ش هق

درقق مالي(ق حاميق وق )پژوهشردق پژوهشق وقسهمقطدفینق گددد قزيداقح ودق
به ماليق نميوداردادها،ق مشخصق كمیتهخوبيق وق درققشون ق اخالقق ها،ق
سازمان نميپژوهشق وداردادهاق اينق دویقق بدرسيق بهق نیاق پددازن قهاق

 (.ق19و18)

دانشراه ادار،ق بوروكداسيق ناهماهنريق وق ماليق منابعق بودنق درقناكافيق هاق
هاينه پژوهشتأمینق انجامق ميها،ق انریاههاق تمايلقتوان ق بدا،ق ا،ق

موارد ق اينق درق باش .ق پژوهشق ازقحیطهق ماليقخارجق منابعق بهق پژوهشردانق
به افدادق نامق كددنق اضافهق بهق مجبورق پژوهشردانق نويگاهيق سن هققعنوانق

هاقدرقوبا قتأمینقبخشيقازقمقالهقوقدادنقسهمقوقحقوويقازقپژوهشقبهقآن
ميهاينه پژوهشق پادا ها،ق نظامق ضع ق طدفي ق ازق بهققشون .ق دهيق

پادا  نامتعار ق ساختارق وق )پژوهشردانق مي20هاق انجامق(ق توان ق
پژوهش پادا غیدمسووننهق اگدق آورد.ق وجودق بهق راق نظیدققهاق ماليق ها،ق

انجامقمسووننهققلهتشويقيقمقا انریاهقبدا،ق هاقمتناسبقنباشن قبهقكاهشق
رعاي قق13پژوهش وقققوق اساتی ق توس ق دانشجويانق ماد،ق حقوقق نش نق
پژوهشققققش نققافاوده بدا،ق امكاناتيق وق منابعق صدفاًق كهق نويسن گانيق نامق

كدده ادار،قفداهمق نظامق فشارق اعما ق همچنینق ش .ق خواه ق منتهيق ان  ق
دانشراه درق زودبازدههاققآموز ق بدا،ق پژوهشيق مداكاق وققكددنقطد وق هاق

مقالهنامهپايان تع ادق افاايشق والبق درق پژوهشيق كوتاهقها،ق درق تدينققهاق
مي ممكنق بهزمانق م اخلهتوان ق يکق گدفتنققمنالهق نادي هق درق مؤثدق گدق

زمینهقق درق پژوهشق انتشارق اخالويق انتشارققهمققانتشارمالحظا ق وق پوشانق
مقاله انتشارقمقالهاسققهاقوقيامكدرق ازقتقبا قدانشجويانقبدا،ق ها،قحاصلق

مجلهنامهپايان درق دویقققهاق وق ج ،ق داور،ق فداين ق ب ونق وق نامعتبدق ها،ق
قباش .

پژوهش نتاي ق كیفی ق وق دو ق بهتأمینق زيدساخ هاق بهق ها،قش  ق
مؤسسه درق پژوهشق بخشق انسانيق وق تجهیااتي ق علميقاطالعاتي ق ها،ق

)رابط دارن ق بستريق نتاي قققق6هققپژوهشيق كیفی ق وق دو ق تأمینق پژوهش(.ق
فعالی  ميپژوهشقشاملق اجدا،قهاييق حینق ياق پژوهشردقپیشق شودقكهق

هاقباي قدرققدادهققلیوتحلهيتجاآور،قوققپژوهشقبدا،قكنتد قدو قدرقجمع
ها،ققنظدقبریدن .قفداگیدقنبودنقوابلی قدستدسيقبهقمنابعقاطالعا قوقداده

زيدساخ  طديقق ازق نزمققسالم ق سامانبداها،ق اينقق،ق بازيابيق وق دهيق
مي دادهاطالعا ق بهق دستدسيق پژوهشتوان ق انجامق موردنیازق راققها،ق هاق

داده نامناسبق كیفی ق حتيق كن .ق مشكلق سالم ققدچارق اطالعا ق ها،ق
هاقموجبقكاهشقاعتبارقوقدو ققش هقوقوضعی قنامطلو قزيدساخ فداهم

-هاقوقبه،قدادهآورهاقخواهن قش .قاستان اردقنبودنقاباارها،قگددپژوهش
استان اردقق كالیبداسیونق فاو ق وق غیددویقق آزمايشراهيق اباارها،ق كارگید،ق

فق انقزيدساخ  بهق وقتجهیاا قدویققموارد،قهستن قكهق فیايكيق ها،ق
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ها،قباقاستان اردها،قمعتبدقوقشون .قكمبودقآزمايشراهپژوهشيقمدبوطقمي
دستراه نبودنق محی كالیبدهق درق آزمايشراهيق پژوها،ق هشيقها،ق

مهار دانشراهق فق انق نیاق وق انجامقهاق بهق نزمق تخفصق ققمطالعا قققها،ق
رسانن .قبخشيقازقهاقآسیبقميدویققوقتأمینقاطالعا قمعتبدقدرقپژوهش

توانمن ق انسانيق نیدوها،ق تأمینق وق پدور ق درق ناكارآم ،ق بهق مشكلق اينق
پژوهش انجامق ناكارآبدا،ق وق بالینيق ق وق آزمايشراهيق استان اردق م ،ققها،ق

)نظا انسانيق نیدوها،ق توانمن ساز،ق وق جذ ق مي21مق مدتب ق وق(ق شودق
)كارشناسان قق پژوهشيق خ ما ق وق تشكیال ق كمبودق بهق آنق ازق بخشيق

هاققش هقدرقساختارقسازمانيقدانشراهتكنسینقوقدستیارانقپژوهشي(قتعدي 
 شود.ق(قمدتب قمي3وقمداكاقپژوهشيق)

-ا قآنقايجادقنظامبهقدنبققاتكاقنظامقارزيابيقپژوهشقبدقمعیارها،قكميقو
ها،قارتقااققها،قعلميقپژوهشيقوقسیاس بن ،قافدادقوقمؤسسهها،قرتبه

وقتولی قعلمقراقبدا،قپژوهشردانققق14شون قكهقفشارقنشدقعلميقموجبقمي
)رابطهققتش ي قق بدنامهقق7كنن ق درق مليققپژوهش(.ق سالم ق راهبدد،ق ها،ق

تاقسا قق مقاله1404ايدانق بدق عم تاًق منتشدش ق بهها،ق معیارققمق هق نالهقيکق
ارتقااققنامه(.قآيین22معد قتولی قدانشقتمدكاقش هقاس ق) ها،قدرقزمینهق

هیو ق پاياناعضا،ق طد نامهعلمي ق وق دانشجوييق بدقها،ق پژوهشيق ها،ق
ازقانتشارقمقالهق اينققامتیازا قحاصلق ها،قپژوهشيقتأكی قزياد،قدارن قكهق

شود.ققكميقمنتهيقميققبدون ادقبهقمتناظدقدانستنقپژوهشقباقانتشارقمقالهقوقق
پژوهشسیاس  علميق توسعهق يها،ق ازق بدنامهسوکقهاق وق ارزيابيق ق ها،ق

هاقوقارتقااقعلميقدرقسطحقكالنقازقسو،قديرد قفشارقنشدققكميقپژوهش
مؤسسه بدق ميزياد،ق ايجادق پژوهشردانق وق پژوهشيق علميق كنن .ققها،ق

 ققشيقمحسوسازقسوارفتارقپژوهها،قعلميقسببفشارقنشدقكهقجااقعل 
)مي باقق20شون ق به(ق كمی ق بدق بیشتدق كیفی تأكی ق محی ققققجا،ق ايجادق وق

دانشراه درق روابتيق بهپژوهشق ققهاق سوارفتارقامالحظهوابلقطورق باق ،ق
معنا ارتباطق درقپژوهشق علمق تولی ق استان اردها،ق تضعی ق بهق وق داردق دارق

ق(.ق27-23كن قكددق)هاقكمکقميپژوهش
ها،قسطحقاجدائيقپژوهشق)رواب ققپژوهشقبدقفعالی تأثیدگذار،قآموز قق

اينكهقبدخيقمسائلقمدبوطقبهقسوارفتارققق11تاقققق8 پژوهش(قاشارهقداردقبهق
پژوهشيقوقنقضقسالم قپژوهشقازقمسائلقجار،قآموز قپژوهشردانق

ها،قآموزشيققياقحتيقفق انقبدنامهقققبودنققيناكافگیدن قوقمؤي ققنشأ قمي
از(.قماهی قق30-28هاس ق)بدا،قآن -رفتارها،قسؤا ققغیدعم ،قبدخيق

درق پژوهشردانق ضع ق دلیلق بهق پژوهشيق سوارفتارق ج ،ق ياق وق بدانریاق
مهار مهار  علمي ق مهار ها،ق اطالعاتي ق منابعق جستجو،ق ها،قها،ق

ناق وق آناستناددهي ق رو آشناييق باق علميقهاق سدو ق ازق پیشرید،ق ها،ق
ققها،قپژوهشيقبهق اس قكهقبیشتدقمدبوطقبهقناكافيقبودنقآموز قمهار

( اس ق جنبهق30پژوهشردانق ميقق(.ق كهق راققديرد،ق پژوهشق سالم ق توان ق
غیدرسميقق آموز ق درق ارش ق پژوهشردانق وق اساتی ق نقشق بخش  ق بهبودق

تازه پژوهشردانق وق وققدانشجويانق مستقیمق ارتباطق طديقق ازق كهق اس ق كارق
آن آزادانهق مستن ا ققگفترو،ق نره ار،ق بهق مدبوطق مسائلق پیدامونق وققهاق
ب پژوهشق صادوانهم ارکق گاار ق نزم ق زمانق م  ق ها،ققيافتهققدا،ق

-كنن هقسالم قپژوهشقانجامقميها،قنقضپژوهش قوقيادآور،قفعالی 
( وقق33-31شون ق استادانق پژوهشي ق سوارفتارق ازق جلوگید،ق بدا،ق (.ق

پژوهش درق مستقیمق ارش قضمنقحضورق انجامققپژوهشردانق حا ق درق ها،ق
-ا،قحفظقكنن قكهقبهقشفا قگونهمدبوطهقراققبهقققتوانن قتمامقمستن ا مي

اتهاما قسوارفتارقپژوهشيقكمکققساز،قوقپاسخ گوييقدرقبدابدقادعاهاقوق
هاقداشتهقباشن .قاماقنبودققكنن قوقكنتد قبهتد،قبدقانجامقمسووننهقپژوهشق

زمانقكافيقبدا،قاساتی  قتع ادقزيادقدانشجويانقتح قراهنماييقوقن اشتنقق
شون قتاق قاخالققدرقپژوهشقموجبقميهاقدرقموردقاصودانشقكافيقآن

به غیدمستقیمق آموز ق درق رواب ق سازن هاينق نریدن قققا،صور ق شكلق
توجهيقبهقافاايشقآگاهيقنسب قبهقاصو قاخالويقپژوهشقق(.قبي30-34)

منالهقيکقخألقآموزشيقمحسو قش هقها،قدرسيقوقآموزشيقبهقدرقبدنامه
از32-35) بخشيق اس ق نیازق كهق مسقق(ق رفتارق درققآموز ق پژوهشق ووننهق

ها،قعلميقپژوهشيقشكلقبریددققها،قتحفیليقوقآموزشيقمؤسسهبدنامه
ق(.36)

يقازقسوارفتارقپژوهشيقمدبوطقبهقزمانقگاار قنتاي قوقتوجهقوابلبخشقق
ها،قعلميقباقهاقهستن .قساختارقوقعملكددقم يدي قمجلهانتشارقپژوهش

وقق دستورالعملق داشتنداشتنق سودمن  ق آموزشيق ها،قرويهققراهنماها،ق
افاارها،قكنتد ققواكنشقدرقبدابدقتخلفا قپژوهشيقمحدزقش ه قوجودقندم

توانن قدرققتدازقتاقح قزياد،قميسدو قعلمي قوقبدودار،قفداين قداور،قهم
مقاله درق پژوهشق مسووننهق انجامق پیشرید،قكنتد ق وق منتشدش هق ها،ق

ضع قققثدقباشن .قنتاي قپژوهشقنشانقازققوووعقسوارفتارها،قپژوهشيقمؤ
مجله م يدي ق عملكددق وق درققساختارق كشورق داخلق پاشكيق علومق ها،ق

پژوهشق انتشارق اخالويق مالحظا ق رعاي ق وق پژوهشق شفافی ق باق ارتباطق
)رواب قق مجلهقق14وقققق13دارن ق ازققپژوهش(.ق استفادهق باق معتبدق علميق ها،ق

ها،قمطد  قبهقكنتد قانجامققهتدازقوقسايدقشیوفداين قاستان اردقداور،قهم
مقالهمسو درق ميوننهق پژوهشيق داور،قها،ق پددازن .قكاهشقسطحقدو ق
-انریاگيقداورانقباب قوابلها،قداخليقكشورقبهقدنيليقازجملهقبيمجله

متخفصق داورانق كمبودق داور، ق علميق وق ماد،ق امتیازا ق نبودنق توجهق
مجله بدا،ق كمبودموضوعيق وق موضوعي ق حوزهق يکق ها،قمقالهقققها،ق
مجله توس ق زمینهدريافتيق انتشارق ت اومق بدا،ق كنتد ققهاق كاهشق سازق

مقالهقمجله درق غیدمسووننهق بهدفتارها،ق نسب ق ميهاق استفادهققهاق شود.ق
مجله داور،ق فداين ق تكنیکنكددنق ازق دادههاق بازتولی ق وقها،ق هاق
پژوهش نتاي ق اشتداکتكدارپذيد،ق فق انق بدق داهاق ارائهق وق ها،قدهگذار،ق

-وقپدوتكلقمطالعهقجه قافاايشقشفا قققاصليقپژوهش قك ها،قآمار،
افاارها،قهاقبهقندم(.قمجهاقنبودنقمجله37هاقتأثیدقداردق)ساز،قپژوهش

مشابه كنتد  وق مقالهقكنن هق موردق درق پژوهشق نبودققيا ق وق فارسيق ها،ق
درقق پژوهشيق سوارفتارق مختل ق مفاديقق ازق روشنق وق صديحق تعاري ق

مجلهلدستورالعم توان قبهقبدخيقسوارفتارها،قق(قمي38هاق)ها،قآموزشيق
ازقق ناشيق كهق علميق سدو ق مانن ق درکقققنش نقق يرعاپژوهشيق ع مق ياق

ازقمنابعقپژوهشيقاس قمنجدقشود.قق استفادهق صحیحقاصو قاستناددهيقوق
دستورالعمل مجلهضع ق آموزشيق اخالويققها،ق مالحظا ق دربارهق هاق
حقوققق وق )معیارهاق تأ39نويسن گيق فدمق درياف ق بهق الاامق ع مق وق يی يهق(ق

سهم تعیینق بدا،ق نويسن گانق قرضاي ق اساميقق تدكیبق وق پژوهشيق
به مينويسن گانق مشخفيق وابلق مشكال ققطورق ققنش نققق قيرعاتوانن ق
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( نويسن گيق حقوقق وق وقق40معیارهاق نويسن هققققسوابدداش (ق اختیارا ق ازق
ق قكنن .هاقتش يطد قمكاتبهقراقدرقانتشارقمقاله

مي پژوهشق بدق نظار ق نامطلو ق شكلتعملكددق درق سوارفتارقوان ق گید،ق
پژوهشيقمدتب قباقمسائلقسطحقاجدائيقپژوهشقازجملهقرضاي قآگاهانهق

شدك شدك  ازق حفاظ ق پژوهش ق درق وققكنن گانق پژوهش ق درق كنن گانق
پژوهش(.قبدخيقازقاينقق18تاقققق16ساز،قپژوهشقدخیلقباش ق)رواب ققشفا ق

ها،قپژوهشققشيقازقكمبودقنظار قم اومقوقپايشقمحیطيقطد تأثیدا قنا
ازقق42و41هاقهستن ق)ها،قاخالققدرقپژوهشقدانشراهقتوس قكمیته اگدق (.ق

صالحی ق وق متخفصق كارشناسانق كمیتهكمبودق درق درققدارق اخالقق ها،ق
صد ق پژوهشق محیطيق پايشق بدا،ق مستمدققپژوهشق ارتباطق كنیم ق نظدق

كنن گانقدرققهاقبهقشدك وقدستدسيقآنناظدانقباقمحی قاجدائيقپژوهشقق
مانن ققتوان قمسائلقحقوققشدك پژوهشقمي كنن گانقراقبهتدقرص قكن  ق

ازقشدك  درياف قش هق بودنقرضاي ق آزادانهق وق درقيکققآگاهانهق كنن گانق
نارسائي دستورالعملمطالعه.ق درونق درقهاييق اخالقق راهنماها،ق وق هاق

هاقوقمالحظا ققباقمسوولی ققپژوهشقكهقتوس قنهادها،قنظارتيقدرقرابطه
مقاخالويقذ، ابالغنفعانق وق پژوهشقت وينق دارن قميققختل ق وجودق شون  ق

مي43-45) كهق مسوولی ( ق رعاي ق بدا،ق راق پژوهشردانق ها،ققتوانن ق
وقق تعدي ق دربارهق توافقق فق انق كنن .ق سددرگميق وق ق ابهامق دچارق اخالويق

اينقدستورالعم توان قهاقميلشفا قش نقمفاديققسوارفتارقپژوهشيقدرق
ها،ققمختل قپژوهشردانقدرقموردقفعالی ها،ققگید،بهقتفاسیدقوقتفمیم
(.قمسولهقق47و46هاقمنتهيقشون ق)بدانریاقدرقپژوهشنقضقج ،قياقسؤا 

كن  قوجودقكمکقميقهاديرد،قكهقبهقنظار قمحیطيقوقشفافی قپژوهش
مؤسسهگاار ققنظام بدا،ق پژوهشيق تخلفا ق پژوهشيقدهيق علميق ها،ق

ها،قپژوهشيقوق قمحی توان قبدقشفافی(.قاينقسازوكارقمي49و48اس ق)
پژوهش كنتد ق يکققققاحساسق درق پژوهشردانق سايدق وق همكارانق توس ق

 محی قپژوهشيقكمکقكن .قق

پژوهش بدا،ق آين هپیشنهادهاييق مي:ققها،ق پدسشنامهققپیشنهادق اينق شودق
محی درقق نظامسايدق وق انساني ققهاق علومق جملهق ازق پژوهشيق -نيققفها،ق

موردقآزمايشقبیشتدقودارقگیدد.ققمهن سيقوقغیدهقآزمونقشودقتاقپاياييقآنقق
افدادققققشناختيمتغیدها،قجمعی ققنظددرقپژوهشقحاضدقتفكیکقخاصيقازقق

آن درکق موردق پژوهشيققدرق سوارفتارق بدق مؤثدق عواملق میانق رواب ق ازق هاق
نش هقق ميس الحاظق پیشنهادق مطالعا قق ق درق تفاو ققآتيشودق اينق هاققاثدق

قموردقبدرسيقودارقگیدد.ق

پژوهشمح ودي  تعمیممی:  ها،ق دلیلقاانق بهق حاضدق پژوهشق پذيد،ق

ميويژگي نمونه قكاهشق يافتهها،ق بهققياب .ق تنهاق پژوهشق اينق ققنظامقها،ق
اس  تعمیمق وابلق ايدانق پاشكيق علومق م  ققققپژوهشق اينق باي ق ققبدا،قوق

 . ها،قمتفاو قموردقآزمونقاعتبارقودارقگیددنمونه
 

 گيری نتيجه
هاا،قپژوهشايقدرقپاژوهشمطالعهقرواب قمیانقعواملقمؤثدقبدقسوارفتارق

علومقپاشكيقايدانقبهقدرکقبهتادقازقعوامالقتشا ي كنن هقآنقوقبدرسايق
ها،قنامطلو قسطو قمختلا قنظاامقرفتارقتعامليقمیانقفعالی ققجانبههمه

ش هقدرقاينقها،قواوعيقمشاه هكن .قهمچنانقكهقدادهپژوهشقكمکقمي
میاانقعوامالققتنیا هوقدرهمقپژوهشقنشانقدادن  قبیشتدقروابا قپیچیا ه

شون .قاينقم  قازقرواب قتأيی ش هقگانهقنظامقپژوهشقتأيی قميسطو قسه
مطالعاهقوقدنباا قكاددنقققها،قمناسبقوقشافافيقراقبادا،هتوان قزمینمي

-گاذار،قوقبدناماهسیاس ها،قسطحققهاقوقتفمیمفعالی ققانتقا ققتأثیدا 
هاا،قاسا كالنقنظامقپژوهشق)مانن قتوزيعقمنابعقماليقياقسیققها،ريا،

فداينا ها،قما يديتيقوقعملیااتيقققتوسعهقوقارزياابيقپاژوهش(قباهقدرون
مانن قساختارقادار،قماليقپژوهشقياقنظار قها،قعلميقپژوهشيق)مؤسسه

گوناهقتاأثیدا قدامنهقاينقتوان قحتيبدقپژوهش(قفداهمقكن .قاينقمسیدقمي
ها،قپژوهشقتوس قپژوهشردانق)مانن قرعايا قراقتاقسطحقانجامقفعالی 

استان اردها،قاخالققدرقپژوهش(قرص قكن .قاينقماي قسودمن ،قبادا،ق
هاقدرقهدقنظامقپژوهشايقم قپژوهشها،قته ي كنن هقسالبدرسيقزمینه

گیدن گانقتوانن قبهقدانشقتفمیمهاييقازقرواب قميخواه قبود.قچنینقم  
هاا،قعلمايقوقآماادگيقما يدانقمؤسساهقگذرانقنظامقپژوهشوقسیاس 

پیشرید،قوقمواجههقباقسوارفتارقپژوهشيقوقاتخاذقاو اما ققپژوهشيقبدا،
هاقكماکقجامقمسووننهقپژوهشمن قدرقراستا،قتوسعهقانا،قه  قم اخله
قكنن .ق

اگدچهقكسبقبدازنا گيقوابالقوباو قما  قعوامالقماؤثدقبادقساوارفتارق
 استفاده پژوهشيقدرقتحقیقا قعلومقپاشكيقايدانققدرقاينقمطالعهقشداي 

سازد قاماقبدا،قكسبقمي فداهم ها،قديردراقدرقمحی  نپژوهشردا وسیع
ازقرواب قپیچی هقوقگساتددهقققاطمینانقبیشتدقازقرواياييقوقپاياييقيکقم  

ها،قديرد،قاجاداقوقماوردقآزماونقوادارقهاقوقمحی نیازقاس قتاقدرقنمونه
هايي قبهقعناوانقها،قبیشتدقازقچنینقبدرسيگیدد.قدرياف قشواه قوقيافته

درقق15بسیارقمهم قبهقم يدي قوقپیشرید،قسوارفتارقپژوهشايققدرون ادها،
،قپژوهشيقوقتولی ا قعلمايقهاتحقیقا قعلومقپاشكيقايدانقكهقفعالی 

اس قوقبهقهماانقنساب قامكاانقبادوزقققپژوهشردانقآنقدرقحا قافاايش
قياب  قكمکقخواه قكدد.هاقنیاقافاايشقميسوارفتارقپژوهشيقدرقآن

 

 های اخالقي مالحظه
اي پژوهشققدرق امان قنق اخالويق واصلق علميق اخالويقققدار،ق اصو ق سايدق

 .قعلميقهمچونقرازدار،قوقرضاي قآگاهانهقرعاي قش هقاس .
 

 ه نام واژه
1. Research ethics اخالققدرقپژوهشق 

2. Good scientific practice رفتارقخو قعلميق 

3. Research integrity وهشقژسالم قپ 

4. Research misconduct رفتارقپژوهشيققاسو 

5. Data fabrication دادهقساز،ق 

6. Data falsification تحدي قدادهقهاق 

7. Plagiarism سدو قعلميق 

8. Research system نظامقپژوهشق 

9. Violation of research integrity  پژوهشققنقضقسالم 

10. Prevalence of research misconduct             

قرقپژوهشيقاقرفتاشیوعقسو 
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11. Ethical considerations قمالحظا قاخالويق
12. Researc standards قاستان اردها،قپژوهشق
13. Responsible conduct of research                             

قسووننهقپژوهشقانجامقمق 
14. Publication pressure      فشارقنشدق 

15. Prevention of research misconduct              

قاقرفتارقپژوهشيقپیشرید،قازقسوق
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