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  چكيده

هدف از اين تحقيق، بررسي ميزان پايبندي دانشجويان تحصيالت تكميلي رشتة تربيت بدني به اصول اخالق پژوهش در 
نفر از دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي رشتة تربيت بدني  1100جامعة آماري پژوهش . ي تهران استها دانشگاه

ضريب پايايي پرسشنامه با روش ضريب آلفاي كرونباخ . عنوان نمونة تحقيق انتخاب شدند به آنهانفر از  500بودند كه 
ها از  ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف و براي بررسي روابط بين داده براي تعيين توزيع داده. گزارش شده است 86/0

شجويان تحصيالت تكميلي تربيت نتايج نشان داد كه دان. مستقل استفاده شد tضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون 
نتايج پژوهش . كنند و صداقت پژوهشي متوسطي دارند طور شايان توجهي اصول اخالق پژوهش را رعايت مي بدني به

ارتباط معنادار بين سال ورود دانشجويان و نگرش آنان دربارة پايبندي به اخالق پژوهش، و بين مقطع تحصيلي و نگرش 
دربارة ميزان پايبندي به  آنهابين مقطع تحصيلي دانشجويان و نگرش . دهد پژوهش را نشان مي دربارة پايبندي به اخالق

 tنتايج آزمون  .مشاهده شد P  ≥01/0 و در سطح معناداري P=-733/0اخالق پژوهش ارتباط معنادار منفي به ميزان 
از نظر نگرش دربارة پايبندي به اخالق  ارشد و دكتري تربيت بدني مستقل نشان داد كه بين دانشجويان مقطع كارشناسي

براساس نتايج پژوهش نياز به آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان با اصول اخالق . پژوهش، تفاوت معناداري وجود دارد
 .شود پژوهش احساس مي

 
  هاي كليدي  واژه

 .اخالق پژوهش، ايران، تحصيالت تكميلي، تربيت بدني، تهران
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  مقدمه
هاي كشورها همواره  از ابزارهاي توسعة جوامع و شاخصي براي ارزيابي توانمندي عنوان يكي پژوهش به

هاي صنعتي اهميت  هاي علمي و در كنار آن پيشرفت در قرون اخير پيشرفت. مورد توجه بوده است
با افزايش نياز دانشجويان تحصيالت تكميلي به . ازپيش آشكار كرده است هاي علمي را بيش پژوهش

خصوص  عنوان عامل بسيار مؤثر در ورود دانشجويان به مقاطع باالتر، به هاي پژوهشي به اليتمقاالت و فع
سبب افزايش هرچه بيشتر  چندان سالم در بين دانشجويان به مقطع دكتري تخصصي، و ايجاد رقابت نه

. نخواهد بود ها در اين زمينه دور از انتظار اخالقي تعداد مقاالت و پيشي گرفتن از رقبا، وجود برخي بي
هاي اخالق پژوهش، راه را براي  همچنين نبود نظارت الزم در عرصة توليد مقاالت علمي و نبود كميته

هاي تحقيقاتي و  همزمان با رشد چشمگير پروژه. هاي پژوهشي هموار كرده است اخالقي گونه بي بروز اين
ته است و نياز به تحقيقات بيشتر در ها و تخلفات پژوهشي نيز افزايش ياف اخالقي هاي علمي، بي پژوهش

  .شود زمينة تعيين آمار دقيق اين موارد احساس مي
دارد تا از اين طريق  يبرمسازي يك مسئلة داراي ابهام  پژوهش، گامي است كه پژوهشگر براي شفاف

صول و ي اتمام  بهخالق پژوهش ا). 13،4(اي از علم را بگشايد و بر آن مشكل غلبه كند  هاي تازه دريچه
شود كه پژوهشگران در مراحل انجام تحقيقات خود ملزم به رعايت كردن  هاي اخالقي گفته مي مؤلفه

اخالق پژوهش  ).6، 9، 13،10(هاي آنان قابل استناد بوده و داراي اعتبار پژوهشي باشد  اند، تا پژوهش آن
شكيل شده كه در بيشتر هاي انساني ت از دو محور اخالق پژوهشگر و اخالق در رابطه با آزمودني

  . فقط يك بخش مورد توجه قرار گرفته است گرفته انجامهاي  پژوهش
هاي انساني  در اولين بيانية جهاني اخالق پژوهش، به اهميت حمايت از آزمودني) 1949( 1نورمبرگ

  . پژوهش پرداخته و آن را از مصاديق بارز اخالق پژوهش برشمرده است
كميل اين بيانيه نكات ديگري را افزوده و اصول اخالق پژوهش را نيز در ت) 1964( 2هلسينكي

 . تر از پيش ارائه كرده است يقدقي ا گونه به

را به دو دستة داراي آزمودني و بدون آزمودني  ها پژوهشبندي،  يمتقسدر يك ) 2010( 3اليور
هاي بدون آزمودني بيان  شي را براي پژوهامانتدارهايي مانند صداقت و  او مؤلفه. بندي كرده است طبقه

ها و عدم  يآزمودنها، حمايت از حقوق  يآزمودنهاي رضايت آگاهانة  همچنين مؤلفه. كرده است
                                                           

1. Nuremberg 
2. Helsinki 
3 . Oliver 
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هاي انساني ذكر كرده  هاي داراي آزمودني هاي اخالقي در پژوهش را از جمله مؤلفه آنهارساني به  يبآس
  ). 19(است 

ه حق مالكيت آثار پژوهشي ديگران را از جمله صداقت پژوهشي و احترام ب) 2010( 1شوان و كوتز
ها و  صداقت در انتشار داده). 22( اند دانستهمصاديق مهم در اخالق نويسندگي و انتشار مقاالت علمي 
هاي حوزة اخالق پژوهش به آن پرداخته شده  نتايج پژوهش از جمله مواردي است كه در بيشتر پژوهش

ه معناي آن است كه پژوهشگر تمامي آنچه را كه در مراحل صداقت پژوهشي ب). 26،13،14،10(است 
منظور از بيان درست نتايج ). 25،10(ي و شفاف بيان كند درست بهتحقيق به آن دست يافته است، 

گرفته  ييدكنندة پژوهش و نتايج نامطلوب و ناهمسو با نتايج تحقيق انجامتأپژوهش، نتايج مطلوب و 
و رعايت حق مالكيت مادي و معنوي صاحبان آثار پژوهشي، موضوع  يامانتدار ).24،19،15،13( است

  ).24،22،10، 26(شود  ديگري است كه در زمينة اخالق پژوهش مطرح مي
المللي از نظر موضوع سرقت علمي و ادبي بررسي  در نشريات بين منتشرشدهامروزه اگرچه مقاالت 

سرقت علمي و ادبي به معناي استفادة . شود ميشوند، باز هم تخلفات بسياري در اين زمينه مشاهده  مي
  ).24،12،11،10( است، مفاهيم و نتايج پژوهشي ديگران و بدون ذكر منابع مورد استفاده ها واژهعيني از 

ي مهم اخالق پژوهش است ها حوزههاي انساني نيز يكي از  اخالق پژوهش با محوريت آزمودني
در پژوهش، بايد با رضايت آگاهانه در مسير انجام  كنندگان تمشاركهاي انساني، يا  آزمودني). 24،6،4(

بايد با تمامي خطرهاي بالقوه، ضررها و فوايد آن تحقيق آشنا شوند و سپس  آنها. پژوهش قرار گيرند
بر آن بايد  عالوه). 27،6(آزادانه انتخاب كنند كه آيا در انجام پژوهش مشاركت خواهند كرد يا خير  كامالً

ها داده شود كه در هر مرحله از مراحل تحقيق، براي خروج از پژوهش و قطع  يآزمودنبه اين امكان 
  ). 24،15،7،4(آزادند  كامالًهمكاري با پژوهشگران 

را به مشاركت  آنهاها و ناشناس ماندن آنان از موارد ديگري است كه  يآزمودنرعايت حريم خصوصي 
ها، حمايت مداوم از  يآزمودنقان و حفظ اسرار رازداري محق). 15،4(كند  يمدر تحقيق تشويق 

در مسير انجام تحقيق، از مصاديق ديگر اخالق پژوهش با  آنهارساني به  يبآسها و عدم  يآزمودن
 ).24،17،15،13،1(هاي متعددي مورد توجه قرار گرفته است  كه در پژوهش ستها يآزمودنمحوريت 

هاي  يت اخالق پژوهش در مطالعات داراي آزمودنيي به بيان اهما مطالعه، در )2013( 2فورزبرگ

                                                           
1 . Shewan & Coats 
2 . Forsberg 
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گونه مطالعات بيان  يناانساني پرداخته و عوارض ناشي از رعايت نكردن مسائل اخالق پژوهش را در 
  ).6(كرده است 

را از  آنهاهاي انساني و محرمانه نبودن اطالعات  شناسايي آزمودني) 2012(و همكاران  1ميلر
  ). 15(در پژوهش عنوان كرده است  كنندگان تمشاركخطرهاي بالقوه براي 

ي انگار سهلدر پژوهش و اجتناب از  كنندگان مشاركت، اخذ رضايت آگاهانه از )2012( 2سينگ
). 24(داند  يمهاي انساني را، از موضوعات مهم اخالق پژوهش  هاي داراي آزمودني خصوص در پژوهش به

هاي انساني را، احترام به حق  اي داراي آزمودنيه جزء مشترك اخالق در پژوهش) 2008( 3برينكمن
  ). 4(ي پژوهشگران ذكر كرده است رازدارها و اطمينان از  يآزمودنرضايت آگاهانة 

هاي انساني را مورد توجه قرار  ، در پژوهشي احترام به حقوق آزمودني)2010(و همكاران  4سوازي
  ).26(دند ها تأكيد كر يآزمودندادند و بر ضرورت ناشناس ماندن 

هاي اخالق پژوهش و بررسي  يس كميتهتأسنيز در پژوهشي به اهميت ) 2013(و همكاران  5لي
  ).14(ها پرداختند  يتهكمدر اين  هگرفت انجامهاي  پژوهش

هاي دانشجويي در ارتقاي دانشجويان به مقاطع  با توجه به نقش بسيار مهم مقاالت و پژوهش
عنوان  به ها دانشگاهه تعداد مقاالت استادان و اعضاي هيأت علمي تحصيالت تكميلي و همچنين، توجه ب

ي رسيده از برخي تخلفات، بررسي ميزان ها گزارشعاملي در ارتقاي درجه، و همچنين مشاهدات و 
هاي اخالق پژوهش ضروري  پايبندي دانشجويان تحصيالت تكميلي تربيت بدني به اصول و مؤلفه

. افزايد يمهاي اخالق پژوهش نيز بر ضرورت انجام اين تحقيق  بود كميتهشايان ذكر است كه ن. نمايد يم
هاي اخالق پژوهش، تحقيقات زيادي انجام گرفته است،  اگرچه در زمينة تدوين و تعريف اصول و مؤلفه

پژوهشي در زمينة بررسي نگرش دانشجويان و پژوهشگران تربيت بدني و علوم ورزشي، در زمينة 
رو پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان پايبندي  ينازا. پژوهش انجام نگرفته استپايبندي به اخالق 

ي تهران انجام ها دانشگاهدانشجويان تحصيالت تكميلي رشتة تربيت بدني به اصول اخالق پژوهش، در 
  .گرفته است

                                                           
1 . Miller 
2 . Singh 
3 . Brinkman 
4 . Swazey 
5 . Lee 
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  روش تحقيق
جامعة . ده استميداني به مرحلة اجرا در آم صورت بهپژوهش حاضر از نوع مطالعات اكتشافي بوده و 

ارشد و دكتري رشتة تربيت بدني و علوم ورزشي در هفت  پژوهش تمامي دانشجويان مقطع كارشناسي
 1291نفر بودند، كه پس از انجام محاسبات و با توجه به جدول مورگان 1100دانشگاه كشور و به تعداد 

منظور كاهش  بر آن به الوهع. عنوان نمونة تحقيق انتخاب شدند هدفمند و در دسترس به صورت بهنفر 
يري، گ اندازهابزار . نفر افزايش يافت 500عوامل مدخل و افزايش اعتبار نتايج پژوهش، تعداد نمونه به 

ساخته، با بررسي بيش از  پرسشنامة اخالق پژوهش محقق. سؤالي با مقياس ليكرت بود 35ي ا پرسشنامه
ي تهيه شد كه تمامي ا گونه بهقي از اين مقاالت و مقالة فارسي و التين و با استخراج كدهاي اخال 40

شده در اين تحقيق، به  يهتهپرسشنامة اخالق پژوهش . هاي اخالق پژوهش را در خود بگنجاند مؤلفه
پرسشنامه . ستو كدهاي اخالق پژوهش، اولين پرسشنامة اخالق پژوهش در دنيا ها مؤلفهلحاظ جامعيت 

، اخالق پژوهش با محوريت )سؤال 16(ت پژوهشگر شامل سه بخش اخالق پژوهش با محوري
و نگرش دانشجويان دربارة پايبندي ديگر پژوهشگران تربيت بدني به ) سؤال 9(هاي انساني  آزمودني

روايي پرسشنامه با نظر دوازده نفر از استادان متخصص رشتة . ، بوده است)سؤال10(اخالق پژوهش 
محاسبه  86/0با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ميزان  مديريت ورزشي تعيين شد و پايايي آن نيز

شده براي  يلتكمپرسشنامة  433پرسشنامه بين دانشجويان توزيع شد كه در پايان  500. شد
ها از  براي تعيين نوع توزيع داده. بود 866/0ها استفاده شد و نرخ بازگشت پرسشنامه  وتحليل داده تجزيه

ها از  استفاده شد و پس از تعيين غيرنرمال بودن توزيع داده) KS(وف اسميرن –آزمون كولموگروف 
ها  وتحليل داده تمامي مراحل تجزيه. مستقل استفاده شد  tآزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون

  .به انجام رسيد 17SPSS افزار نرمبا استفاده از 
  

  ي تحقيقها افتهي
سال بود كه از اين ميان  5/25ويان حاضر در تحقيق نتايج تحقيق نشان داد كه ميانگين سني دانشج

درصد نمونة مورد  6/86همچنين ميزان . درصد زن بودند 2/52مرد و  مطالعه مورددرصد نمونة  8/47
  .درصد آنان دانشجويان مقطع دكتري بودند 4/13مطالعه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و 

                                                           
1 . Morgan 
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كه  داشتنددرصد دانشجويان اظهار  3/72پژوهشگر،  هاي اخالق پژوهش با محوريت در زمينة مؤلفه
كه صداقت پژوهش  گفتنددرصد دانشجويان  2/80و  اند كردهي را به ميزان زيادي رعايت امانتدارمؤلفة 

  .متوسطي دارند
درصد دانشجويان بر اين باورند  62ها، حدود  يآزمودنهاي اخالق پژوهش با محوريت  در زمينة مؤلفه

درصد دانشجويان  85بيش از . اند كردهها را به ميزان زيادي رعايت  يآزمودنآگاهانة كه اصل رضايت 
و در نهايت  اند كردهها را به ميزان كم تا متوسط رعايت  يآزمودنكه مؤلفة آسيب نرساندن به  گفتند

ها را به ميزان زيادي  يآزمودنكه حريم خصوصي و ناشناسي  داشتنددرصد دانشجويان اظهار  7/97
  .اند كردهرعايت 

در زمينة نگرش دانشجويان دربارة پايبندي به اخالق پژوهش در بين ديگر پژوهشگران تربيت بدني، 
به ميزان كم تا متوسط به اخالق پژوهش  آنهادرصد دانشجويان بر اين باورند كه دوستان پژوهشگر  69

  .كنند پايبندند و آن را رعايت مي
دربارة ميزان پايبندي به اخالق پژوهش ارتباط معنادار  آنهاگرش بين مقطع تحصيلي دانشجويان و ن

 .مشاهده شد P ≥01/0و در سطح معناداري  P= - 733/0منفي به ميزان 

  
  معنادار 01/0در سطح (*)آزمون رابطة بين دو متغير مقطع تحصيلي و اخالق پژوهش . 1جدول 

  گيرينتيجه )P(سطح معناداري  ضريب همبستگي اسپيرمن
  ارتباط معنادار 003/0 (*)-733/0

 

ارشد و دكتري تربيت بدني از  مستقل نشان داد كه بين دانشجويان مقطع كارشناسي tنتايج آزمون 
  . نظر نگرش دربارة پايبندي به اخالق پژوهش، تفاوت معناداري وجود دارد

 
ارشد  ويان كارشناسيمستقل براي مقايسة پايبندي به اخالق پژوهش در ميان دانشج tآزمون . 2جدول 

  و دكتري
 P -مقدار  )df(آزادية درج t-مقدار )M(ميانگين متغير  مقطع
  001/0  431 -604/5 5173/82 ارشد كارشناسي

 8448/79  دكتري
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  نتایج 
بررسي نتايج پژوهش بيانگر آن است كه دانشجويان تحصيالت تكميلي تربيت بدني به ميزان 

عنوان يكي  كنند و صداقت پژوهشي به وريت پژوهشگر را رعايت ميمتوسطي اصول اخالق پژوهش با مح
  ). 24،10( استهاي تحقيقاتي مطرح  ين اصول در انتشار مقاالت علمي و پروژهتر مهماز 

صداقت . كند يمصداقت پژوهشي را شرط الزم براي اعتبار يك پژوهش ذكر ) 1997( 1استرن
ژوهش است كه در نبود آن تمامي اعتبار يك پژوهش در هاي اساسي در اخالق پ پژوهشي از جمله مؤلفه

  ).25(گيرد و از نظر منطقي استناد به نتايج آن پژوهش جايز نيست  يممعرض تهديد قرار 
و از اين  اند پرداختههاي زيادي به بيان اهميت صداقت پژوهشي در زمينة اخالق پژوهش  پژوهش 

بيت بدني دربارة صداقت پژوهشي خود و ديگران با نظر بررسي نگرش دانشجويان تحصيالت تكميلي تر
  ).10، 19، 22، 25،24، 26(هاي گذشته همسوست  نتايج پژوهش

هاي علمي و انتشار  ي در انجام پژوهشامانتداردر پژوهش خود به بيان اهميت ) 2011( 2هرنر
يش اعتبار علمي احترام به مالكيت آثار پژوهشي ديگران سبب افزا). 10(مقاالت علمي پرداخته است 

  ). 22،12(شود  ي علمي و ادبي ميها سرقتپژوهش و همچنين كاهش تخلفات مربوط به 
ها حاكي از آن است كه بيشتر دانشجويان تحصيالت تكميلي تربيت بدني نگرش خوبي در  يافته

 كه مؤلفة اند و اظهار كرده داشتهزمينة رعايت حق مالكيت مادي و معنوي صاحبان آثار پژوهشي 
هاي گذشته مبني بر اهميت  هاي پژوهش اين مطلب با يافته. اند كردهي را به ميزان زيادي رعايت امانتدار
  ).22،10(هاي اخالق پژوهش همسوست  عنوان يكي از مؤلفه ي بهامانتدار

اين مطلب در . هاي انساني از محورهاي مهم اخالق پژوهش است اخالق پژوهش با محوريت آزمودني
  ). 14،6(يابد  يمهاي انساني اهميت بسياري  هاي داراي آزمودني مورد پژوهش

هاي پژوهش نگرش دانشجويان تحصيالت تكميلي تربيت بدني در زمينة رعايت  براساس يافته
اين . ها، در حد متوسط بوده است يآزمودنرساني به  يبآسها و عدم  يآزمودنهاي رضايت آگاهانة  مؤلفه

اند  هاي انساني ين اصول اخالق پژوهش با محوريت آزمودنيتر مهملفه از در حالي است كه اين دو مؤ
در زمينة اخالق  آنهاييدي بر ميزان اهميت تأبررسي اين دو مؤلفه در پژوهش حاضر نيز ). 24،15،6،1(

  .ستهاي گذشته همسو پژوهش بوده و از اين نظر با نتايج پژوهش

                                                           
1 . Stern 
2 . Horner 
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به ميزان زيادي دو  آنهادهد كه  بدني نشان مي نگرش بيشتر دانشجويان تحصيالت تكميلي تربيت
بررسي اين دو . و با آن آشنايي دارند اند كردهها را رعايت  يآزمودنمؤلفة ناشناسي و حريم خصوصي 

هاي  و از اين نظر با نتايج پژوهش آنهاستيدي بر ضرورت و اهميت تأكمؤلفه در پژوهش حاضر نيز 
  ). 26،15( ستگذشته همسو
كند،  يمشود و اين پژوهش را از تحقيقات گذشته متمايز  يج پژوهش حاضر استنباط ميآنچه از نتا

برخالف . بررسي ارتباط بين مقطع تحصيلي و نگرش دانشجويان دربارة پايبندي به اخالق پژوهش است
تصور، نگرش دانشجويان مقطع دكتري در رشتة تربيت بدني در زمينة رعايت اصول اخالق پژوهش 

در حقيقت با ارتقاي مدارج تحصيلي نگرش . ارشد اين رشته است از دانشجويان كارشناسيتر  يينپا
دليل باشد كه  اين مطلب شايد به اين . تر آمده است يينپادانشجويان نسبت به رعايت اخالق پژوهش 

س از اي از اين مقاطع تحصيلي دارند و پ ياپردازانهرؤيرواقعي و غدانشجويان تحصيالت تكميلي تصورات 
شوند و اين  انگيزگي و سرخوردگي مي يبورود به آن، و مواجهه با واقعيات موجود جامعه، دچار 

همچنين نتايج حاكي از آن است كه بين . هاي پژوهشي است اخالقي انگيزگي سرآغازي بر بي يب
ق پژوهش ارشد و دكتري تربيت بدني از نظر نگرش دربارة پايبندي به اخال دانشجويان مقطع كارشناسي

  . كند تفاوت معناداري وجود دارد كه نتايج پژوهش را تأييد مي
هاي اخالق پژوهش از يك سو، و  رسد آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان با اصول و مؤلفه يمنظر  به

اساس به مقاطع تحصيالت تكميلي از سوي ديگر در كاهش  يببينانه و به دور از تصورات  نگاه واقع
توان نقش نظارت را در كاهش  ينمهمچنين . وهشي نقش مهمي خواهد داشتهاي پژ اخالقي بي
بديهي است مسئوالن پژوهشي در حوزة تربيت بدني با نظارت . هاي پژوهشي ناديده گرفت اخالقي بي

  .ي خواهند داشتا عمدههاي پژوهشي نقش  اخالقي هرچه بيشتر، در كاهش تخلفات و بي
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