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ن يشود. ا يم يپژوهش مؤسساتدار شدن شهرت و اعتبار  سبب لکه يپژوهشسوءرفتار 

و  يرفتار پژوهش در خصوص سوء يحسابدار پژوهشگرانها و نظرات  دگاهيد يمطالعه به بررس

 يآور پردازد. به منظور جمع يران ميا يحسابدار يط پژوهشيعوامل مرتبط با آن در مح

 پژوهشگرانار يشد و در اخت يطراح يا پرسشنامهق، يانجام تحق ياز برايموردن يها داده

ها انجام شد.  داده يبا استفاده از فراوان سؤاالت يفيل توصيتحل قرار گرفت. در ابتدا يحسابدار

ز از يان نيد. در پايل گرديتبد يا دو مقوله يها کرت به پاسخيف ليط يها پس از آن، پاسخ

ه از نظر ج نشان داد کينتا  ق استفاده شد.يتحق سؤاالت يبررس يبرا يا نمونه آزمون عالمت تک

ج است و يرا يحسابدار يط پژوهشيدر مح يران، سوءرفتار پژوهشيا يحسابدار پژوهشگران

شنهاد ين اساس پيهستند. بر ا يقات علميبر اعتبار تحق يسوءرفتار پژوهش ينگران آثار منف آنها

 يپژوهش مؤسساتت اخالق در پژوهش را از خود آغاز کنند. ي، رعاپژوهشگرانشود که  يم
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و  يط فعليبهبود شرا ين مقررات برايخصوص تدو د اقدامات الزم دريز بايها( ن )دانشگاه

 را انجام دهند. ياخالق پژوهش يت استانداردهايرعا

 .يحسابدار پژوهشگرانها و نظرات،  دگاهي، اخالق، ديسوءرفتار پژوهش :هاي کليدي واژه

 مقدمه

های علمی،  از علوم و نوآوری استفادۀ ابزاریگسترش بداخالقی علمی و پژوهشی و 

و دانشگاهی را به چالش کشیده است. تا زمانی که جهت و اصل موضوع علم  جامعۀ علمی

اصالح نشود و اخالق و معنویت جزء اصول قرار نگیرد، این مشکل الینحل باقی خواهد ماند 

 های سالاز موضوعات مهمی است که در « مداری در پژوهش اخالق». بحث (3112 )محمودی،

ما بر  جامعۀ اسالمیشرع مقدس و فرهنگ  بسیاری قرار گرفته است. پژوهشگراناخیر مدنظر 

و رفاه  رعایت موازین اخالقی از جمله احترام به استقالل و اختیار انسان، حفظ کرامت، حقوق

ی احتمالی بر افراد مورد تحقیق، برخورد صادقانه با آزمودنی، ها زیانوی، احتراز از تحمیل 

نسبت به رازداری در قبال اطالعاتی که در بدو و یا درحین تحقیق در مورد  پژوهشگرانتعهد 

و بزرگان دینی در روایات خود بر رعایت آن  گذارد نمایند، صحه می آزمودنی کسب می

خواست که  از کارگزاران و کارکنان نظام اداری خود می (لیه السالم)عامام علی  اند. کردهتأکید

کار و مسئولیت را امانت بدانند و در مناسبات و روابط خود امانتداری کنند. استاد مطهری بیان 

 کند کارهای اخالقی، افعالی هستند که فراتر از نفع طلبی شخصی و من حیوانی )غریزی( می

نیز عاملی برای بهبود بخشیدن به  توسعۀ علمیکند پژوهش، تحقیق و  است. وی همچنین بیان می

 .(3141 )مطهری،عوامل توحید است و کیفیت زندگی انسان، محصوالت، منافع، 

موجب گردیده است که آموزش رعایتت اختالق    ها پژوهش وجود سوءرفتار پژوهشی در

تحقیقتتاتی اجبتتاری گتتردد. گرچتته آمتتوزش بتته تنهتتایی از ستتوءرفتار   مؤسستتاتدر پتتژوهش در 

پتتذیری و  هتتا بایتد بته تتترویت صتداقت، مستئولیت     کنتتد ولتی دانشتگاه   پژوهشتی جلتوگیری نمتی   
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ای باشتد   به گونته  ها باید ها و رویکردهای دانشگاه پاسخگویی در پژوهش اقدام نمایند و سیاست

، 4)استتانکوی  و استتانکوی   را به باالترین سطح از اختالق پژوهشتی پایبنتد کنتد      پژوهشگرانکه 

3142). 

رغتم   برای چاپ مقتاالت بیشتتر، علتی    پژوهشگراناخیر فشار رقابتی مستمر بر  های سالدر 

برای کشف درست و دقیق حقایق علمی، در نهایت موجتب بتروز ستوءرفتار در     آنهامیل باطنی 

. در ادبیات موضتوعی  (3143 )مقتدری و دهمرده،های صورت گرفته داخلی شده است  پژوهش

دهی مناسب )سترقت   ارجاعاخالق پژوهشی، سوءرفتار پژوهشی شامل اقتباس از آثار ادبی بدون 

های مورد استفاده در پژوهش، عدم اجرای کامل موضوع تحقیق، عتدم   عل نمودن دادهادبی(، ج

ها جهت دستیابی به نتتایت متورد انتظتار، تحریتف در      اجرای روش تحقیق، حذف قسمتی از داده

یتا   تتألیفی متورد استتفاده، اختتالف نظتر در      کلیتۀ منتابع  منابع مورد استفاده تحقیق و عدم اجرای 

های غیراخالقتی در   پژوهش و فشار از سوی حامی مالی پژوهش به انجام شیوهتصنیفی بودن متن 

این مطالعته بته بررستی ستوءرفتار در      .(3141، 3)اکونتا و روسو پژوهش در نظر گرفته شده است

رشتتتۀ پتردازد. الزم بته رکتتر استت کته در      متتی رشتتۀ حستابداری  هتای انجتام شتتده در    پتژوهش 

تاکنون چنین تحقیقتی در ایتران انجتام نشتده استت. در همتین راستتا جهتت بررستی           حسابداری

و عوامتل مترتبط بتا آن     حتوزۀ حستابداری  های صورت گرفته در  سوءرفتار پژوهشی در پژوهش

 ی به شرح زیر تدوین گردیده است:سؤاالت

حسابداری وجتود  ای در محیط پژوهشی  های تدوین شده آیا قوانین، مقررات و دستورالعمل .4

 دارد؟

 آیا در محیط پژوهشی حسابداری، سوءرفتار پژوهشی وجود دارد؟ .3

 حسابداری در مورد سوءرفتار پژوهشی چگونه است؟ پژوهشگراننگرش و اعتقادات  .2

 ند؟هست حسابداری کدام های پژوهشار پژوهشی در بر سوءرفت مؤثرعوامل  .1
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 اند؟ داشته تجربۀ شخصیوهشی حسابداری در رابطه با سوءرفتار پژ پژوهشگرانآیا  .5

 پيشينۀ تحقيقمباني نظري و 

اخیتر بیتانگر وجتود ستوءرفتار پژوهشتی در تحقیقتات        هتای  ستال نتایت تحقیق محققان در 

. از دیتدگاه  (3141)اکونتا و روستو،   صورت گرفته در برخی از کشورهای در حال توسعه است

یتتا  تألیفتتاتآمریکتتا ستتوءرفتار پژوهشتتی شتتامل جعتتل، تحریتتف، استتتفاده از    مؤسستتۀ ستتالمتی

هتای رهنتی    فتر   دادن پیش تأثیر، گزارش نادرست آزمایش، اختراعات دیگران بدون رکر منبع

گیتری، گتزارش نادرستت نتتایت و نمودارهتا و برجستته نشتان دادن         خود در هنگام عمل و نتیجه

طور کلی عدم امانتداری، اعمال نفور غیرمنطقتی در ترتیتب نویستندگان     بعضی موارد خاص و به

 .(3111، 2هولز )اسپونو... است 

بترداری و   کننتد ستوءرفتار پژوهشتی بته صتورت کپتی       بیان متی  (3142زمانی و همکاران )

ها، تعار  منافع، غفلتت از موضتوعات مهتم،     سرقت علمی، عدم رعایت امانت، دستکاری داده

باشتد. دستتکاری    ، و ناهمتاهنگی در زمتان انجتام آزمتایش متی     ها گروهعدم رعایت توازن برای 

عمدی آن  شود و بخش غیر ها انجام می سازی یا تغییر در داده در قالب داده الًمعموها  عمدی داده

رود  است. گاه این دستتکاری تتا آن حتد پتیش متی      پژوهشگرخطاهای ناشی از عدم دقت  ۀنتیج

سازمان خدمات عمومی بهداشت آمریکتا ستوءرفتار    گردد. نتایت پژوهش ناکارآمد می عمالًکه 

و  5، تحریتف 1ستازی  سوءرفتار پژوهشی بته معنتای داده  »کند:  پژوهشی را به شرح زیر تعریف می

یتا دیگتر عملکردهتایی استت کته موجتب انحتراف رویکترد پتژوهش از حالتتت           1سترقت ادبتی  

 .(3113، 2)فانلی «شود استاندارد می

، اختالق در  4221دهتۀ  یران پس از گستترش مباحتث مربتوه بته اختالق پزشتکی در       در ا

اختالق   کمیتتۀ ملتی  ، نخستتین  4222های علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفت. در سال  پژوهش

ای اختتالق در  هتتای منطقتته در تحقیقتات پزشتتکی تشتتکیل شتتد و پتتس از آن، بته تتتدریت کمیتتته   
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های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی آغاز کردنتد   تحقیقات پزشکی، فعالیت خود را در دانشگاه

در پژوهش )در محیط پژوهشتی بته غیتر     زمینۀ اخالق. تحقیقات متعددی در (3112 )خداپرست،

بته بررستی اختالق     (3112محمدنژاد )، برای نمونه از حسابداری( در ایران صورت گرفته است؛

هتای داخلتی از    پرداختت. نتتایت وی حتاکی از انحتراف پتژوهش      شاخۀ پزشتکی در پژوهش در 

وی علل عدم توجه کافی بته اختالق در پتژوهش را     تعریف شده جهانی بوده است. های شاخص

شتکی،  اختالق پز  مدرستان از آمتوزش مناستب، فقتدان کارشناستان و      محققانعدم برخورداری 

 فقدان منابع علمی و نبود مراجع نظارتی بر امور پژوهشی دانسته است.

های صورت گرفته در  به بررسی تقلب و سوءرفتار در پژوهش (3143مقتدری و دهمرده )

بترای چتاپ    پژوهشتگران پرداختند. نتتایت نشتان داد کته فشتار رقتابتی مستتمر بته         شاخۀ پزشکی

گتردد و   مقاالت بیشتر، باعث بروز تعار  بین اهداف شخصی آنان و پیشرفت علمی جامعه متی 

بته بررستی    (3143راد و همکتاران )  شتریفی  شتود.  در نهایت سبب بروز ستوءرفتار پژوهشتی متی   

ختویش، بتدون رعایتت    سوءرفتار علمی پرداختند. آنان بیتان کردنتد کته استتفاده از آثتار قبلتی       

باشتد و از ایتن رو الزم استت کته      ضوابط الزم و ارجاع درست، از مصتادیق سترقت علمتی متی    

بلکته عتالوه     از کلمات و جمالت خالصه نکترده  استفادۀ نادرستاین مفهوم را تنها در  محققان

یتد و تقستیم   های قبلی در مقاالت جد دهی مناسب در استفاده از آثار خود، از ارائه ایده ارجاعبر 

 ها برای انتشار در چند مقاله خودداری کنند. داده

در پژوهش در خارج از کشور صورت گرفتته   زمینۀ اخالقهمچنین تحقیقات متعددی در 

آوری داده از  به بررسی سوءرفتار اخالقی در پژوهش پرداخت. وی با جمع (3113فانلی ). است

مشتاهده از کشتورهای    3مشتاهده از انگلستتان،    2هده از ایتاالت متحتده،   مشا 45) پژوهشگر 34

های صتورت گرفتته    مشاهده از استرالیا( نشان داد که سوءرفتار اخالقی در پژوهش 4چندملیتی و 

بته بررستی    (3112) 8پریتور و همکتاران  مورد بررسی، وجتود نداشتته استت.     پژوهشگرانتوسط 
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های صورت گرفته در ایتاالت متحتده پرداختنتد. نتتایت حاصتل از       سوءرفتار اخالقی در پژوهش

مرتکب ستوءرفتار اخالقتی در پتژوهش     پژوهشگراناز  %48های مورد بررسی نشان داد که  داده

معنادار محیط نظارتی در کاهش ستوءرفتار پژوهشتی    تأثیراند. همچنین نتایت آنان حاکی از  شده

 بوده است.

به بررسی وجود سوءرفتار پژوهشی پرداختند. نتتایت آنتان نشتان     (3118) 3الکترا و زیرولیا

نماینتد؛ افتزایش هزینته     علمی باالتر بیشتر اقدام به سوءرفتار پژوهشتی متی   ۀداد که  محققان با رد

ت پژوهشتی  و افتزایش رقابت   گردد بررسی صحت پژوهش موجب کاهش سوءرفتار پژوهشی می

بتته بررستتی  (3141) 41آوری شتتود. موجتتب کتاهش ستتوءرفتار پژوهشتتی متی   پژوهشتتگران میتان 

ی دولتتی و خصوصتی پرداختت.    هتا  ستازمان سوءرفتار پژوهشی در تحقیقات انجام شده توستط  

ی دولتتی در جهتت پشتتیبانی از    هتا  ستازمان نتایت نشان داد که تحقیقتات صتورت گرفتته توستط     

اند. همچنین نتایت نشتان داد   عالیق سیاسی و اقتصادی دولت به طرز قابل توجهی دستکاری شده

ی خصوصتی نستبت بته    هتا  ستازمان که سطح دستکاری نتایت در تحقیقات صورت گرفته توستط  

 تر است. ی دولتی پایینها سازمان

درصتد از محققتان حتداقل یکتی از متوارد       33نشتان دادنتد کته     (3143) 44آدلیه و آدبامو

اند کته ایتن ستوءرفتار     و اقتباس مطالب دیگران بدون رکر منبع را مرتکب شده سازی، جعل داده

 سازی نتتایت تحقیتق در راستتای رهتن محقتق صتورت گرفتته استت.         اخالقی به منظور هماهنگ

به بررسی اهمیتت رعایتت اختالق در پتژوهش پرداختنتد. آنتان        (3142تانکوی  )استانکوی  و اس

تحقیقاتی عملکرد ضعیفی در نظارت  مؤسساتداخلی درون سازمانی  های کنترلبیان کردند که 

تحقیقاتی باید اجبتاری   مؤسساتداشته است؛ آموزش رعایت اخالق در  پژوهشگرانبر عملکرد 

هتا بایتد    کند ولی دانشگاه از سوءرفتار پژوهشی جلوگیری نمیو اگرچه آموزش به تنهایی  گردد

 پذیری و پاسخگویی در پژوهش اقدام نمایند. به ترویت صداقت، مسئولیت
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هتتا در  علمتتی دانشتتگاه  هیئتتتبتته بررستتی نگتترش غیراخالقتتی اعضتتای    (3142) 43بتتایلی

. وی بته ایتن نتیجته رستید کته دیتدگاه       پرداخت رشتۀ حسابداریهای صورت گرفته در  پژوهش

اثر معناداری بر سوءرفتار پژوهشتی دارد. نتتایت وی همچنتین نشتان داد کته اک تر        ،شخصی افراد

 (3142) 42آنا و همکتاران  اند. صداقت و درستکاری اقدام به انجام پژوهش نموده ۀمحققان بر پای

هتای صتورت گرفتته در کشتورهای بتا درآمتد        به بررسی وجود سوءرفتار اخالقتی در پتژوهش  

گونته ستوءرفتار اخالقتتی    متوستط و درآمتد کتم آفریقتایی پرداختنتد. نتتتایت نشتان داد کته هتی         

 های صورت گرفته وجود ندارد. معناداری در پژوهش

هتای صتورت گرفتته     ی وضعیت اخالق در پتژوهش به بررس (3142) 41هوفمان و همکاران

 پژوهشگراناز % 15توسط دانشجویان مقطع دکتری در کشور نروژ پرداختند. نتایت نشان داد که 

% 41اند. نتایت تحقیق حتاکی از ایتن بتود کته      سال اخیر مرتکب سوءرفتار پژوهشی شده در یک

از محققتان قبتل از بررستی     %28انتد و   گیتری نمتوده   بدون تحلیل داده اقدام به نتیجه پژوهشگران

% 23اند. همچنین نتتایت تحقیتق نشتان داد کته      مدنظر خود بوده ۀموضوع به دنبال دستیابی به نتیج

اکونتتا و روستو    انتد.  با توجه به فشار مقامی باالتر اقدام به سوءرفتار پژوهشتی نمتوده   پژوهشگران

های صورت گرفته در کشور نیجریته پرداختنتد.    به بررسی سوءرفتار اخالقی در پژوهش (3141)

هتای صتورت گرفتته در ایتن کشتور       آنان به این نتیجه رسیدند که سوءرفتار اخالقی در پژوهش

 اعتبتتار ۀگرچته دربتتار ا پژوهشتتگرانآنتتان همچنتتین نشتان داد کتته   پتژوهش عتادی استتت. نتتتایت  

با ایتن حتال اقتدامی در جهتت کتاهش ستوءرفتار پژوهشتی انجتام          ،تحقیقات خود نگران هستند

 دهند. نمی
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 شناسي پژوهش روش

 آوري داده و ابزار جمع نمونۀ آماري

آوری شد.  ( جمع3141 های موردنیاز این تحقیق از طریق پرسشنامه )در سال داده

کشور و دانشجویان مقطع  های دولتی دانشگاهعلمی حسابداری  هیئتها بین اعضای  پرسشنامه

نفر  221حدود  جامعۀ آماریها توزیع گردید. تعداد اعضای  آن دانشگاه دکتری حسابداری

دانشجوی دکتری حسابداری( بود. پس از تعیین تعداد  321علمی و  هیئتعضو  411)حدود 

نفر، که به روش  411برای پرسشنامه تحقیق  با استفاده از فرمول تعیین نمونه، نمونۀ آماری

علمی و   هیئتها برای اعضای  پرسشنامه% 21تصادفی ساده انتخاب شده بودند، ارسال گردید.

آوری  استفاده جمع پرسشنامه قابل 25مابقی برای دانشجویان دکتری ارسال شد. در نهایت 

 گردید. 

 ابزار قابليت اعتماد و اعتبار

گیری تا چه اندازه  با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری  قابلیت اعتماد ابزار اندازه

. برای تعیین (3111)سرمد و همکاران، دهد  نتایت یکسانی به دست می ،در شرایط یکسان

برابر  دار آلفاگیری از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مق قابلیت اعتماد ابزار اندازه

 درصد محاسبه شد. 28با

متوردنظر   ۀگیری تا چه حد خصیصت  دهد که ابزار اندازه پاسخ می سؤالمفهوم اعتبار به این 

ایتتن تحقیتق ابتتتدا بتر استتاس رهنمودهتتا و    ۀ. پرسشتنام (3111)سترمد و همکتتاران،  ستتنجد  را متی 

و ستپس بتر استاس نظتر      اخالق در پژوهش طراحتی شتد   های مؤلفهموجود پیرامون  های شاخص

 خبرگان، اصالحات الزم برای دستیابی به اعتبار موردنظر اعمال گردید.
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ای لیکترت   گویه و بر استاس مقیتاس پتنت درجته     22بسته پاسخ با  ۀدر نهایت یک پرسشنام

 3و  4شتمارۀ  هتای    جتدول شوندگان در  پرسشنامه و مشخصات پرسش سؤاالتتنظیم شد. توزیع 

 است. ورده شدهآ

% افتراد نمونته   22دهتد کته    ، توزیع فراوانی مقطع تحصیلی نشتان متی  3شمارۀ طبق جدول 

باشتند. همچنتین بررستی     % افراد نمونه فاقد ستمت دانشتگاهی متی   32دارای سمت دانشگاهی و 

 %51مورد کتار پژوهشتی،    5دارای کمتر از  %21دهد که  سوابق پژوهشی اعضای نمونه نشان می

انتد. ضتمناً    مورد کار پژوهشی بتوده  11بیشتر از  %2مورد و  11تا 41رای دا %2مورد،  45تا 1بین 

 اند. و مابقی مذکر بوده مؤنثشوندگان،  پرسش 31%
 . توزيع سؤاالت پرسشنامه1جدول شمارۀ 

 شمارۀ گویه تعداد گویه ابعاد ردیف
 1تا  4 1 اطالعات شخصی 4
 3تا 5 5 بررسی وجود قوانین و مقررات پژوهشی 3
 42تا  41 8 بررسی وجود سوءرفتار در محیط پژوهشی  2
 33تا  48 5 پژوهشگرانبررسی نگرش و اعتقادات  1
 21تا  32 8 بررسی عوامل مؤثر بر سوءرفتار پژوهشی 5
 22تا  24 2 پژوهشگران تجربۀ شخصیبررسی  1

 شوندگان . مشخصات پرسش2جدول شمارۀ 

 درصدفراوانی فراوانی ها زیرگروه ویژگی افراد

 جنسیت
 31 48 مؤنث

 21 52 مذکر

میزان تحقیقات 
 پژوهشی

 21 31 مورد 5کمتر از 
 51 13 مورد 45تا  1
 2 5 مورد 11تا  41

 2 3 مورد 11بیش از 

 سمت دانشگاهی

 32 42 دانشجویان دکتری
 31 45 مربی
 12 23 استادیار
 41 8 دانشیار
 1 2 استاد
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 بودنآزمون نرمال 

استمیرنوف   -بتا استتفاده از آزمتون کولمتوگروف     بررسی نرمال بتودن متغیرهتای تحقیتق   

گونته کته مشتاهده     همان باشد. می 2شمارۀ جدول صورت گرفته است. نتایت این آزمون به شرح 

درصد است. بنابراین توزیع غیرنرمتال استت، لتذا     5شود سطح معناداری تمام متغیرها کمتر از  می

 شود. ناپارامتری استفاده می های آزموناز  سؤاالتزمون برای بررسی آ
 . نتايج آزمون نرماليتي3شمارۀ جدول 

 میانگین پژوهش های سؤال
انحراف 

 معیار

آمارۀ 

 آزمون

سطح 

 معناداری

4X :131/4 881/4 در نظر گرفتن تنبیه برای سوءرفتار پژوهشی  323/3  111/1  

3X : 531/3 پژوهشگراندرک قوانین مربوه به سوءرفتار پژوهشی توسط  311/1 833/4  112/1  

2X : ِ311/2 از قوانین مربوه به سوءرفتار پژوهشی پژوهشگردرک خود  812/1  451/3  111/1  

1X :112/3 پشتیبانی محققان از قوانین مربوه به سوءرفتار پژوهشی  315/1  321/3  111/1  

5X : 832/3 مقررات در جهت کاهش سوءرفتار پژوهشیاثر قوانین و  331/4  151/4  118/1  

1X142/2 : اقتباس از متون علمی بدون رکر منبع  241/4  233/3  111/1  

2X222/2 های مورد استفاده : دستکاری داده  332/4  211/3  111/1  

8X511/2 : عدم اجرای کامل موضوع تحقیق  184/4  251/3  111/1  

3X132/2 روش تحقیق : عدم اجرای کامل  412/4  135/3  111/1  

41X132/2 ها : حذف انتخابی قسمتی از داده  482/4  813/3  111/1  

44X181/2 : تحریف در منابع مورد استفاده تحقیق  324/4  111/4  118/1  

43X 512/2 آماری های آزمون: دستکاری نتایت  338/4  141/3  111/1  

42X312/3 : مشاهده سوءرفتار در محیط پژوهشی  252/4  231/3  111/1  

41X111/4 : نگرانی در مورد وجود سوءرفتار پژوهشی  815/1  311/1  111/1  

45X  222/4 : دیدگاه در مورد مسئولیت محقق در یکپارچگی علمی تحقیق  854/1  338/1  111/1  

41X311/4 : دیدگاه در مورد وجود استانداردهای اخالقی در پژوهش  812/1  511/1  111/1  

42X 112/3 پژوهشگران: دیدگاه در مورد رعایت رفتار اخالقی توسط  315/4  113/3  111/1  

48X 811/4 پژوهشگران: دیدگاه در مورد ارائه اطالعات نادرست به  485/4  131/2  111/1  

43X531/2 : فشار در جهت ارتقای سازمانی  148/4  853/4  113/1  
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 ناپارامتري هاي آزمون

 دربتارۀ شتکل  پارامتری مستلزم فر  خاصتی   های آزمونناپارامتری برخالف  های آزمون

های مطترح شتده در ارتبتاه     توزیع جامعه )مانند نرمال بودن( نیستند. همچنین برای آزمون فرضیه

. در این تحقیق، بتا توجته   (3143قیومی،  و فعال مؤمنی)باشند  های کوچک بسیار مفید می با نمونه

 ستؤاالت بترای بررستی    .ای استتفاده شتده استت    ، از آزمون عالمتت تتک نمونته   سؤاالتبه نوع 

)بتا توجته بته اینکته مقیتاس ستنجش        2و بزرگتر از  2پژوهش، نمونه به دو گروه کمتر یا مساوی 

شود؛ بته عبتارت دیگتر افترادی کته میتانگین        است( تقسیم می 2طیف لیکرت بود، میانگین عدد 

بیشتتر   آنهتا است در گروه اول و افرادی که میتانگین امتیتازات    2کمتر و یا مساوی  آنهاامتیازات 

گیرند و سپس معناداری اختالف نظرات از میتانگین بتا استتفاده     است در گروه دوم قرار می 2از 

 شود. ای بررسی می از آزمون عالمت تک نمونه

31X332/2 : فشار در جهت پشتیبانی مالی پژوهش  134/4  812/4  113/1  

34X212/2 : نیاز محقق در جهت شناخته شدن  318/1  114/3  111/1  

33X132/1 : نیاز محقق به منظور چاپ موضوع  311/1  281/3  111/1  

32X132/2 : عدم وجود تعریفی واضح از سوءرفتار پژوهشی  323/1  831/4  112/1  

31X881/2 : عدم انتقاد از سوءرفتار پژوهشی  358/1  334/3  111/1  

35X111/2 : تضاد منافع در نتایت تحقیق  883/1  812/4  113/1  

31X312/2 : ناکافی بودن مشارکت محقق در انجام تحقیق  825/1  423/3  111/1  

32X :231/4 در اقتباس از متون علمی بدون رکر منبع تجربۀ شخصی  823/1  555/3  111/1  

38X :531/4 استفادههای مورد  در جعل داده تجربۀ شخصی  311/1  153/2  111/1  

33X :331/4 در عدم اجرای کامل موضوع تحقیق تجربۀ شخصی  131/4  342/3  111/1  

21X :812/4 در عدم اجرای کامل روش تحقیق تجربۀ شخصی  135/4  142/3  111/1  

24X :111/3 ها در حذف انتخابی قسمتی از داده تجربۀ شخصی  423/4  353/3  111/1  

23X :222/4 در تحریف منابع مورد استفاده شخصی تجربۀ  111/1  142/2  111/1  

22X :231/4 آماری های آزموندر دستکاری نتایت  تجربۀ شخصی  112/4  821/3  111/1  
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 ها پژوهش و بيان يافته هاي سؤالبررسي 

 در محيط پژوهشي حسابداري هاي تدوين شده ت و دستورالعملوجود قوانين، مقررا

هتای   بتا گزینته   هتای  پرستش پژوهش از  سؤاالت دستۀ اولمرتبط با  های مؤلفهبرای بررسی 

در طیف لیکرت استفاده شده استت کته   « خیلی زیاد»و « زیاد»، «متوسط»، «ضعیف»، «خیلی کم»

 باشد. نتایت حاکی از آن است که: می 1شمارۀ جدول نتایت آن به شرح 

در محیط پژوهشی حسابداری، تنبیهی برای عدم رعایت اخالق پژوهشتی، در نظتر گرفتته     .الف

اخالق در پژوهش تتدوین شتده استت، امتا      زمینۀ رعایتشود. گرچه قوانینی کلی در  نمی

 این قوانین به علت عدم اجرا نتوانسته سطح اخالق پژوهشی را ارتقا دهد.

رفتتار پژوهشتی    دهندگان معتقد بته عتدم درک قتوانین مربتوه بته ستوء       از پاسخ %85حدود  .ب

ایتن رشتته درک پتایینی از     پژوهشتگران % 11هستند. همچنتین حتدود    پژوهشگرانتوسط 

ها از میتانگین در ستطح خطتای     قوانین مربوه به سوءرفتار پژوهشی دارند که این اختالف

گان نبتود آمتوزش در زمینته ستوءرفتار پژوهشتی موجتب       معنادار است. به نظر نگارنتد % 5

سطح پایین درک قتوانین مربتوه بته ستوءرفتار پژوهشتی شتده استت. در راستتای درک         

بتر آمتوزش مستتمر قتوانین مربتوه بته رعایتت اختالق در          پژوهشگرانقوانین، بسیاری از 

 کنند. می تأکیدپژوهش 

ن از قوانین مربوه به ستوءرفتار پژوهشتی   دهندگان بر این باورند که محققا پاسخ %84حدود  .پ

ستازمانی در راستتای    تأستیس رسد کته اقتدام در جهتت     به نظر می ،کنند. لذا پشتیبانی نمی

 ضروری باشد. رشتۀ حسابداریتدوین قوانین مربوه به اخالق در پژوهش در 

حسابداری وجود  پژوهشگراناخالق پژوهشی از دیدگاه  زمینۀ رعایتت. قوانین و مقرراتی در 

حستابداری آگتاهی چنتدانی از آن ندارنتد. بتا       پژوهشتگران  ندارد و یا در صورت وجود،

ی در متؤثر توانتد نقتش    دهندگان بر این باورند که قوانین و مقتررات متی   وجود این، پاسخ
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دهنتدگان   هتای پاستخ   کاهش سوءرفتار پژوهشی داشتته باشتد. البتته اختتالف بتین دیتدگاه      

 معنادار نیست.
 . نتايج آماري حاصل از بررسي دستۀ اول سؤاالت پژوهش1دول شمارۀ ج

سطح 

 معناداری

فراوانی 

 نسبی

فراوانی 

 مطلق

ویژگی 

 گروه
 مورد بررسی سؤال دو گروه

111/1  
33/1  گروه اول 2≥ 13 

4X 
18/1  گروه دوم 2< 1 

111/1  
85/1  گروه اول 2≥ 11 

X3 
45/1  گروه دوم 2< 44 

131/1  
11/1  گروه اول 2≥ 18 

X2 
21/1  گروه دوم 2< 32 

111/1  
84/1  گروه اول 2≥ 14 

X1 
43/1  گروه دوم 2< 41 

111/1  
14/1  گروه اول 2≥ 11 

X5 
23/1  گروه دوم 2< 33 

 وجود سوءرفتار پژوهشي در محيط حسابداري

، «هرگتز »هتای   بتا گزینته   های پرسشاز  سؤاالت دستۀ دوممرتبط با  های مؤلفهبرای بررسی 

در طیف لیکرت استفاده شده است که « خیلی زیاد»و « بعضی اوقات»، «نظری ندارم»، «ندرت به»

  دهد که: باشد. نتایت نشان می می 5 جدول شمارهنتایت آن به شرح 

حسابداری عقیده دارند که اقتباس از متون علمی بدون رکتر منبتع    پژوهشگران% 24الف. حدود 

 % معنادار است.5دهد که این اختالف در سطح خطای  می در محیط پژوهشی رخ

هتای صتورت گرفتته در حستتابداری،     بتر ایتن باورنتتد در پتژوهش    پژوهشتگران % 18ب. حتدود  

% معنتادار استت.   5شود که این اختالف از میانگین در سطح خطای  دستکاری داده انجام می



 رفتار پژوهشي و عوامل مرتبط با آن در محيط پژوهشي حسابداری سوء/ 443

 معمتوالً هتا   کنند که دستکاری عمدی داده بیان می (3142)زمانی و همکاران در همین راستا 

شود و بخش غیرعمتدی آن نتیجته خطاهتای     ها انجام می سازی یا تغییر در داده در قالب داده

 است. پژوهشگرناشی از عدم دقت 

شتود کته ایتن     طتور کامتل اجترا نمتی     معتقدند که موضوع تحقیق بته  پژوهشگران% 14پ. حدود 

عتدم اجترای کامتل موضتوع      ،% معنتادار نیستت. لتذا   5اختالف از میانگین در سطح خطتای  

توانتد بته عنتوان عامتل ستوءرفتار پژوهشتی تلقتی         تحقیق در محیط پژوهشی حسابداری نمی

مله عتدم دسترستی محقتق بته     گردد. عدم اجرای کامل موضوع تحقیق ناشی از عواملی از ج

با محقتق و ضتعف علمتی محقتق      ها سازمانموردنیاز پژوهش، عدم همکاری  های کلیۀ داده

 باشد.

حستابداری بتر ایتن باورنتد کته در محتیط پژوهشتی آنتان روش          پژوهشگران% از 11ت. حدود 

% 5شتود کته ایتن اختتالف از میتانگین در ستطح خطتای         تحقیق به صورت کامل انجام نمی

تواند ناشی از عتدم تستلط کامتل     معنادار است. نگارندگان بر این باورند که این موضوع می

 نحتوۀ استتفاده  از  پژوهشگرانبه روش تحقیق و عدم آگاهی کامل  رشتۀ حسابداریمحققان 

 باشد. افزارهای آماری از نرم

دام بته حتذف   محققان اقت  ،دهندگان بر این باورند که در محیط پژوهشی % از پاسخ24ث. حدود 

ها قابلیت تعمیم نتتایت بتا    نمایند. با حذف انتخابی قسمتی از داده ها می انتخابی قسمتی از داده

کنتد کته برختی از     در گتزارش نشتریه نیچتر  بیتان متی      (3118) 45بتاتلر شود.  ابهام مواجه می

دهند که در چاپ نهتایی استمی از    با همکاری دانشجویان فعالیت پژوهشی انجام می استادان

شود، لذا دانشجویی که قرار نیست اسم او به عنوان نویسنده مطترح گتردد    دانشجو برده نمی

تصریحی کند که  بیان می (3144انجو )نماید.  سازی می احتماالً به صورت عمد اقدام به داده

تقلتب یتا فریبکتاری یتا      ۀدر قوانین وجود ندارد که در صورت احراز تخلف آشتکار دربتار  
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علمتی کشتور    های فعالیت ۀهای دروغین، مجازاتی همچون اخراج دائمی از کلی ساختن داده

 برای متخلف در نظر گرفته شود، در حالی که در سایر کشورها مجازاتها از این نوع هستند.

 حوزۀ حسابداریبر این باورند که در تحقیقات صورت گرفته در  پژوهشگرانز % ا12ج. حدود 

% 5شودکه این اختالف از میانگین در سطح خطتای   تحریف در منابع مورد استفاده انجام می

کنتد سترقت ادبتی گتاهی ممکتن استتت از روی       بیتان متی   (3115حسترتی ) معنتادار نیستت.   

نین و مقررات مربوه به رکر منبع انجام شتود کته حتتی در ایتن صتورت نیتز       ناآگاهی به قوا

 سرقت ادبی همچنان کاری غیراخالقی است.

معتقدنتد کته در محتیط پژوهشتی حستابداری، دستتکاری نتتایت         دهنتدگان  % پاسخ15چ. حدود 

پذیرد. به نظر نگارندگان دستتکاری نتتایت آمتاری در راستتای      آماری انجام می های آزمون

گیترد کته دلیتل اصتلی ایتن موضتوع عتدم         تطبیق نتایت پژوهش با دیدگاه محقق صورت می

 آماری مغایر با انتظارات وی است. های آزمونتوانایی محقق در تجزیه و تحلیل نتایت 

ستوءرفتار پژوهشتی کمتتر از حتد      ۀمعتقدند که سطح کلی مشاهد پژوهشگران% از 14ح. حدود 

 % معنادار نیست.5ف از میانگین در سطح خطای متوسط بوده است که این اختال

 حسابداري در مورد سوءرفتار پژوهشي پژوهشگراننگرش 

هتای   بتا گزینته   هتای  پرسشپژوهش از  سؤاالت دستۀ سوممرتبط با  های مؤلفهبرای بررسی 

در طیتف لیکترت استتفاده    « کامالً مختالف »و « مخالف»، «نظری ندارم»، «موافق»، «کامالً موافق»

 دهد: باشد. نتایت نشان می می 1شمارۀ جدول شده است که نتایت آن به شرح 

دهندگان در مورد سوءرفتار پژوهشی نگتران هستتند. بته نظتر نگارنتدگان       تقریباً تمام پاسخ .الف

د اقدام بته آمتوزش رعایتت اختالق پژوهشتی، در راستتای کتاهش ستوءرفتار         ها بای دانشگاه

توانتد   در شرایط فعلتی متی   رشتۀ حسابداریپژوهشی نمایند. آموزش سوءرفتار پژوهشی در 

 موجب سوق دادن محققان به سمت رعایت اخالق پژوهشی گردد.
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محقتق   ۀبر این باورند که مسئولیت یکپارچگی علمی تحقیق به عهد پژوهشگران% 33حدود  .ب

و نته مرکتز نشتر     عهتدۀ محقتق  پژوهشتی تنهتا بتر     هتای  فعالیتت است، لذا مسئولیت محتتوای  

موافق با تتدوین استتانداردهایی در راستتای     پژوهشگران% 32موضوع است. همچنین حدود 

بتر ایتن باورنتد کته وزارت علتوم،       باشند، لذا نگارنتدگان  افزایش سطح اخالق پژوهشی می

تحقیقات و فناوری باید به عنوان مجری تدوین استانداردهای رعایت اخالق در پتژوهش در  

راستتای کتاهش ستوءرفتار پژوهشتی، اقتدام بتته تتدوین استتانداردهایی بته عنتوان راهنمتتای          

 نماید. رشتۀ حسابداری پژوهشگران

حسابداری رفتار اخالقی را رعایتت   پژوهشگران دهندگان بر این باورند که % پاسخ34پ. حدود 

،اطالعات مبنتای کتار پتژوهش محققتان،     پژوهشتگران % 35کننتد. همچنتین از دیتدگاه     نمتی 

اطالعاتی نادرست است. نگارندگان بر این باورند که بتا توجته بته عتدم وجتود پایگتاه داده       

کننتد کته ایتن    ثانویته متی   در اک ر موارد اقدام بته استتفاده از پایگتاه داده    پژوهشگرانجامع، 

 موضوع ممکن است موجب دسترسی به اطالعاتی نادرست گردد.

 عوامل مؤثر بر سوءرفتار پژوهشي در تحقيقات حسابداري

هتای بتتا   هتای مترتبط بتتا دستتۀ چهتتارم ستؤاالت پتژوهش، از پرستتش      بترای بررستی مؤلفتته  

در طیتف لیکترت   « تتأثیر بستیار قتوی   »و « تأثیر قوی»، «متوسط»، «تأثیر کم»، «تأثیر بی»های  گزینه

 باشد. نتایت حاکی از آن است که: می 2استفاده شده که نتایت آن به شرح جدول شمارۀ 

دهنتدگان، تتأثیر فشتار ستازمانی در جهتت ارتقتای ستمت ستازمانی در          % پاستخ 52الف. حدود 

ر نیستت.  % معنتادا 5دانند که به لحاظ آماری در سطح خطتای   سوءرفتار پژوهشی را مؤثر می

هتای آمتوزش عتالی     ها و مؤسسته  نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه آیین 3مادۀ 

علمتتی  هیئتتتکنتتد کتته فعالیتت پژوهشتتی یکتتی از عوامتتل ارتقتای مرتبتته اعضتتای     بیتان متتی 

 ها است. دانشگاه
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 . نتايج آماري حاصل از بررسي دستۀ دوم سؤاالت پژوهش5 ۀجدول شمار

 سؤال مورد بررسی دو گروه ویژگی گروه فراوانی مطلق فراوانی نسبی سطح معناداری

111/1  
33/1  گروه اول 2≥ 33 

X1 
24/1  گروه دوم 2< 52 

113/1  
23/1  گروه اول 2≥ 31 

X2 
18/1  گروه دوم 2< 54 

111/1  
23/1  گروه اول 2≥ 33 

X8 
14/1  گروه دوم 2< 11 

131/1  
21/1  گروه اول 2≥ 32 

X3 
11/1  گروه دوم 2< 18 

111/1  
33/1  گروه اول 2≥ 33 

X41 
24/1  گروه دوم 2< 52 

318/1  
52/1  گروه اول 2≥ 12 

X44 
12/1  گروه دوم 2< 23 

144/1  
25/1  گروه اول 2≥ 31 

X43 
15/1  گروه دوم 2< 13 

111/1  
14/1  گروه اول 2≥ 11 

X42 
23/1  گروه دوم 2< 33 

 آماري حاصل از بررسي دستۀ سوم سؤاالت پژوهش. نتايج 1جدول شمارۀ 

 سؤال مورد بررسی دو گروه ویژگی گروه فراوانی مطلق فراوانی نسبی سطح معناداری

111/1  
11/4  گروه اول 2≥ 25 

X41 
11/1  گروه دوم 2< 1 

111/1  
33/1  گروه اول 2≥ 21 

X45 
14/1  گروه دوم 2< 4 

111/1  
32/1  گروه اول 2≥ 22 

X41 
12/1  گروه دوم 2< 3 

111/1  
34/1  گروه اول 2≥ 18 

X42 
13/1  گروه دوم 2< 2 

111/1  
35/1  گروه اول 2≥ 24 

X48 
15/1  گروه دوم 2< 1 
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 . نتايج آماري حاصل از بررسي دستۀ چهارم سؤاالت پژوهش7جدول شمارۀ 

سطح 

 معناداری

فراوانی 

 نسبی
 فراوانی مطلق

ویژگی 

 گروه
 مورد بررسی سؤال دو گروه

111/1  
12/1  گروه اول 2≥ 25 

X43 
52/1  گروه دوم 2< 11 

251/1  
51/1  گروه اول 2≥ 13 

X31 
11/1  گروه دوم 2< 22 

848/1  
18/1  گروه اول 2≥ 21 

X34 
53/1  گروه دوم 2< 23 

111/1  
34/1  گروه اول 2≥ 41 

X33 
23/1  گروه دوم 2< 53 

848/1  
53/1  گروه اول 2≥ 23 

X32 
18/1  گروه دوم 2< 21 

111/1  
33/1  گروه اول 2≥ 33 

X31 
24/1  گروه دوم 2< 52 

811/1  
54/1  گروه اول 2≥ 28 

X35 
13/1  گروه دوم 2< 22 

122/1  
12/1  گروه اول 2≥ 12 

X31 
22/1  گروه دوم 2< 38 

تواند  بر این باورند که فشار در جهت پشتیبانی مالی پژوهش نمی پژوهشگران %51حدود  .ب

محققان عدم وجود  %53عاملی در راستای انجام سوءرفتار پژوهشی باشد. همچنین حدود 

رفتار پژوهشی  -واضح از سوءرفتار پژوهشی را به عنوان عاملی اثرگذار بر سوء ریفیعت

 کنند. تلقی نمی
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نیاز محقق در جهت شناخته شدن ازجمله عوامتل   تأثیرمعتقدند که  دهندگان پاسخ %53حدود .پ

معنتادار  % 5اختتالف از میتانگین در ستطح خطتای      بر سوءرفتار پژوهشی است که ایتن  مؤثر

 نیست.

بتر ایتن باورنتد کته نیتاز محقتق بته منظتور چتاپ موضتوع موجتب             پژوهشتگران %23حدود  .ت

باورنتد چتاپ مقتاالت بتدون داوری دقیتق      گردد. نگارندگان بر ایتن   سوءرفتار پژوهشی می

بهتادری  گردد که محقق به منظور چاپ موضوع اقدام به سوءرفتار پژوهشی کند.  موجب می

کنند که تعداد مقاالت و مجالت در حالتت فعلتی افتزایش یافتته      بیان می (3143و همکاران )

کل اساسی، داوری این مقاالت است. کستی  است که افزایش مقاالت ایرادی ندارد بلکه مش

خواهد یک مقاله علمی را داوری کند باید بر موضوع مسلط باشتد ولتی بتا توجته بته       که می

شتود، تعتداد کتافی افتراد واجتد شترایط بترای داوری         تعداد مقاالتی که پذیرفته و چاپ می

 وجود ندارد.

 بته کتارگیری  ءرفتار پژوهشی موجتب  محققان بر این باورند که عدم انتقاد از سو %24حدود  .ث

کنند که ناکتافی   بیان می (3142زاده عصارها و همکاران ) رجبشود.  سوءرفتار پژوهشی می

کنتد کته    بودن قوانین و مقررات در مورد سوءرفتار پژوهشی شاید بر این موضوع داللت می

ستوءرفتارهای پژوهشتی، نبتود قتوانین متناستب در      یکی از دالیل مهم ارتکاب قابل مشاهده 

 زمینه سوءرفتارهای پژوهشی است.

ها با توجه به پشتیبانی از طرف یک واحد اجرایی، محقتق نتتایت ختود را     در برخی از پژوهش .ج

توانتد بته عنتوان     کند که این موضوع متی  در راستای دیدگاه واحد اجرایی پشتیبان تعدیل می

دهندگان بر این باورنتد   پاسخ %13سوءرفتار پژوهشی تلقی گردد. حدود  تضاد منافع بر تأثیر

ی بیشتر از حد متوسط در سوءرفتار پژوهشتی  تأثیرکه تضاد منافع قابل توجه در نتایت تحقیق 

 معنادار نیست.  %5دارد اما این اختالف ازمیانگین در سطح خطای 
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ن مشتارکت محقتق در انجتام تحقیتق     بر این باورند کته ناکتافی بتود    پژوهشگران %12حدود  .چ

توان بیان کرد که مقتاالت چتاپ    می ،تواند عاملی در انجام سوءرفتار پژوهشی باشد. لذا نمی

با مشارکت کامل نویسندگان و نه مشارکت برخی از نویستندگان   حوزۀ حسابداریشده در 

کند که امروزه تالش بر این استت کته    بیان می (3113آرامش و همکاران )انجام شده است. 

نویسندگان مقالته در یتک گتروه بته عنتوان گتروه نویستندگان قترار داده          ۀبه جای آنکه هم

 اند. شوند، به صراحت مشخص شود که هر یک چه کاری انجام داده

 محققان درخصوص سوءرفتار پژوهشي تجربۀ شخصي

محققتان درخصتوص ستوءرفتار     شخصتی تجربتۀ   ۀپتژوهش، دربتار   ستؤاالت  دستتۀ پتنجم  

باشتد. همچنتین    متی  8شتمارۀ  جتدول  به شرح  سؤالمربوه به این  آمارۀ توصیفیپژوهشی است. 

 آمده است. 3شمارۀ جدول نتایت آماری آن در 
 پژوهش سؤاالت دستۀ پنجممربوط به آمار توصيفي . 8جدول شمارۀ 

سؤالشرح   هرگز 
به 

 ندرت

نظری 

 ندارم

بعضی 

 اوقات

خیلی 

 زیاد

 4 5 1 25 21 در اقتباس از متون علمی بدون رکر منبع تجربۀ شخصی

 4 1 4 45 53 های مورد استفاده در جعل داده تجربۀ شخصی

 1 41 1 32 23 در عدم اجرای کامل موضوع تحقیق تجربۀ شخصی

 4 41 1 32 22 در عدم اجرای کامل روش تحقیق تجربۀ شخصی

 1 45 2 31 22 ها در حذف انتخابی قسمتی از داده تجربۀ شخصی

 4 1 4 43 51 در تحریف منابع مورد استفاده تجربۀ شخصی

 4 8 2 31 12 آماری های آزموندر دستکاری نتایت  تجربۀ شخصی

 12و  38، 51، 54، 52، 24، 55دهتد بته ترتیتب     نشتان متی   8شتمارۀ  جدول طور که  همان

حداقل یکبتار مرتکتب اقتبتاس از متتون     به ترتیب  خود پژوهشیدورۀ دهندگان طی  درصد پاسخ

های مورد استفاده، عدم اجترای کامتل موضتوع تحقیتق، عتدم       علمی بدون رکر منبع، جعل داده
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ها، تحریتف در منتابع متورد استتفاده و      اجرای کامل روش تحقیق، حذف انتخابی قسمتی از داده

 ستؤاالت  دستۀ پتنجم یت آماری حاصل از بررسی نتا اند. آماری شده های آزموندستکاری نتایت 

 دهد که: پژوهش نشان می

ختود کمتتر از حتد     دورۀ پژوهشتی دهنتدگان بتر ایتن باورنتد کته طتی        پاستخ  %33حتدود   .الف

انتتد کتته ایتتن اختتتالف از  متوستتط مرتکتتب اقتبتتاس از متتتون علمتتی بتتدون رکتتر منبتتع شتتده 

کنتتتد کتتته   بیتتتان متتتی (3118ختتتالقی )معنتتتادار استتتت. %5میتتتانگین در ستتتطح خطتتتای  

کنتد، حتتی اگتر نقتل      موظف استت منبتع هتر مطلبتی را کته از دیگتران نقتل متی         پژوهشگر

 به معنی باشد، دقیقاً رکر کند.

ختتود کمتتتر از حتتد متوستتط   دورۀ پژوهشتتیمعتقدنتتد کتته طتتی   پژوهشتتگران %34حتتدود  .ب

تقلتتب در  (3144انجتتو )انتتد. از دیتتدگاه   هتتای متتورد استتتفاده شتتده   مرتکتتب جعتتل داده 

جعتتل استتت بتته ایتتن معنتتی    درجتتۀ آنمقالتته نویستتی درجتتات مختلفتتی دارد کتته بتتدترین   

 هایی را بسازد که اصالً وجود خارجی ندارد. داده پژوهشگرکه 

ختتود کمتتتر از حتتد متوستتط مرتکتتب    دورۀ پژوهشتتیدهنتتدگان طتتی   پاستتخ %82حتتدود  .پ

از محققتان بتر ایتن باورنتد کته       %85انتد. حتدود    جترای کامتل موضتوع تحقیتق شتده     عدم ا

ختتود کمتتتر از حتتد متوستتط مرتکتتب عتتدم اجتترای کامتتل روش        دورۀ پژوهشتتیطتتی 

ختتود کمتتتر از  دورۀ پژوهشتتیطتتی  پژوهشتتگران %81انتتد. همچنتتین حتتدود   تحقیتتق شتتده

 اند. ها کرده حد متوسط اقدام به حذف انتخابی قسمتی از داده

ختتود کمتتتر از حتتد متوستتط اقتتدام بتته        دورۀ پژوهشتتی طتتی   پژوهشتتگران % 33ج. حتتدود  

دورۀ دهنتتدگان در  % پاستتخ88انتتد. همچنتتین حتتدود  تحریتتف منتتابع متتورد استتتفاده کتترده 

آمتتاری  هتتای آزمتتونختتود کمتتتر از حتتد متوستتط اقتتدام بتته دستتتکاری نتتتایت     پژوهشتتی

کنتد کته محقتق بایتد نتتایت حاصتل از پتژوهش ختود          انتد. اختالق پژوهشتی بیتان متی      کرده
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کنتتد  بیتتان متتی  (3118ختتالقی )را بتته دور از پتتیش داوری افشتتا نمایتتد بتته طتتوری کتته      

هتتا و اصتتول   داوریپتتیش تتتأثیرتولیتتد دانتتش نبایتتد آگاهانتته تحتتت    ۀدر مرحلتت پژوهشتتگر

از کتتار پژوهشتتی بتته دستتت    غیرمنطقتتی قتترار گیتترد و الزم استتت نتتتایجی را کتته واقعتتاً    

هتتای اصتتلی پتتژوهش را تاییتتد کننتتد و چتته نکننتتد، صتتادقانه       آورده استتت، چتته فرضتتیه 

 منعکس کند.
 . نتايج آماري حاصل از بررسي دستۀ پنجم سؤاالت پژوهش9جدول شمارۀ 

 مورد بررسی سؤال دو گروه ویژگی گروه فراوانی مطلق فراوانی نسبی سطح معناداری

111/1  
33/1  گروه اول 2≥ 13 

X32 
18/1  گروه دوم 2< 1 

111/1  
34/1  گروه اول 2≥ 18 

X38 
13/1  گروه دوم 2< 2 

111/1  
82/1  گروه اول 2≥ 15 

X33 
42/1  گروه دوم 2< 41 

111/1  
85/1  گروه اول 2≥ 11 

X21 
45/1  گروه دوم 2< 44 

111/1  
81/1  گروه اول 2≥ 11 

X24 
31/1  گروه دوم 2< 45 

111/1  
33/1  گروه اول 2≥ 21 

X23 
14/1  گروه دوم 2< 4 

111/1  
88/1  گروه اول 2≥ 11 

X22 
43/1  گروه دوم 2< 3 

 گيري و پيشنهادها نتيجه

رشتتتۀ   پژوهشتتگران دهتتد کتته    نتتتایت بررستتی وضتتعیت محتتیط پژوهشتتی نشتتان متتی      

در محتتیط پژوهشتتی، درک پتتایینی نستتبت بتته قتتوانین ستتوءرفتار پژوهشتتی دارنتتد     حستتابداری

و ایتتن محتتتیط پژوهشتتی نتوانستتتته استتت متتتانع ستتوءرفتار پژوهشتتتی شتتود. نتتتتایت بررستتتی       
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 هتتای شتتاخصدهتتد کتته اک تتر    وضتتعیت ستتوءرفتار پژوهشتتی در محتتیط کتتاری نشتتان متتی     

 پژوهشتتتگرانو ستتتنجش ستتتوءرفتار پژوهشتتتی در ستتتطح بتتتاالتری از میتتتانگین قتتترار دارنتتتد  

ولتتی ایتتن موضتتوع نتوانستتته   ،دارنتتد تأکیتتدحستتابداری گرچتته بتتر رعایتتت اختتالق پژوهشتتی   

مقتتاالتی بتتا رعایتتت اختتالق پژوهشتتی شتتود. نتتتایت       ۀبتته ارائتت  آنهتتااستتت موجتتب گتترایش   

دهتتد کتته   نشتتان متتی  دربتتاره ستتوءرفتار پژوهشتتی   پژوهشتتگراننگتترش و اعتقتتادات  بررستتی 

، آنهتتاو بختتش قابتتل تتتوجهی از    در متتورد ستتوءرفتار پژوهشتتی نگتتران هستتتند    پژوهشتتگران

. از موافتتتق تتتتدوین استتتتانداردهایی در راستتتتای افتتتزایش ستتتطح اختتتالق پژوهشتتتی هستتتتند   

حستتابداری پارامترهتتای نیتتاز محقتتق بتته چتتاپ موضتتوع و عتتدم انتقتتاد از    پژوهشتتگراندیتتدگاه 

استتت و پتتارامتر ناکتتافی   ستتوءرفتار پژوهشتتی موجتتب گستتترش ستتوءرفتار پژوهشتتی شتتده      

ضتتعیفی بتتر ستتوءرفتار پژوهشتتتی دارد.     تتتأثیر بتتودن مشتتارکت محقتتق در انجتتام پتتتژوهش     

ختتود  دورۀ پژوهشتی دهنتدگان طتی    پاستخ  ۀدهتد کته کلیت    هتا نشتان متی    همچنتین نتتایت بررستی   

 اند. سنجش سوءرفتار پژوهشی شده های شاخصحداقل یکبار مرتکب یکی از 

هتتای پتتژوهش  داده .هتتایی نیتتز وجتتود داشتتته استتت  محتتدودیتدر انجتتام ایتتن پتتژوهش 

آوری شتتده  حستتابداری جمتتع پژوهشتتگرانبتتر استتاس طراحتتی پرسشتتنامه و ارستتال آن بتترای   

آوری داده، مشتتکالتی درخصتتوص   استتت. علیتترغم توجتته بتته روایتتی و پایتتایی ابتتزار جمتتع     

انتختتاب شتتده، وجتتود جتتو اعتمتتاد در هنگتتام تکمیتتل پرسشتتنامه، عتتدم وجتتود    ۀدرستتتی نمونتت

اظهتتارنظر پیرامتتون  ،توانتتد وجتتود داشتتته باشتتد. لتتذا  انگیتتزه بتترای تکمیتتل پرسشتتنامه، و ... متتی 

 صحت نتایت باید با احتیاه صورت گیرد.

بتتا توجته بتته نتتتایت بتته   ارائتته نمتتود. یی راپیشتنهادها  تتتوان متتیبتا توجتته بتته نتتایت پتتژوهش   

اختتالق پژوهشتتی در حستتابداری در راستتتای   ۀرستتد تشتتکیل کمیتتت  دستتت آمتتده بتته نظتتر متتی 

ستتازی و ایجتتاد   بهبتتود شتترایط فعلتتی و رعایتتت استتتانداردهای اختتالق پژوهشتتی، فرهنتتگ      
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آموزشتتی قتتوانین و مقتتررات    هتتای کتتالسبستتتر مناستتب بتترای انجتتام پتتژوهش، برگتتزاری     

اخالقتی ضتروری باشتتد. بتدون شتتک انجتام ایتتن اقتدامات و در نظتتر گترفتن تنبیتته بترای عتتدم         

 های حسابداری خواهد شد. اخالق پژوهشی سبب ارتقای سطح کیفی پژوهش رعایت

 ها يادداشت

1. Stankovic and Stankovic  2. Okonta and Rossouw 

3. Sponholz    4. Fabrication 

5. Falsification     6. Plagiarism 

7. Fanelli    8. Pryor, Habermann, and Broome  

9. Lacetera and Zirulia   10. Avery    

11. Adeleye and Adebamowo  12. Bailey    

13. Ana, Koehlmoos, Smith, and Yan 14. Hofmann, Ingeborg, and Holm 

15. Butler 
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