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چکیده :هدف از بررسی موضوع این تحقیق ،دستیابی به ویژگیها و هنجارهای اخالق پژوهشی پژوهشگران
دانشگاهی در حوزۀ صنعت است .در این تحقیق که به صورت میدانی و با استفاده از مصاحبه توأم با
پرسشهای نیمساختیافته انجام گردیده است ،از میان پژوهشگران و کارفرمایان صنعت برق 38 ،نفر
کارآمد به صورت هدفمند انتخاب شده و دربارۀ ویژگیها و هنجارهای اخالق پژوهشی پژوهشگران کارآمد
صنعتی مصاحبههای عمیق انجام شده و پاسخهای مبتنی بر تجربیات مدیریتی و پژوهشی آنان گردآوری
گردیده و دادههای منتج از مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،آنالیز شده
و مورد تحلیل و تفسیر نهایی قرار گرفتهاند .نتایج مبتنی بر تجربیات مدیریتی و پژوهشی کارفرمایان و
پژوهشگران کارآمد صنعت برق ،حا کی از آن است که مهمترین ویژگیهای اخالق پژوهشی پژوهشگران
کارآمد ،به ترتیب عبارت از :داشتن صداقت و تخصص ،صبور بودن ،ارتباطات خوب ،سختکوشی ،اخالق
حرفهای ،فراتر از تعهد عمل کردن ،مطرح بودن در صنعت ،پاسخگو بودن نسبتبه ایرادات و انتقادات،
ع بودن ،درک جایگاه و نیاز
متوجه مسئله شدن و درک موضوع مطر حشده ،ارق ملی ،امانتداری ،قان 
کارفرما ،جوان بودن ،دغدغۀ حل مسئله ،کنجکاوی ،پیگیر بودن ،نوآوری و ثبت اختراع ،داشتن مقاالت
پژوهشی و نیز کاربرد پژوهش آنان در یک یا چند شرکت.
واژ گان کلیدی :هنجارهای اخالق پژوهشی ،پژوهشگران کارآمد ،کارفرمایان کارآمد ،صنعت برق
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1.مقدمه
پیشـرفت و توسـعۀ کشـور علاوه بـر نیـاز بـه برنامهریـزی دقیق و تخصصـی و مدیریت کارآمد صنعتی ،مسـتلزم
متخصـص پایبنـد به اخلاق حرفهای و باصداقـت ،صبور ،مدارا کننده ،سـختکوش،
آمـوزشو پـرورش افـراد
ِ

دارای بینـش بـاز و فرانگـر ،خوشنـام در حـوزۀ علمی-پژوهشـی ،امیـدوار ،پرنشـاط و پرهیجـان ،خلاق
و نـوآور ،پرظرفیـت و انتقادپذیـر ،تیزبیـن و ژرفنگـر ،دارای ارق ملـی و وطندوسـتی ،امانـتدار ،قانـع،
پیگیـر ،کنجـکاو و بادغدغـه در درک نیازهـا و رفـع مشـکالت صنعـت و تلاش جهـت پیشـرفت در حـوزۀ فنـی-
مهندسـی و جامعـه صنعتـی اسـت (برگرفتـه از یافتههـای منـدرج در جـدول  1و  2حاصـل از تحقیـق حاضـر).
برخـورداری از دانـش فنـی بـدون پایبنـدی بـه اخلاق حرفـهای و معیارهـا و هنجارهـای اخالقـی مربـوط
بـه حـوزه تخصصـی و بـدون دغدغـه بـرای حفاظـت از مهارتهـای تخصصـی تحصیلشـده ،بـه تنهایـی
نمیتوانـد شـرایط پیشـرفت و توسـعه پایـدار را در کشـور فراهـم سـازد تـا انعکاسـی از ایـن پیشـرفت و توسـعه
در جنبههـای گونا گـون سـاختارهای صنعتـی و اقتصـادی جامعـه پدیـدار گـردد .بدیهـی اسـت کـه هرگونـه
کاسـتی در کموکیـف تحصیـل دانـش فنـی ،باعـث میشـود کـه مهارتهـای عملـی مرتبـط بـا آن تخصـص و
ط بـه اخلاق تخصصـی آن ،در مسـیر تولیـد دانـش فنـی و کاربـردی کـردن آن در صنعـت جهـت
ضمائـم مربـو 
تولیـد کاال و ارائـه خدمـات در زمینـه نگهـداری ،تعمیـرات ،رفـع عیـوب و بهینهسـازی سـاختار صنایـع
کوچـک و بـزرگ و در نهایـت در رسـیدن بـه پیشـرفت و توسـعه صنعتـی ،بـا مشـکل مواجـه شـود .بـه عبارتـی
گروههایـی کـه در مهارتهـای تخصصـی فنی-مهندسـی و در ویژگیهـای اخالق حرفهای آن شـهرت و اعتبار
باالتـری دارنـد ،در تولیـد دانـش فنـی و انجـام فعالیتهـای پژوهشـی و تحقیقاتـی و ارائـه خدمـات تخصصـی،
عملکـرد کارآمدتـر و موفقتـری دارنـد (برگرفتـه از نتایـج تحقیـق حاضـر ،جـدول  1و  .)2اما نهادهای آموزشـی و
پژوهشـی و صنعتـی کشـور بـه نحـوی طراحـی نشـدهاند کـه بیـن متخصصیـن حـوزه فنی-مهندسـی در مرا کـز
دانشـگاهی با مدیران و کارگزاران صنعتی در حوزه پژوهشـی و تحقیقاتی کشـور هماهنگی حرفهای مطلوبی
برقـرار گـردد تـا ایـن گروههـا بـا همگرایـی و هماهنگـی بیشـتر و مؤثرتـری بتواننـد کشـور را در مسـیر پیشـرفت
و توسـعه پایـدار قـرار دهنـد .بـا توجـه بـه سـطح علمـی دانشـگاههای فنی-مهندسـی کشـور و خروجیهـای
آنهـا از مقاطـع کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و دکتـری در رشـتهها و گرایشهـای مختلـف فنی-مهندسـی
کـه قابلیـت پذیـرش و اشـتغال در دانشـگاهها و سـازمانها و شـرکتهای صنعتـی سراسـر دنیـا را دارنـد و آمـار
بـاالی مهاجـرت و اشـتغال آنـان در کشـورهای مختلـف دنیـا ناظـر بـر همیـن موضـوع اسـت ،بسـیاری از ایـن
ً
ً
گروههـای فنی-مهندسـی عینـا و دقیقـا قابلیـت ایـن را هـم دارنـد کـه در سـاختار صنعتـی مطلـوب داخلـی،
بازدهـی باالیـی را در رشـد ،پیشـرفت و توسـعه صنعتـی کشـور تولیـد کننـد .وانگهـی صنعـت کشـور زمینـه
و بسـتر مناسـب و مطلـوب بهرهبـرداری از ایـن قابلیتهـای فنی-مهندسـی را مهیـا نکـرده اسـت و هرسـاله
بسـیاری از دانشآموختـگان فنی-مهندسـی و نخبـگان کشـور ،بـه منظـور اشـتغال در حـوزه تخصصـی خـود،
از سـازمانها و شـرکتها و دانشـگاههای صنعتـی کشـورهای مختلـف پذیـرش میگیرنـد و حتـی ریاسـت
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ً
یکـی از دانشـگاههای صنعتـی کشـور رسـما اعلام کـرده اسـت کـه قـادر بـه حفـظ اعضـای هیئـت علمـی خـود
نیسـت ( .)Isna, 2019ایـن درحالـی اسـت کـه بـا توجـه به تجربیات فنی-مهندسـی و علمی-پژوهشـی برخی
متخصصیـن حـوزه فنی-مهندسـی از سـازمانها و شـرکتهای صنعتـی مربـوط بـه کشـورهای توسـعهیافته،
آنـان میتواننـد بـا اسـتفاده از برنامهریـزی و مدلهـای موفـق و کارآمـد صنعتـی آن کشـورها ،بسـتر روابـط و
مناسـبات و تعاملات علمی-تحقیقاتـی نظاممنـد و نیـز همگرایـی را میـان نهادهـای آموزشـی و پژوهشـی و
سـازمانهای صنعتـی و نیـز میـان دانشآموختـگان و کارگـزاران آنـان فراهـم کـرده و هنجارهـای شـناختی و
اخالق پژوهشـی در میان این دو گروه را در مسـیر توسـعه پایدار قرار دهند .ولی روشـن اسـت که متخصصین
دانشآموختـه در کشـورهای توسـعهیافته ،بـا وجـود برخـورداری از تجربیـات مدلهـای موفـق صنعتـی ،یـا
امکانـات بـه اجـرا گذاشـتن ایـن تجربیـات در کشـور برایشـان فراهـم نبـوده اسـت یـا خودشـان دغدغـه،
پیگیـری ،اهتمـام و اراده الزم و کافـی را نداشـتهاند .بـه هـرصـورت ویژگیهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران
کارآمـد کـه کارفرمایـان بـر اسـاس تجربیـات مدیریتـی و پژوهشـی بـه آن رسـیدهاند ،ویژگیهایـی اسـت کـه
انتظـار مـیرود همـه دانشآموختـگان و متخصصیـن فنی-مهندسـی از آنهـا برخـوردار باشـند تـا آثـار و رهآورد
صنعتـی چشـمگیری در کشـور پدیـدار گـردد .چیسـتی و چگونگـی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران
کارآمـد کـه حاصـل نتایـج تحقیـق از تجربیـات کارفرمایـان و پژوهشـگران صنعتـی کشـور اسـت ،در ایـن مقالـه
ارائـه میگـردد.
2.بیان مسئله
مسـئلۀ اساسـی در ایـن تحقیـق ،چیسـتی و چگونگـی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد بـه
عنـوان عنصـری مهـم در رفـع مسـائل صنعـت و رشـد و بالندگی کشـور اسـت .اینکـه پژوهشـگران کارآمد از نظر
اخلاق پژوهشـی از چـه شـرایط و ویژگیهایـی برخـوردار هسـتند کـه بـا وجـود مشـکالت گونا گـون در صنعـت،
همچنـان در رفـع مسـائل صنعـت و تولیـد دانـش فنـی و ارائـه خدمـات مختلـف بیوقفـه تلاش میکنند؟ چه
ویژگیهایـی در آنـان باعـث میشـود کـه کارفرمایـان صنعتـی ،بـه همـکاری و قـرارداد پژوهشـی بـا آنـان راغـب
باشـند؟ چـه خصوصیاتـی در پژوهشـگران کارآمـد باعـث شـده علیرغـم بیاخالقیهـای برخـی کارفرمایـان در
فراینـد تحقیقـات ،همچنـان بـه فعالیتهـای تحقیقاتـی ادامـه دهنـد؟ ویژگیهایـی کـه پژوهشـگران کارآمـد
را از دیگـر اسـتادان فنی-مهندسـی متمایـز میسـازد چیسـتند؟ ایـن همـان مسـئلۀ اساسـی تحقیـق حاضـر
است.
یافتههـای ایـن تحقیـق نشـان میدهـد کـه هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد میتوانـد
کارفرمایـان را بـه ارتبـاط هرچـه بیشـتر بـا ایـن متخصصـان ترغیب نماید و پژوهشـگران بدون ایـن ویژگیهای
اخالقـی کارآمـد ،نمیتواننـد بـه هـدف حـل مشـکالت صنعتـی بـا همـکاری کارگـزاران صنعتـی دسـت یابنـد.
برخـی شـرکتها و برخـی رشـتههای دانشـگاهی ،بـا داشـتن منشـور اخالقـی چـه بـه لحـاظ تئـوری در قالـب
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نوشـتهها و چـه در قالـب رفتـاری بـه صـورت نمونـه برخـورد بـا مراجعیـن و مخاطبیـن خـود ،میتواننـد الـزام
ً
خـود بـه مبانـی اخلاق را تـا حـدودی نشـان دهنـد .مثلا رشـتههای پزشـکی سـوگندنامه و منشـور اخالقـی
دارنـد و شـرکتهای بـزرگ جهانـی و اغلـب تجـاری نیـز دارای چنیـن منشـورهایی هسـتند .لـذا از آنجایـی که
تبلـور هنجارهـای اخلاق پژهشـی در پژوهشـگران حـوزه صنعـت سرمنشـاء رشـد و توسـعه صنعتـی در تمـام
جوامـع اسـت ،بنابرایـن نمودهـای هنجارهـای اخلاق پژوهشـی در پژوهشـگران کارآمـد ،ابتـدا در بازدهـی
کالن جامعـه پدیـدار
پروژههـای صنعتـی در یـک شـرکت یـا سـازمان صنعتـی و سـپس در سـطح سـاختار ِ

میشـود .از طریـق مطالعـه اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد در شـرکتها و سـازمانها میتـوان ماهیـت
و کارکـرد روابـط و مناسـبات اخلاق پژوهشـی در صنعـت جامعـه را پیشبینـی نمـود و راهحلهـا و الگوهـای
مناسـبی بـرای رفـع مسـائل موجـود در فراینـد انجـام برخـی پروژههـای صنعتـی ارائـه داد.
بررسـی ویژگیهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد و چگونگـی هماهنگـی هنجارهـای اخلاق
پژوهشـی آنـان بـا انتظـارات و تجربیـات کارفرمایـان ،جهـت انجـام فعالیتهـای تحقیقاتـی موفـق و کارآمـد
در حـوزه صنعـت ،مسـئله و دغدغـه اصلـی ایـن پژوهـش را تشـکیل میدهـد .در واقـع ،مسـئله اساسـی در
مـورد چیسـتی و ماهیـت ویژگیهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد ،بـر اسـاس تجربیـات مدیریتـی و
پژوهشـی کارفرمایان صنعتی اسـت و این نیز بازنمایی هنجارهای اخالق پژوهشـی همسـو و مبتنی بر وفاق
آنـان در فراینـد انجـام فعالیتهـای تحقیقاتـی در حـوزه فنی-مهندسـی اسـت .چه هنجارهـای اخالقیای در
پژوهشـگران کارآمـد وجـود دارد کـه مـورد تأییـد و رضایـت کارفرمایـان اسـت و منجـر بـه قراردادهای پژوهشـی
موفـق بیـن کارفرما-پژوهشـگر و انجـام تحقیقـات مفیـد و دسـتاوردهای صنعتـی کارآمـد در کشـور میشـود؟
ی مبتنی بر وفاقی بین کارفرما-پژوهشـگر وجود دارند؟ ترجیحات
چه ویژگیها و هنجارهای اخالق پژوهشـ 
هنجارهای اخالق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمد و کارفرمایان شـامل چه مواردی هسـتند؟ این ویژگیهای
اخالقی چه نتایج و دسـتاوردهای مفید و مهمی را میتوانند برای کشـور و رشـد و توسـعه صنعتی آن به ثمر
برسـانند؟ و عدمهمسـویی اخلاق پژوهشـی بیـن پژوهشـگران و کارفرمایـان ،میتوانـد چـه شـرایطی را از نظـر
پیامدشناسـی و آسیبشناسـی و روندشناسـی و آیندهشناسـی در جامعـه پدیـد آورد؟
ناهمگرایـی در روابـط و مناسـبات تمـام گروههـای اجتماعـی و در تمامـی جوامـع بشـری همـواره متـداول
کمیـت و ّ
بـوده و هسـت و فقـط از نظـر ّ
کیفیـت و محتـوا بـا هـم متفاوتنـد ،وانگهـی وجـود همگرایـی در روابـط و
مناسـبات پژوهشـی بیـن پژوهشـگر-کارفرما بـه دلیـل نقـش همـکاری آنـان در تولیـد دانـش فنی و ارائـه کاال و
خدمـات و تعمیـر و نگهـداری صنایـع کوچـک و بـزرگ و در نهایـت پیشـرفت و توسـعه در صنعـت بسـیار حائـز
اهمیـت اسـت چـرا کـه ماحصـل ایـن همگرایـی باعث ایجاد زمینههای اشـتغال بـرای نیروهـای کاری بالقوه و
بالفعـل و افزایـش میـزان کارآمـدی آنـان شـده و منجـربه کاهش نرخ بیکاری ،فقر ،اعتیاد ،فسـاد و نیز کاهش
جرائـم گونا گـون ناشـی از بیـکاری و فقـر میگـردد و هنجارشـکنیها ،بیاخالقیهـا و انـواع بزهـکاری و فسـاد
ناشـی از بیکاری و فقر ،به طور فزایندهای تقلیل پیدا میکنند که در صورت ناهمسـویی هنجارهای اخالقی
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یگـردد .از جهتـی مسـئولیتهای پژوهشـگران و
بیـن پژوهشـگران و کارفرمایـان بـه سـهولت امکانپذیـر نم 
محققیـن کارآمـد و کارفرمایـان و کارگـزاران صنعـت در آینـدۀ جامعـه ،به عنـوان الگویی کارآمد برای پیشـرفت
و توسـعه پایـدار جامعـه ،منعکسکننـدۀ کارآمـدی مشـارکت و تعاملات اخالقـی در جهت پیشـبرد کار و تالش
بـرای ارائـه کاال و خدمـات و رفـاه بیشـتر بـه جامعـه اسـت و لـذا همسـویی و هماهنگـی هنجارهـای اخلاق
پژوهشـی بیـن کارفرمایـان و پژوهشـگران کارآمـد ،در انجـام پژوهـش و تحقیقـات صنعتـی بسـیار ضـروری
مینمایـد .بنابرایـن وجـود هـر گونـه ناهمگرایـی در بیـن پژوهشـگر-کارفرما ،کـه تولیـد کاال و خدمـات بـرای
ً
رفـاه جامعـه و پیشـرفت و توسـعه صنعـت کشـور صرفـا بـا همـکاری و تعاملات اخالقـی آنـان محقـق میگـردد،
میتوانـد پیامدهـا و آسـیبهای جـدی بـر پیکـر جامعه زده و باعث اتالف سـرمایه و نیروی انسـانی متخصص
شـود و اهـداف بلندمـدت را بـرای نسـل آینـده جامعـه در عرصههـای گونا گـون علمی-پژوهشـی و نیـز در
سـاختار اقتصـاد و صنعـت و تأمیـن رفـاه و نیازهـای ضـروری جامعـه ناممکـن سـازد .بدیهـی اسـت از آنجایی
کـه نیازهـای جامعـه بـه صـورت سلسـلهوار بـه هـم متصـل هسـتند و نیازهـا و رفتارهـای فرهنگـی و معنـوی
جامعـه نیـز تحتالشـعاع سـطح برخـورداری افـراد از دسـتاوردهای حاصـل از فنـاوری صنعتی هسـتند ،از این
رو میـزان کارآمـدی پژوهشـگران در انجـام پژوهـش و تحقیقـات صنعتی و تولید دانـش فنی و میزان بهرهوری
از اقتصـاد دانشبنیـان و فراهـم شـدن بسـتر اسـتفاده از ایدههـای فکـری و خالقیتهـای دانشآموختـگان
عرصـه فنی-مهندسـی و ،...نقـش همـکاری همگرایانـه بیـن پژوهشـگر-کارفرما را بـه روشـنی منعکـس
میسـازد و ایـن موضـوع مقدمـه اساسـی و ضـروری بـرای پیشـرفت و توسـعه پایـدار هـر جامعـهای اسـت .بـه
همیـن جهـت ویژگیهـا و هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد از منظـر کارفرمایـان ،بـه عنـوان
مسـئلهای مهم مطرح میگردد .دسـتاوردهای پژوهشـی و تحقیقاتی در حوزۀ صنعت ،فناوری ،محصوالت
و کاال و خدمـات حاصـل از آن کـه بـه تمـام عرصههـای اجتماعـی ،از سـطح نیازهـای زندگـی روزمـره تـا سـطح
علمـی
نیازهـای تخصصـی علـوم دیگـر ،مثـل علـوم پزشـکی ،دندانپزشـکی ،آزمایشـگاهها و دیگـر عرصههـای
ِ
مرتبـط و وابسـته بـه خدمـات و دسـتاوردهای صنعتـی ،تجهیـزات بانکهـا ،خدمـات رایانـهای ،حملونقـل
و کارخانههـای تولیـد انـواع کاالهـا و  ...و تمـام عرصههـا و خدمـات وابسـته بـه صنعـت بـرق و دیگـر صنایـع
کـه خدمـات بسـیار ضـروری و اساسـی را بـرای رفـاه جامعـه ارائـه میکننـد ،همـۀ آنهـا حاصـل همگرایـی و
سـازگاری هنجارهـای اخلاق پژوهشـی بیـن پژوهشـگران کارآمـد بـا کارفرمایـان صنعتـی اسـت و بـدون ایـن
همسـویی و همـکاری بیـن پژوهشـگر-کارفرما و نیـز بـدون ارائـه خدمـات و رفـاه حاصـل از ایـن همسـویی و
ً
همـکاری بیـن آنـان ،تقریبـا زندگـی بـرای افـراد جامعـه ناممکـن میگـردد و افـراد نا گزیرنـد خـود را با سـطحی از
زندگـی نخسـتین سـازگار نماینـد .از ایـنرو سـایه ایـن همگرایـی در هنجارهـای اخالقـی پژوهشـگران کارآمـد
بـا هنجارهـای اخالقـی مـورد تأییـد کارفرمایـان ،تمـام دسـتاوردهای حتمـی منتـج از فعالیتهـای پژوهشـی
و تحقیقاتـی را تحتالشـعاع قـرار میدهـد و روشـن اسـت کـه هنجارهـای اخالقـی ناهمسـو و نامتـوازن ،بـه
دسـتاوردهای کارآمـد و پیشـرفت و توسـعه رهنمـون نمیگـردد و نـه تنهـا دسـتاوردهای صنعتی و هـزاران کاال
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و خدمـات برگرفتـه از آن را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد بلکـه در جامعـه پژوهشـی ،پیامدهـای جدیتـری را نیـز
در پـی دارد .تبعـات ایـن ناهمسـویی بسـیار فرا گیرتـر از آن اسـت کـه قابلاحصـاء و قابلاندازهگیـری باشـد.
نـه تنهـا سـاختار فرهنگـی جامعـه بـه گونـهای از نتایـج ایـن همسـویی و ناهمسـویی تحتتاثیـر قـرار میگیـرد،
کـه ارتعـاش آن در تمـام دنیـا بلکـه در تمـام عوالـم انعـکاس پیـدا میکنـد .اذهـان عمومـی یـک نظارهگـر دائمی
فعـال اسـت کـه هـم از دسـتاوردهای مـادی و فیزیکـی یـک فراینـد بهر هبـرداری میکنـد و هـم از ماهیـت و
کیفیـت کارآمـدی یـا نا کارآمـدی مربـوط بـه روابط و مناسـبات آن فرایند متأثر میگردد .تبعـات مثبت و منفی
ناشـی از ایـن نـوع مهـم از روابـط و مناسـبات همسـو و ناهمسـو ،هـم در سـطوح مختلـف یـک جامعـه هـم در
سـطوح جهانـی پـژوا ک ایجـاد میکنـد .همچنـان کـه تبعـات منفـی آن در سـطح یـک جامعـه آسـیبهای
اقتصادی ،سیاسـی ،فرهنگی و اجتماعی ،آموزشی-پژوهشـی زیانباری دارد و در سـطح جهانی نیز عالوه بر
ً
تأثیرگـذاری بـر تمـام نقـاط جهـان ،بازخـورد آن مجـددا به صـورت اثر مضاعف و تشدیدشـده بـه جامعه مبداء
ً
برمیگـردد ،نتایـج مثبـت ناشـی از آن نیـز در عیـن انعـکاس جهانـی ،عینـا اثـرات مضاعـف و تشدیدشـدهای را
بـه سـاختارهای جامعـه مبـداء بازتـاب میدهـد .بنابرایـن هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پذیرفتهشـدۀ بیـن
کارفرما-پژوهشـگر و همسـویی و ناهمسـویی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی بیـن کارفرمایـان و پژوهشـگران
کارآمد ،مسـئلهای اساسـی اسـت که با بررسـی پرسـشهای پژوهشـی مطر حشـده دربارۀ این موضوع ،آشـکار
میگـردد .ایـن پرسـشها عبارتنـد از:
_چـه ویژگیهـای اخالقـیای در پژوهشـگران کارآمـد صنعتـی وجـود دارد که آنها را در انجـام پروژهها به
موفقیت رهنمون میسـازد؟
_ویژگیهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد بر اسـاس تجربیـات مدیریتی-پژوهشـی کارفرمایان
چیستند؟
_پژوهشـگران کارآمـد چـه ویژگیهـای اخالقـی دارنـد کـه کارفرمایـان کارآمـد را بـه قـرارداد بـا آنهـا ترغیب
مینمایـد؟
_آیـا ایـن ویژگیهـا و شـاخصهای اخالقـی میتوانـد وجـه تمایـز پژوهشـگران کارآمـد بـا پژوهشـگران
دیگـر باشـد؟
3.پیشینۀ تحقیق
ایـن مقالـه درصـدد بررسـی توصیفـی ویژگیهـا و هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد صنعـت
بـرق بـراسـاس تجربیـات مدیریتی-پژوهشـی کارفرمایـان صنعتـی اسـت کـه بـا تحقیـق بـر روی ایـن موضـوع،
ً
ماهیـت همگرایـی بیـن آنـان آشـکار میگـردد .در ایـن بخـش غالبـا بـه پژوهشهایـی پرداختـه میشـود کـه بـا
هنجارهـای اخلاق علمی-پژوهشـی و اخلاق حرفـهای مرتبـط هسـتند .بـا بررسـی اجمالـی مقـاالت و کتـب
مرتبـط بـا ایـن موضـوع ،مقاالتـی مشـاهده نگردیـد که بـه همگرایی هنجارهای اخالق پژوهشـی پژوهشـگران
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کارآمـد بـر مبنـای تجربیـات مدیریتـی و پژوهشـی کارفرمایـان در حـوزۀ صنعـت بـرق پرداختـه شـده باشـد.
برخـی از مقـاالت از جنبـۀ کلـی یـا از جنبـۀ خاصـی بـه موضوع پرداختهاند که در ادامه به آنها اشـاره میشـود.
جعفریانـی و یازرلـو ( )Jafariani & Yazarloo, 2017بـه بررسـی اخلاق مدیـران صنعتـی پرداختـه و
ویژگیهـای اخالقـی در پیشـرفت سـازمانی و مدیریتـی را ارائـه نمودهانـد .جودکـی و اجـل لوئیـان (& Joudaki
 )Ajal Loeian, 2016دربـارۀ اخلاق مهندسـی در پروژههـاي عمرانـی تحقیـق کرده و به این نتیجه رسـیدهاند
کـه سـطوح پاییـن آ گاهـی از آئیننامههـاي اخلاق مهندسـی ،از آمـوزش نا کافـی در سـطوح دانشـگاهی ریشـه
میگیرنـد .پرچمـی و همـکاران ( )Parchami et al., 2016دربـارۀ جایـگاه اخلاق حرفـهای در قراردادهـای
پژوهشـی و مشـاورهای پروژههـای معمـاری و شهرسـازی و چالشهـای پیـش روی آنهـا تحقیـق کردهانـد.
نتایـج پژوهـش صفایـی و همـکاران ( )Safaei et al., 2020از مدیـران سـازمانهای ارائهدهنـدۀ خدمـات فنی
و مهندسـی نشـان داد کـه مؤلفههـای پاسـخگویی ،پایبنـدی بـه ضوابط و قوانین و پایبنـدی به رفاه عمومی
و محیطزیسـت ،مهمتریـن مؤلفههـای اخلاق مهندسـی هسـتند .در ایـن رابطـه مؤلفههـای سـازمانی
متـری داشـتهاند .فیـض و بهادرینـژاد
نسـبت بـه مؤلفههـای حرفـهای و فـردی اخلاق بـه مراتـب نقـش مه 
( )Feiz & Bahadori Nejad, 2010در ارتباط با شایستگی مهندسان 4 ،شایستگی کالن و  8شایستگی اصلی
و  28شایستگی فرعی را برای ارزیابی و بررسی شایستگی مهندسان مدنظر قرار داده و راهحلهای مناسبی
را بـرای رشـد و بالندگـی مهندسـان ارائـه نمودهانـد .خانـی جزنـی و همـکاران ()Khani Jazani et al., 2017
معیارهـای اخلاق پژوهشـی در علـوم اجتماعـی و بـه عبارتـی علـوم انسـانی در کشـورهای مختلـف را مـورد
بررسـی قـرار دادهانـد .شـعبانی ( )Shabani, 2012در پژوهـش فراتحلیـل اخلاق و حاجیانـی ()Hajiani, 2014
در کتـاب جامعهشناسـی اخلاق ،بسـیاری از هنجارهـای اخالقـی را کـه در پژوهشهـای گونا گونـی مـورد
مطالعـه و تحقیـق قـرار گرفتهانـد ،گـردآوری و ارائـه نمودهانـد .در فراتحلیـل شـعبانی ()Shabani, 2012
تحقیقـات اسلاوین و کلبـرگ دربـارۀ رشـد اخالقـی مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت و نیـز تحقیقـات ترنزینـی

1

و پاسـکارال 2دربـارۀ نقـش تحصیلات بـاال در شـیوههای پیچید هتـر تفکـر و ارزشگـذاری ،از جملـه تحقیقاتـی
هسـتند کـه بـا موضـوع اخلاق و همسـویی هنجارهـای اخالقـی مرتبـط هسـتند.
ً
رزنیک ( )Resnik, 2018به عنوان صاحبنظر در حوزه اخالق علمی ،عمدتا بر روی شاخصهای اخالقی
پژوهشـگر تمرکـز کـرده و الگوهـای اخالقـی را بـرای پژوهشـگران ارائـه نمـوده اسـت .مولکلـی ()Mulkey, 1979
اخلاق نظـری و رفتـاری و نابرابـری و تعـارض آنهـا در میـان اعضـای علمـی دانشـگاه (دانشـمندان) را مـورد
بررسـی قـرار داده اسـت .مولکلـی بـه نوعـی ،ناهمسـویی اخلاق علمـی را مطـرح کـرده اسـت.
فلدرمـن ( )Fleddermann, 2013دربـارۀ بایسـتههای اخلاق مهندسـی کتابـی تألیـف کـرده اسـت.
کا کالسـکاس و همـکاران ( )Kaklauskas et al., 2010مـدل معیارهـای متعـدد تصمیمگیـری سـایتمحور
2- Passcarella

1- Trenzini
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 وبمحـور -بـرای رفتـار اخالقـی دانشـجویان را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .نیوبـری ( )Newberry, 2004بـهدشواری دوراهی اخالقیات در آموزش مهندسی پرداخته است .فیل ( )Phail, 2001به موضوع آموزش علم
ُ
اخلاق در حقـوق ،مهندسـی ،پزشـکی و حسـابداری پرداختـه اسـت .سـیتز و انیـل ()Seitz & O’Neill, 1996
به موضوع تصمیمگیری اخالقی و کد اخالقیات روانشناختی پرداختهاند.
از تحقیقات دیگری که هنجارهای اخالقی را بررسی کرده و درعین حال به وجود ناهمسویی و تعارض
ن میدهـد هـر چقـدر
در هنجارهـای اخالقـی پرداختـه ،تحقیقـات چلبـی ( )Chalabi, 2006اسـت کـه نشـا 
گ و باور به ارزشها و هنجارهای کار افزایش یابد ،احساس
ق افراد به فرهن 
س تعل 
ت جامعهای و احسا 
هوی 
مسئولیت نسبت به کار در قبال جامعه کل افزایش مییابد .خلفی و همکاران ()Khalafi et al., 2015, 2016
بـه بررسـی انطبـاق نظـری و رفتـاری در هنجارهـای اخلاق علمـی و نیـز تبییـن ارزشهـای نظـری و رفتـاری
در اخلاق علمـی پرداختـه و بـه تعـارض  83/16درصـد بیـن سـطح نظـری و رفتـاری اخلاق دسـت یافتهانـد.
شـربتاوغلی و افشـار ( )Sharbat Oghli & Afshar, 2010بـه بررسـی نقـش بهبـود نظـام آموزشـی
دانشـکدههای مدیریـت در تربیـت مدیـران آینـده جامعـه و ارزیابـی وضعیت فعلی و ریشـهیابی تفاوت نگرش
دانشـجویان مدیریـت دانشـگاه صنعتـی شـریف پرداختهانـد .ودادهیـر و همـکاران ()Vedadhir et al., 2008
معیارهـای رفتـار اخالقـی را در انجـام کار علمـی و ضـرورت اقتـدا بـه معیارهـای اخالقـی بـرای صیانـت از
علم-فنـاوری در برابـر هرگونـه عمـل فسـادآمیز و فریـبکاری ،مـورد بررسـی قـرار دادهانـد .قاضیطباطبایـی و
ودادهیر ( )Ghazi Tabatabaei & Vedadhir, 2002سـوگیری اخالقی و هنجاری در پژوهشهای دانشـگاهی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .یاریقلی ()Yarigholi, 2018
اخالق پژوهش دانشگاهی را آسیبشناسی کرده است .ضرغامی و رمضانی ()Zarghami & Ramazani, 2009
بـه بررسـی مبانـی و اصـول اخالقـی ارتبـاط اسـتاد بـا دانشـجو براسـاس تحلیل تطبیقـی و نقد آرای فیلسـوفان
هسـتی پرداختهانـد .ودادهیـر و قاضیطباطبایـی ( )Vedadhir et al., 2008بـه مقایسـه تحلیلی-تطبیقـی
نظریـات مرتـن و رزنیـک و اسـتنتاج ضـرورت اقتـدا به معیارهـای اخالقی برای صیانـت از علم-فناوری در برابر
هرگونـه عمـل فسـادآمیز و فریـبکاری ،بـراسـاس نظـرات مرتـن و رزنیـک پرداختهانـد.
متقینیـا و همـکاران ( )Mottaghi Nia et al., 2013بـه موضـوع اخلاق حرفـهای در دانشـگاه :مبانـی
نظـری ،اهمیـت و اصـول پرداختهانـد .یعقوبـی ( )Yaghoubi, 2010بـه الگوپذیـری دانشـجویان از اسـتادان
اشـاره میکنـد و صالـح بـودن ،رعایـت اخلاق حرفـهای و انجـام مسـئولیت تـوأم بـا حکمـت و عش ِـق اسـتادان

را در ایـن رابطـه مؤثـر میدانـد .ظهـور و خلـج ( )Zohoor & Khalaj, 2010در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه
رسـیدند کـه بـا وجـود آن کـه الگـوی عمـل مهندسـان یکسـان اسـت ،ولـی بسـته بـه نـوع تفکـرات و پایبنـدی
آنهـا بـه ارزشهـا و مبانـی اخالقـی ،عملکـرد و نتایـج مهندسـان تفـاوت پیـدا میکنـد.

یکـی از کاملتریـن منشـورهای اخلاق مهندسـی ،در انجمـن ملـی مهندسـان حرفـهای آمریـکا
( )National Society of Professional Engineering Ethics-NSPE) (NSPE 2019بـه ثبـت رسـیده اسـت.
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ایـن منشـور بـرای رشـتههای مختلـف مهندسـی ،دارای  6اصـل و  34جـزء اسـت .انجمنهـای مهندسـان
بـرق ( ،)IEEEمکانیـک ( ،)ASMEعمـران ( ،)ASCEو شـیمی ( )AICHEنیـز بـرای خـود منشـورهای اخالقـی
ً
دارنـد کـه عمومـا از  NSPEتبعیـت میکننـد.
هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد بـر اسـاس تجربیـات مدیریتی-پژوهشـی کارفرمایـان
صنعتـی و ماهیـت همگرایـی ایـن هنجارهـای اخالقـی بیـن کارفرما-پژوهشـگر در حـوزه صنعـت بـرق ،در ایـن
مقالـه مـورد بررسـی قـرار میگیـرد.
4.مبانی نظری
هـدف اصلـی در ایـن مقالـه ،بررسـی توصیفـی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد بـر اسـاس
تجربیـات مدیریتی-پژوهشـی کارفرمایـان صنعتـی اسـت .ایـن تحقیـق بـر اسـاس پرسـشهای پژوهشـی
انجامشـده و مبتنـی بـر فرضیـات و نظریـات ازپیشتعیینشـده نیسـت و لـذا در ایـن بخـش بـه نظریاتـی
پرداختـه میشـود کـه از زوایـای خاصـی میتواننـد تأییدکننـده و تبیینکننـدۀ ماهیـت هنجارهـای اخلاق
پژوهشـی بیـن پژوهشـگر-کارفرما باشـند.
4-1.چهارچوب نظری تحقیق
ایـن تحقیـق بـه صـورت کیفـی و بـا رویکـرد اسـتقرایی انجـام شـده اسـت ،لـذا یافتههـای بهدسـتآمده از آن
میتوانند با بهرهگیری از برخی نظریههای اخالقی قابلتبیین باشـند .نظریات اخالقی مبتنیبر فرادسـتی-
فرودسـتی ،نظریـات اخالقـی وظیفهگرایـی ،عامگرایـی و نفعگرایـی جمعـی و ،...نظریههـای اخالقـی مبتنیبر
نظـم و وفـاق ،تضـاد و تعـارض ،ماننـد نظریـه پارسـونزِ ،م ُرتـن و نظریـۀ گافمـن ،از جمله این نظریات هسـتند.
4-2.نظریۀ نظم و وفاق
از آنجایـی کـه در ایـن تحقیـق بـه همگرایـی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی بیـن کارفرمایـان و پژوهشـگران
کارآمـد تأ کیـد شـده اسـت ،وفـاق و سـازگاری بیـن ایـن دو گـروه مطـرح میشـود و بنابرایـن یافتههـای تحقیـق
دربـارۀ سـازگاری هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد بـا معیارهـای اخالقـی مـورد پذیـرش
کارفرمایـان از طریـق نظریـه وفـاق میتوانـد قابلتبییـن گـردد.
4-3.رشد اخالقی
در نظریـۀ اسلاوین ( )Eslavin, 2006ا گـر افـراد مطابـق بـا هنجارهـای اخالقـی برگزیـده خـود رفتـار نکننـد
یتـر درک اخالقی،
هنجارهـای اخالقـی آنهـا زیـر سـؤال مـیرود و در دیـدگاه کلبـرگ ،تفکـر اخالقی در سـطح عال 
بـه عمـل اخالقـی نزیـک میشـوند ( .)Shabani, 2012از رشـد اخالقـی اسلاوین میتـوان در مـورد نزدیکـی و
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انطبـاق هنجارهـای اخالقـی بیـن پژوهشـگر بـا کارفرمـا نیـز وام گرفـت و بـا تلقـی کـردن آنها به عنـوان یک گروه
واحد و منسـجم ،همگرایی و انسـجام در هنجارهای اخالق پژوهشـی بین پژوهشـگر-کارفرما را هم تضمینی
جهـت رشـد اخالقـی خـود آنـان و هـم رشـد و توسـعۀ جامعـه بـه شـمار آورد.
4-4.نظریۀ مرتن و پارسونز
بـا توجـه بـه نظریـۀ مرتـن ،هرگونـه ناهمنوایـی در هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران بـا معیارهـای
اخالقـی کارفرمایـان ،میتوانـد ناشـی از عوامـل مختلفـی ،از جملـه "ناهمنوایـی درونـی آنهـا بـا قوانیـن
و هنجارهـای جامعـه" باشـد یـا جنبـۀ اعتراضـی داشـته باشـد کـه تحـت عنـوان هنجارگریـزی اخالقـی یـا
هنجارگریـزی اعتراضـی تقسـیمبندی میشـود" (.)Rezaei, 2005
ی بر همسویی و هماهنگی و نظم و وفاق بوده و بر آن تا کید دارد (،)Riterz, 2012
نظریه پارسونز که مبتن 
همسـویی و انطبـاق هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد بـا معیارهـای اخالقـی مـورد قبول بین
پژوهشـگر-کارفرما را میتـوان بـا آن تبییـن نمـود.
ناهمسـویی و ناهمنوایـی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی بیـن پژوهشـگر-کارفرما نیـز بـا اسـتفاده از نظریـۀ
مرتـن قابلتبییـن اسـت و لـذا تضـاد بیـن هنجارهـای اخالقـی پژوهشـگران بـا معیارهـای کارفرمایـان را
میتـوان بـا ایـن نظریـه مـورد تبییـن قـرار داد .بـه عبارتـی بخـش وفـاق و همسـویی در هنجارهـای اخالقـی
بیـن پژوهشـگر-کارفرما ،بـا نظریـه پارسـونز و بخـش ناهمسـویی و ناهمنوایـی در هنجارهـای اخالقـی بیـن
پژوهشـگر-کارفرما ،بـا نظریـۀ مرتـن قابـل تبییـن اسـت.
4-5.نظریۀ پاسونز و گافمن
"در دیـدگاه پارسـونزی ،فـرد کنشهـای خـود را بـر اسـاس ارزیابـی عوامـل محیطـیای انجـام میدهـد کـه در
لحظـه انجـام کنـش ،او را دربرگرفتهانـد .بـه عبـارت دیگـر افـراد در موقعیـت تعامل ،کنش خود را بـا هنجارها و
نظـام اخالقـی مربـوط بـه آن موقعیـت ،وفـق میدهنـد .امـا در دیـدگاه گافمنـی ،کنشـگران زبردسـت قادرند از
کنـش خـود تعریفـی را کـه در یـک موقعیـت خـاص بـرای اهـداف خـود مناسـب میداننـد ،بـه دیگـران تحمیـل
کننـد و زمینـهای را فراهـم کننـد تـا کنـش آنهـا بـه نحـوی تعریـف شـود کـه آن را مثـل هنجارهـا ،نظـام اخالقـی
و اجبارهـای اجتماعـی بـر دیگـران تحمیـل کننـد و از آن بـه نفـع خـود بهر هبـرداری کننـد" (.)Beeman, 1988
بـر اسـاس نظریـه پارسـونز میتـوان چنیـن اسـتنباط کـرد کـه در زمـان برقـراری روابـط و مناسـبات پژوهشـی
و قـرارداد پژوهشـی ،افـراد خـود را بـا هنجارهـای اخلاق پژوهشـی حا کـم بـر سـاختار محیـط پژوهشـی ،وفـق
میدهنـد و خـود را همسـو بـا آن وانمـود میکننـد امـا تحقـق واقعـی و عینـی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی
مسـتلزم آن اسـت کـه در الیههـای عمیقتـری درحیـن انجـام فراینـد پژوهشـی انعـکاس یابنـد و در حـوزۀ
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پژوهشـی بـه طـور گسـتردهتر و عمیقتـر نهادینـه شـوند .در ایـن شـرایط کنشـگران عرصـۀ پژوهشـی ،اعـم
از پژوهشـگران و کارفرمایـان و کارگـزاران ،تمامـی عناصـر تعاملات عمیـق پژوهشـی خـود را ،بـا هنجارهـای
اخلاق پژوهشـی حا کـم بـر سـاختار محیـط پژوهشـی همسـو و هماهنـگ میکننـد ،چـرا کـه تمامـی کنشـگران
بـر اسـاس ارزیابـی خـود از عوامـل محیطـی دربرگیرنـدۀ آنهـا ،کنـش و وا کنشـی متناسـب بـا نظـام هنجـاری
و اخالقـی مربـوط بـه آن موقعیـت انجـام میدهنـد .بنابرایـن ا گـر همسـویی و پایبنـدی عمیـق بـه نظـام
هنجارهـای اخلاق پژوهشـی در یـک جامعـه بـه عنـوان هنجارهـای نهادینهشـده و ضروریشـده در سـاختار
ّ
رسـمیت پیـدا کنـد ،همسـویی پژوهشـگران کارآمـد بـا هنجارهـای اخلاق پژوهشـی مـورد
محیـط پژوهشـی
قبـول کارفرمایـان ،نـه تنهـا در بیـن پژوهشـگران دیـده میشـود بلکـه ایـن همسـویی ،در هنجارهـای اخلاق
پژوهشـی بیـن پژوهشـگران-کارفرمایان نیـز پدیدار میشـود .ا گـر وانمود کردن به برخـی هنجارهای ضروری،
ً
بـرای ورود بـه برخـی عرصههـا کارسـاز و کافـی باشـد ،افـراد صرفـا بـا تظاهـر بـه دارا بـودن آن هنجارهـا بـه
مقصـود خـود خواهنـد رسـید ،لـذا انگیزههـا بـرای نهادینـهشـدن هنجارهـای اخالقـی تضعیـف میگـردد .در
تبییـن «ناهمسـویی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی بیـن پژوهشـگر-کارفرما» ،از هـر دو نظریـۀ پارسـونز و گافمن
میتـوان اسـتفاده نمـود .بنابـر نظریـۀ گافمـن ،کنشـگران بـا توجـه بـه شـرایط خـاص و مطابـق بـا اهـداف
خـود ،تعاریفـی از کنـش خـود ارائـه میکننـد و شـرایط الـزام آن را (ماننـد دیگـر هنجارهـای اخالقـی) بـرای
دیگـران فراهـم میکننـد و نتایـج آن را بـه نفـع شـخصی خـود مصـادره میکننـد .ایـن اصـول در حوزههـای
پژوهشـی ،میتوانـد مثـل همسـویی و ناهمسـویی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران بـا معیارهـای
اخالقـی کارفرمایـان مصـداق پیـدا کنـد .هنگامـی کـه برخـی قواعـد (مثـل ناهمسـویی در هنجارهـای اخلاق
پژوهشـی) ،در عرصههـای علمی-پژوهشـی بهنجـار تلقـی گـردد ،برخی افـراد نیز خود را با ایـن قواعد به ظاهر
بهنجارشـده وفـق میدهنـد.
4-6.نظریات اخالق علمی
از نظـر «زوکرمـن»« ،هنجارهـای سـاختاری علـم دو دسـتهاند ،هنجارهـای شـناختی (فنـی) و هنجارهـای
اخالقـی (رفتـاری) .هنجارهـای شـناختی (فنـی) ،دال لـت بـر علـم دارنـد و هنجارهـای اخالقـی ،ناظـر بـر
رفتارهـای عالمـان هسـتند .اینهـا همـان هنجارهـای ِمرتنـی هسـتند» ( .)Fazeli & Sharee pour 2007در
پژوهشهـا و تحقیقـات علمـی ،علاوه بـر داشـتن تخصـص و تجربـۀ کار تخصصـی کـه دال لـت بـر توانمنـدی
تخصصـی پژوهشـگر دارد ،همسـویی پژوهشـگر بـا هنجارهـای اخلاق علمی-پژوهشـی ،بـه پایبنـدی او بـه
اصـول اخلاق حرفـهایاش داللـت دارد و لـذا پژوهشـگران کارآمـد بایـد هـر دو هنجـار شـناختی و اخالقـی را
دارا باشـند.
رزنیـک  12معیـار اخالقـی را بـرای انجـام کار علمـی و کارایـی و بهـرهوری بیشـتر ،پیشـنهاد میکنـد و
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آنهـا را بـرای علـم ضـروری میدانـد ،مثـل :درسـتکاری ،دقـت ،بلندنظـری ،آزادی ،اعتبـا یـا مـدرک ،تعلیـم،
مسـئولیتپذیری اجتماعـی ،قانونمـداری ،فرصـت ،احتـرام متقابـل ،کارایـی ،احتـرام و رعایـت حقـوق
آزمودنیهـا (.)Vedadhir et al., 2008
اما معیار هنجارهای اخالق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمد در این تحقیق ،برگرفته از تجربیات مدیریتی
و پژوهشـی کارفرمایان و پژوهشـگران کارآمد اسـت که در این تحقیق مطرح شـدهاند.
4-7.هنجارهای اخالق پژوهشی
هنجارهـای اخلاق پژوهشـی ،معیارهایـی اسـت کـه پژوهشـگران کارآمـد و کارفرمایـان بـه عنـوان هنجارهـای
اخالقـی بـرای اهـداف و فعالیتهـای علمی-پژوهشـی انتخـاب کـرده و بـر اسـاس آنهـا میاندیشـند و عمـل
مینمایند .به عبارت دیگر هنجارهای اخالق پژوهشـی ،مجموعه قواعد رفتاری اسـت که رفتار پژوهشـگران
کارآمـد را مطابـق بـا معیارهـای اخالقـی مـورد قبـول کارفرمایـان در فراینـد انجـام پژوهـش هدایـت میکنـد.
4-8.همسویی و وفاق
همسـویی مطر حشـده در ایـن تحقیـق ،ناظـربـر هماهنگـی و همراسـتا بـودن هنجارهـای اخلاق پژوهشـی
پژوهشـگران کارآمـد بـا معیارهـای اخالقـی مـورد پذیـرش کارفرمایـان بـوده و نیـز هماهنگـی و همسـویی بـا
هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پذیرفتهشـده بیـن پژوهشـگر-کارفرما اسـت.
در ناهمسـویی ،مجموعه انتظارات مربوط به هنجارهای اخالق پژوهشـی پذیرفته شـده بین پژوهشـگر-
کارفرمـا بـا هـم همسـو نبـوده و در ناهماهنگـی و تضـاد و تعـارض و تزاحـم بـا یکدیگـر قـرار میگیرنـد و رویکردهـا و
گفتارهـا و رفتارهـای متضـادی را در درون نقـش پژوهشـگری بیـن پژوهشـگر-کارفرما ایجـاد میکننـد.
5.پرسشهای تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس سؤاالت زیر انجام شده است:
_چـه ویژگیهـای اخالقـی در پژوهشـگران کارآمـد صنعتـی وجـود دارد کـه آنهـا را در انجـام پروژههـا بـه
موفقیـت رهنمـون میسـازد؟
_ویژگیهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد بر اسـاس تجربیـات مدیریتی-پژوهشـی کارفرمایان
چیستند؟
_پژوهشـگران کارآمـد چـه ویژگیهـای اخالقـی دارنـد کـه کارفرمایـان کارآمـد را بـه قـرارداد بـا آنهـا ترغیب
مینمایـد؟
_آیـا ایـن ویژگیهـا و شـاخصهای اخالقـی میتوانـد وجـه تمایـز پژوهشـگران کارآمـد بـا پژوهشـگران
دیگـر (غیرکارآمـد) باشـد؟
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6.روششناسی و روش تحقیق
کتشـافی میدانـی بـا
ایـن پژوهـش یـک پژوهـش کیفـی اسـت و روش مـورد اسـتفاده در آن" ،یـک مطالعـه ا
ِ
ی بـر دادههـای تجربـی" اسـت کـه بـا اسـتفاده از مصاحبههـای عمیـق حضـوری
رویکـرد اسـتقرایی و مبتنـ 

تـوأم بـا پرسـشهای پژوهشـی نیمسـاختیافته مربـوط بـه چیسـتی و ماهیـت ویژگیهـای اخلاق پژوهشـی
پژوهشـگران کارآمـد در تحقیقـات موفـق صنعتـی انجـام شـده اسـت.
جامعـۀ آمـاری :جامعـه آمـاری ،کارفرمایـان و پژوهشـگران صنعـت بـرق هسـتند کـه  38نفـر از کارفرمایـان
ن صـورت کـه پژوهشـگران
و پژوهشـگران کارآمـد بـا روش نمونهگیـری هدفمنـد انتخـاب گردیدهانـد .بـه ایـ 
کارآمـدی کـه موفـق بـه انجـام پژوهشهـای مفیـد و مؤثـر صنعتـی و رفـع مشـکالت اساسـی در صنعـت بـرق
بودهانـد و کارفرمایـان کارآمـد مرتبـط بـا آنهـا که موفق به ترغیب پژوهشـگران کارآمد بـرای انعقاد قراردادهای
پژوهشـی کاربـردی و ضـروری بـا آنـان بـوده و زمینـۀ انجـام پژوهشهـای کاربـردی و مؤثـر صنعتـی و رفـع
مشـکالت اساسـی در صنعـت را فراهـم نمودهانـد ،نمونههـای این تحقیق را تشـکیل میدهنـد .با هر دو گروه
پژوهشـی عینـی آنـان دربـارۀ
کارآمـد ،مصاحبههـای عمیـق انجـام گردیـد و اطالعـات و تجربیـات مدیریتـی و
ِ

ویژگیهـا و هنجارهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد ،بـرای پاسـخ بـه سـؤاالت پژوهشـی جمـعآوری

گردیـد .ایـن اطالعـات کـه حاصـل فعالیتهـا و تجربیـات مدیریتـی و پژوهشـی کارفرمایـان و پژوهشـگران
صنعتـی (تجربیـات کارفرمایـان کارآمـد و تجربیـات پژوهشـگران کارآمد) اسـت ،مبنای دادههـای این تحقیق
را تشـکیل میدهنـد.
روش تجزیـه و تحلیـل دادههـا :بـرای ایـن منظـور جهـت بررسـی پرسـشهای پژوهشـی و پاسـخها
و دادههـای حاصـل از تحقیـق از روشهـای آمـار توصیفـی و فنـون آنالیـز و تجزیـه و تحلیـل کیفـی
ارائهشـده توسـط محمـدی ( ،)Mohammadi, 2014حافظنیـا ( ،)Hafeznia, 2017یمانـی و همـکاران
( ،)Yamani et al., 2008مردیـت و همـکاران ( ،)Meredith et al., 2003فرخـزاد (،)Farrokhzad, 2005
ویلکینسـون و بیرمینگهـام ( ،)Wilkinson & Birmingham (2003گیلهـام ( )Gillham, 2000و روبیـن
( )Rubin & Rubin, 2005اسـتفاده گردیـده اسـت .ابتـدا در میـان چنـد نمونـه از کارفرمایـان کارآمـد و
کارآمـد مرتبـط بـا آنـان بـا انتخـاب هدفمنـد ،نمونـهای از سـؤاالت نیمسـاختیافته همـراه بـا
پژوهشـگران
ِ
مصاحبههـای اولیـه اجـرا گردیدنـد و در حیـن مصاحبـه و پـس از آن ،سـؤاالت و پاسـخهای مصاحبههـا بـا
ً
روش مقایسـهای و تطبیقـی ،مـورد بررسـی و بازبینـی قـرار گرفتنـد .سـؤاالت مجـددا طراحـی و سـازماندهی
شـدند و نمونههـای هدفمنـد بعـدی انتخـاب شـدند .رونـد مصاحبههـا طـی تیرمـاه سـال  98تـا بهمنمـاه
سـال  ،98بـه طـور کامـل اجـرا گردیـده و از تمـام مصاحبههـا فایلهـای صوتـی تهیـه شـد .فایلهـای صوتـی
ابتـدا بـه متـن نوشـتاری تبدیـل شـدند و بـا مطالعـه و بررسـی دقیـق و چندین بـاره متن مصاحبههـا و تطبیق
آنهـا بـا فایلهـای صوتـی بـر اسـاس سـؤاالت و پاسـخهای دریافتشـده ،ابتـدا کدگـذاری بـاز بـر روی دادههـا
انجـام گرفـت .سـپس بـا انجـام مقولهبنـدی ،کدگـذاری محـوری انجـام شـد و هنجارهـای اخلاق پژوهشـی
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پژوهشـگران کارآمـد و همگرایـی ایـن هنجارهـا بیـن پژوهشـگر-کارفرما مـورد آنالیـز و تحلیـل تفسـیری نهایـی
قـرار گرفـت و در بخـش یافتههـای تحقیـق بـا ارائـه نقلقـول مسـتقیم گفتـار مصاحبهشـوندگان ،بـه صـورت
منبـع اصلـی گـزارش شـدهاند.
هدف این تحقیق ،اندازهگیری و سنجش هنجارهای اخالق پژوهشی نبوده است بلکه هدف ،پرسش
از چیسـتی ،ا کتشـاف و شـناخت هنجارهای اخالق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمد بر اسـاس تجربیات زیسـته
مدیریتی-پژوهشـی کارفرمایـان و پژوهشـگران کارآمـدی بـوده اسـت کـه بـه صـورت هدفمنـد بـرای مصاحبـه
انتخـاب شـدهاند .لـذا اعتبـار دادههـا و یافتههـای ایـن تحقیـق ،همانـا تجربیـات زیسـته مدیریتی-پژوهشـی
کارفرمایـان و پژوهشـگران کارآمـد مـورد مصاحبـه اسـت و مسـتندکردن یافتهها به صـورت فایلهای صوتی و
ارائـه نقلقولهـای مسـتقیم گفتـار آنـان در ذیـل هـر هتجـار اخالقـی ،ناظـرب ر این اعتبار اسـت و دقـت در ارائه
ایـن نقلوقولهـا نیـز متکـی بـر ضبـط مصاحبههـا و تهیـه فایلهـای صوتـی و تبدیـل آنهـا بـه متـن نوشـتاری
و خوانـدن و مـرور چندیـنبـارۀ آنهـا و اسـتخراج گزارههـای مربـوط بـه پاسـخ سـؤاالت مصاحبههـا و کدگـذاری
بـاز و محـوری و گزینشـی جهـت انجـام مراحـل تجزیـه و تحلیل و تعبیر و تفسـیر آنها جهت رسـیدن به مفاهیم
مرتبـط بـا هنجارهـای اخلاق پژوهشـی اسـت .بـرای اعتباریابـی تعابیر برداشتشـده از مصاحبه آنهـا نیز ،این
تعابیـر بـا چنـد همـکار متخصـص به اشـترا ک گذاشـته شـده و به اجمـاع و وفاق رسـیدهاند.
7.یافتهها
 تحلیل یافتههااز میـان  38مصاحبـۀ عمیـق انجامشـده 5 ،مـورد کارفرمـا 33 ،مـورد پژوهشـگر بودند که از میـان آنان  9مورد
در هـر دو جایـگاه پژوهشـگری و کارفرمایـی قـرار داشـتند .همـه آنـان مـرد و متأهل بودند و در سـال  98دارای
درآمـد بیـن  10-7میلیون بودند.
یافتههـای ایـن تحقیـق حاصـل مصاحبـه بـا  5کارفرمـا 33 ،محقـق و  9کارفرما-محقـق اسـت .در ایـن
تحقیـق بـرای پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال کـه چـه ویژگیهـای اخالقـی در پژوهشـگران کارآمـد وجـود دارد کـه
باعـث موفقیـت آنهـا در انجـام پروژههـای صنعتـی میشـود و آیـا ایـن شـاخصهای اخالقـی میتوانـد وجـه
تمایـز آنهـا بـا پژوهشـگران دیگـر باشـد ،از روش کدگـذاری بـاز و محـوری اسـتفاده شـده اسـت .ابتـدا متـن
مصاحبهها به دقت مطالعه شـد و سـؤاالت و پاسـخهای مرتبط با آنها شناسـایی و مورد بررسـی قرار گرفتند
و ویژگیهـای ذیـل اسـتخراج شـدند کـه حاصـل تجربیـات پژوهشـی و مدیریتـی مصاحبهشـوندگان دربـارۀ
ویژگیهای متمایز پژوهشـگران کارآمد اسـت .هنجارهای اخالق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمد در میان سـه
گـروه پژوهشـگران ،کارفرمایـان و بیـن پژوهشـگر-کارفرما بررسـی گردیـده و در جـداول  1و  2ارائـه گردیدهانـد.
خود پژوهشـگران ،در جدول  1مشـخص شـده
ویژگیهای پژوهشـگران کارآمد بر اسـاس تجربیات پژوهشـی ِ
اسـت .ویژگیهـای پژوهشـگران کارآمـد از دیـدگاه کارفرمایـان در جـدول  2ارائـه شـدهاند.
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جدول .1ویژ گیهای پژوهشگران کارآمد از دیدگاه خود پژوهشگران

ویژ گیهای پژوهشگران کارآمد
1

مسئولیتپذیری

8

فروتنی

14

ارق ملی

2

واقعبینی

9

پیگیر بودن

15

سختکوشی

3

صداقت

10

داشتن استقالل کاری

16

صبور بودن

4

ارتباطات خوب

11

اخالق حرفهای

17

قانع بودن

5

وجدان کاری

12

دغدغۀ حل مسئله

18

امانتداری

6

داشتن تخصص

13

ذات خالق

19

کنجکاوی

7

داشتن تجربه
جدول .2ویژ گیهای پژوهشگران کارآمد از دیدگاه کارفرمایان

ویژ گیهای پژوهشگران کارآمد
1

پیگیر بودن

8

درک جایگاه و نیاز کارفرما

15

ثبت اختراع

2

داشتن تخصص

9

فراتر از تعهد عمل کردن

16

سختکوشی

3

جوان بودن

10

صداقت

17

صبور بودن

4

ارق ملی

11

مطرح بودن در صنعت

18

قانع بودن

5

پاسخگو بودن در برابر ایرادات

12

اخالق حرفهای

19

امانتداری

6

متوجه مسئله شدن و درک موضوع
مطر حشده

13

کاربردی بودن پژوهش در یک یا چند
شرکت

7

ارتباطات خوب

14

مقاالت حاصل از پروژه

 20دغدغۀ حل مسئله
21

کنجکاوی

بـر اسـاس نتایـج حاصـل از تحقیـق (منـدرج در جـدول )2کـه مبتنـی بـر تجربیـات مدیریتی-پژوهشـی

کارفرمایـان کارآمـد صنعـت بـرق اسـت ،
ویژگیهای اخالق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمد ،به ترتیب
مهمترین

حرفهای ،فراتر از
عبارتنـد از :داشـتن صداقـت ،تخصـص ،صبـور بودن ،ارتباطات خوب ،سختکوشـی ،اخـالق

نسـبت به ایرادات ،متوجه مسـئله بودن و درک
تعهـد عمـل کـردن ،مطـرح بودن در صنعت ،پاسـخگو بودن

مطرحشـده ،ارق ملـی ،امانتـداری ،قانـع بـودن ،درک جایـگاه و نیـاز کارفرمـا ،جـوان بـودن ،دغدغـۀ
موضـوع
حـل مسـئله ،کنجـکاوی ،پیگیـر بـودن ،ثبـت اختـراع ،مقـاالت پژوهشـی ،کاربـردی بـودن پژوهـش آنـان در
یـک یـا چند شـرکت.


ویژگیهـای منـدرج در جـدول  2از آنهـا برداشـت شـدهاند،
قسـمتهایی از متـن مصاحبههـا کـه



بـه شـرح ذیـل ارائـه 
میگردد:
پیگیـر بـودن :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ  1برداشـت شـده است":پژوهشـگران
کارآمـد از ابتـدا تـا انتهـای موضـوع پیگیـر پژوهـش هسـتند تـا بـه تولیـد محصـول 
ایـدهآل برسـند و کاربـردی
شـوند .رفـع معایـب داشـته باشـند .خدمـات 
پسازفـروش ارائـه کننـد .بـه نظـر کاربـران و تأمیـن نیـاز کاربـران
توجـه کننـد".
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داشـتن تخصص :این ویژگی از قسـمت مربوط به مصاحبۀ شـمارۀ  30برداشـت شـده است" :پژوهشگران
کارآمـد پژوهشـگرانی هسـتند کـه کار رو خـوب انجـام میـدن ،بـه کار مسـلطند و میتونـن نیـاز رو بـه موقـع
برطـرف کننـد ،کار عملـی کـرده باشـند ،یـه سلسـله مراتبـی رو طـی کـرده باشـند :تـو بـازار سـنتی خـود ایـران
بحـث اوسـتا و شـا گردی بـوده ،اینکـه شـما میفرماییـد یـه دانشـجویی زیـر بال وپـر یـه اسـتاد رشـد کـرده ولـی
بـا ایـن کـه همـه کارهـا رو خـودش کـرده و میگـه مـن نمیتونـم تـا اسـم ایشـون نباشـه کار کنـم و یـا نمیتونـم
مسـتقل بشـم و بـه مـن اعتمـاد نمیکننـد ،شـاید همـون فـوت اسـتادی (فـوت کوز هگـری) باشـه کـه باالخـره
ایـن اسـتادی کـه کار رو گرفتـه فکـر نمیکنـم گزارشـی کـه دانشـجو مینویسـه بـدون مطالعـه بیـرون بفرسـته و
بـا توجـه بـه تجربههایـی کـه داره نـکات مـورد نظرشـو در گزارشـات میگنجونـه بـه طـوری کـه قابلیـت پذیـرش
بـرای وا گذارکننـدۀ کار رو بـه وجـود میـاره ".و یـا از قسـمت مربوط به مصاحبۀ شـمارۀ  2برداشـت شـده اسـت:
"ایـن  5تـا محقـق را دوبـاره در کمیتـه تحقیقـات توانیـر کـه باالتریـن سـطح شـرکت اسـت و بـا مدیـر ،معاونیـن
و خودمـان پنـج  -شـش یـا  10نفـری میشـویم آخریـن رأیگیـری را انجـام میدهیـم کـه از ایـن  5تـا ،یکـی
انتخـاب شـود .در اینجـا دیگـر فرقـی نمیکنـد کـه آیـا فـرد اولیـن بار اسـت که وارد شـده یـا  20پروژه انجـام داده
اسـت .لـذا انتخـاب حسـی نیسـت کـه از برخـورد ایـن خوشـم میـاد یـا نمیـاد و کار را ملا ک قـرار میدهیـم کـه
ایـن کار شـامل تعهـد ،علـم ،فـن ،فنـاوری و تکنیـک میشـود ".و یـا از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ 12
برداشـت شـده اسـت ...." :باید تخصص و تجربه رو در نظر بگیره ،شـرایطی که پژوهشـگر کار رو خوب انجام
میـده را در نظـر بگیـره نـه پارامترهـای دیگـه را ،بعضیهـا شـاید بـه یـه نفـر کـه تخصـص نداشـته باشـه کار رو
بهـش ِب َـدن حـاال یـا بنابـر توصیـه یـا آشـنایی و دوسـتی! ....در صورتـی کـه بایـد ببیننـد ایـن پـروژهای کـه در
ایـن کشـور میخـواد انجـام بشـه ،کیـا در ایـن صاحبنظـر هسـتند و از اونـا انتخـاب کننـد و اونایـی کـه رزومـه
خوبـی دارنـد".
جـوان بـودن :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ " :1نیـروی جـوان بسـیار تأثیرگـذار بـوده،
ً
ممکـن اسـت آدم باتجربـهای پـروژه را بگیـرد ولـی نیـروی جـوان آن را انجـام دهـد کـه واقعـا موثـر بـوده اسـت".
جـوان پرانرژی بادانـش ،گفته که
و یـا از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ  2برداشـت شـده اسـت" :محقق
ِ
ً
مـن هیئـت علمـی نرفتـم و بـه صنعـت آمدم چون عالقهمندم و صنعت را میشناسـم .شـما هـم گفتید دقیقا
چـه نیـازی داریـد کـه تبدیـل بـه محصـول شـده و االن محصولـم را به اسـترالیا صـادر میکنم".
ارق ملـی :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ  1برداشـت شـده اسـت" :شـاخص مهـم
پژوهشـگر خـوب ،اعتقـاد بـه دیـن و خدمـت بـه جامعـه اسـت .کسـانی بودنـد کـه کار میکردند و بـرای فرصت
مطالعـه بـه خـارج رفتـه بودنـد ولـی دوبـاره برگشـتند".
پاسـخگو بـودن در برابـر ایـرادات :ایـن ویژگـی از قسـمت مربوط به مصاحبۀ شـمارۀ " :30نیازها و مشـکالت
رو برطـرف میکنـه ،مـن نیـاز و مشـکالتم رو اعلام میکنـم ،براشـم هزینـه میکنـم ،بـا صداقـت بایـد بگـه مـن
توانمندیـم اینـه و بعـد هـم کار رو انجـام بـده ،یـه وقتایی باید بیشـتر از اون قرارداد مایه بذاره ،اینطور نباشـه
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کـه بگـه مـن طبـق قـرارداد ایـن مقـدار مایـه میـذارم ،مـا در چنـد صفحـه قـرارداد کـه نمیتونیـم همـه چـی رو
بگنجونیـم ،از مشـکالت کار هـم کـه خبـر نداریـم ولی قرار نیسـت کـه همه چی در قالب همـون جلو بره .وقتی
دو طرف پذیرفتیم ،باید بیشـتر از قرارداد وقت بذاریم ".و یا از قسـمت مربوط به مصاحبۀ شـمارۀ  1برداشـت
شـده اسـت" :تـا ایـرادی میگیریـم ،پاسـخگوی ایـرادات هسـت ،بـرای پـروژه وقـت میگـذارد .ایـن مـورد هـم
محقـق دلخـواه مـا بـوده و هـم محقـق موجود".
متوجـه مسئلهشـدن و درک موضـوع مطر حشـده :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـماره
":1متوجـه مسئلهشـدن و درککـردن موضوعـی کـه مطـرح میشـود یـا یافتـن پاسـخ مناسـب بـرای ایـرادی
کـه گرفتـه میشـود ،از ویژگیهـای یـک محقـق کارآمـد اسـت ".و یـا از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ 30
برداشـت شـده اسـت" :کار رو خـوب انجـام میـدن ،بـه کار مسـلطند و میتونـن نیاز رو به موقـع برطرف کنند".
داشـتن ارتباطات خوب :این ویژگی از قسـمت مربوطبه مصاحبۀ شـمارۀ " :6اولین باری که من با شـما
یـا شـما بـا مـن برخـورد میکنیـم ،کاری نداریـم کـه تخصـص ایـن فـرد چـی هسـت ،چقـدر در تخصصـش ّ
تبحـر
ً
دارد بلکـه صرفـا از جنبـۀ ارتباطـی مهـم اسـت کـه چقـدر میتوانـد ارتبـاط برقـرار کنـد ،مـا خیلـی نخبـه داریـم
کـه چـون نمیتواننـد ارتبـاط برقـرار کننـد منـزوی و سـرخورده میشـوند و منجـر بـه اقدامـات خـارج از کشـور و
جامعهگریزی میشـود ".یا از قسـمت مربوطبه مصاحبۀ شـمارۀ  13برداشـت شـده اسـت":من وقتی تازه سـه
چهـارمـاه بـود کـه وارد کار پژوهشـگری شـده بـودم ،یـک پـروژه از نیـروگاه نـکا گرفتـم و رفتـم تـا از یه مهندسـی
اونجـا اطالعـات پـروژه بگیـرم و اون مهنـدس سـابقه زیـادی داشـت و میدونسـت کـه من تـازهکارم و اطالعات
ن همـهراه اومدم نمیشـه که دسـتخالی برگردم .رفتم پیـش راننده
رو بهـم نـداد .مـن گفتـم چـهکار کنـم ،ایـ 
مدیرعامـل کـه آشـنای مـا (باجنـاق بـرادرم) بـود و اون باهامـون اومـد دوبـاره رفتیـم پیـش مهنـدس ،راننـده
ً
گفـت ایـن فامیلمونـه و فلان  ،...مهنـدس اطالعـات رو داد .میگـم ایـن تجربـه خودمـه و واقعـا هـم تجربـه
نداشـتم .اون طـرف هـم حـق داشـت ولـی ا گـر فامیـل مـن نبـود ،مـن دسـتخالی بـر میگشـتم".
درک جایـگاه و نیـاز کارفرمـا :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ " :6جایـگاه طـرف مقابـل
یعنـی کارفرمـا را خـوب تشـخیص دهـد .یعنـی ببینیـد وقتـی مـن ارائهکننـدۀ خدمـت یـا فروشـنده باشـم ،بایـد
محصولـم را متناسـب بـا نیـاز جامعـه عرضـه کنم .ا گر شـما به فروشـگاهی بروید و محصولـی را ببینید ،تا وقتی
کـه مطمئـن نشـوید نیـاز شـما را برطـرف میکنـد ولـو اینکـه خـوب باشـد یـا قیمتـش پاییـن باشـد ،فروشـنده
کلـی صحبـت کنـد ،شـما خریـد نمیکنیـد .حـاال اینجـا پژوهشـگر نیـز بـه عنـوان یـک فروشـنده اسـت ".و یـا از
ً
قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ  2برداشـت شـده اسـت" :مثلا بـه پژوهشـگر میگوییـم آقـای پژوهشـگر بـا
توجـه بـه اینکـه مـا کارفرمـای شـما هسـتیم و شـما محقـق ،و بـا توجـه بـه اینکـه به شـما پـول میدهیم و شـما
کاری را انجـام میدهیـد ،لـذا بایـد حفـظ حرمـت کنیـد و بحثهـای تجاریسـازی ،مالکیـت فکـری و معنـوی
را رعایـت کنیـد".
فراتـر از تعهـد عمـل کـردن :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوطبـه مصاحبـۀ شـمارۀ " :30از خـودش مایـه بـذاره،
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یـه وقتایـی بایـد بیشـتر از اون قـرارداد مایـه بـذاره ،اینطـور نباشـه کـه بگـه مـن طبـق قـرارداد ایـن مقـدار مایه
میـذارم ،مـا در چنـد صفحـه قـرارداد کـه نمیتونیـم همـه چـی رو بگنجونیـم ،از مشـکالت کار هـم کـه خبـر
نداریـم ولـی قـرار نیسـت کـه همـه چـی در قالـب همـون جلـو بـره ،وقتـی دو طـرف پذیرفتیـم ،بایـد بیشـتر از
قـرارداد وقـت بذاریـم ".و یـا از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ  6برداشـت شـده اسـت":فراتر از تعهد عمل
کـردن (بیشـائبهبـودن ،خالصانـه کار کـردن و وقـتگذاشـتن) از ویژگیهـای یـک محقـق کارآمـد اسـت".
صداقـت :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ " :6یعنـی مـن محققـی کـه در پروپزالـی کـه
ً
پـر کـردم عنـوان کـردم مثلا صـد نفرسـاعت روی ایـن وقـت میگـذارم و بـر مبنـای آن ،رقـم پیشـنهادی بـرای
ً
پـروژه را دادم .بعـد ا گـر ایـن صـد نفرسـاعت چـه آن ابتـداش بـرآوردش واقعـی نباشـد ،بعـدا کـه گزارشهـای
پیشـرفت کاری میدهنـد ،بایـد بـا خـود پروپـزال هماهنـگ باشـد".و یـا از قسـمت مربـوط به مصاحبۀ شـمارۀ
 30برداشـت شـده اسـت" :مـن نیـاز و مشـکالتم رو اعلام میکنـم ،براشـم هزینـه میکنـم ،بـا صداقـت بایـد بگه
مـن توانمندیـم اینـه و بعـد هـم کار رو انجـام بـده".
مطـرحبـودن در صنعـت :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوطبـه مصاحبـۀ شـمارۀ " ،30کسـی کـه تـو یـه صنعتـی
ً
رشـد کـرده و در آن حـوزه نـامآور شـده ،حتمـا کارش قابـل قبـول بـوده".و یـا از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ
شـمارۀ  2برداشـت شـده اسـت" :مـا نمیتوانیـم بفهمیـم اسـتعداد ،عالقـه و روحیـه محققیـن بـرای انجـام و
اتمـام کار چگونـه اسـت .امـا اقدامـات و سـوابق قبلـی و توانمنـدی امـروز میتوانـد کمـک کنـد یـا خیـر".
اخلاق حرفـهای :ایـن ویژگـی از قسـمتمربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ " ،2اخالقمـدار باشـد کـه تعهداتـی
ط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ " :6در تمـام شـرایط کاری،
کـه بـه مـا داده اسـت را انجـام دهـد ".و یـا از قسـمت مربـو 
چـه در بخـش پژوهـش چـه در هـر بخشـی از جامعـه ،اخلاق حرفـهای مهمتریـن ویژگـی افـراد کارآمـد اسـت".
و یـا از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ  29برداشـت شـده اسـت" :مـا از پژوهشـگر بخـش خصوصیمـون
انتظارمـون کمتـره ولـی از پژوهشـگر بخـش دولتیمـون انتظارمـون اینـه کـه اخلاق رو رعایـت کنـه".
ی بـودن پژوهـش در یـک یـا چنـد شـرکت :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ 29
کاربـرد 
برداشـت شـده اسـت" :یک ویژگی محقق کارآمد ،کاربردیشـدن دستاوردهاسـت ،یعنی پژوهشـی که انجام
میـدی ،ا گـر در سـطح شـرکت بـه کار گرفتـه بشـه یـه امتیـاز داره ،ا گـر در سـطح شـرکتهای دیگـه پیـاده شـده
ً
و اسـتفاده شـده امتیازهـای بیشـتری داره ،ولـی اونـی کـه اصلا بـه کار گرفته نشـده ،امتیازش صفر هسـتش".
مقـاالت پژوهشـی پـروژه :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ  29برداشـت شـده
است":داشـتن مقـاالت حاصـل از پـروژه ،از ویژگیهـای محقـق کارآمـد اسـت :مقـاالت علمـی و پژوهشـی و
 ،ISIحـاال دیگـه بـه Qآن گیـر نمیدیـم".
داشـتن ثبت اختراع :این ویژگی از قسـمت مربوط به مصاحبۀ شـمارۀ  29برداشـت شـده است":داشـتن
ثبـت اختـراع از ویژگیهـای محقـق کارآمـد اسـت کـه اینـم دوسـت داشـتیم داخلـی و خـارج کشـور بودنـش،
ً
دسـتهبندی بشـه ولـی ا کثـرا داخلـی هسـتند".
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سختکوشـی :این ویژگی از قسـمت مربوط به مصاحبۀ شـمارۀ " :9یکی از ویژگیهای محققین کارآمد،
سختکوشـی اسـت ".و یا از قسـمت مربوط به مصاحبۀ شـمارۀ  4برداشـت شـده اسـت" :مسـئلۀ ما این است
کـه افـرادی میتواننـد علیرغـم همـۀ مشـکالت و موانـع ،پژوهشـگر موفقـی باشـند که همیشـه وقـت بگذارند،
درب اتاقشـان باز باشـد .اما کسـانی هسـتند که حوصله ندارند ،شـاید خیلی هم آرمانگرا و خالق باشـند و از
نظـر علمـی هم اندوختههای خوبی داشـته باشـند".
صبـور بـودن :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ " :9از ویژگیهـای یـک محقـق کارآمـد،
ً
صبـور بـودن هسـت چـون مثلا شـما میرویـد پیـش یـک کارفرمـا ،بعضیـا (محققیـن) بهشـون برمیخـوره
ولـی یکـی هسـت (محققـی) صبـر داره ،سـعۀ صـدر داره ،شـرایط بسـیار متغیـره ،امـروز پـول هسـت فـردا
نیسـت ".و یـا از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ  4برداشـت شـده اسـت" :از ویژگیهـای محققیـن کارآمد
حوصلهداشـتن زیـاد اسـت ،در قشـر جـوان ،برخـی دانشـجویان و حتـی برخـی همـکاران میخواهنـد در
ً
کوتاهمـدت بـه خواستههایشـان برسـند .مثلا میگـه مـن میخـوام هـم ماشـین داشـته باشـم هـم خونـه ،اینـا
ً
رو هـم طـی  5سـال میخـوام بـه دسـت بیـارم ،مثلا یـک دانشـجوی دکتـرا بـه اشـتباه خـود را بـا یـک بـازاری
مقایسـه میکنـد و پیشـرفت او را میبینـد و مشـکل را در خـود میبینـد و بـرای زودتـر رسـیدن بـه معیارهایـی
کـه جامعـه برایمـان خـوب و عالـی تعریـف کـرده اسـت ،اخلاق را زیـر پـا میگـذارد و سـعی میکنـد سـمبلکاری
کنـد و زودتـر بـه آن معیارهـا برسـد .برخـی از افـراد ،حتـی برخـی از همـکاران ،میخواهنـد در کوتاهمـدت بـه
خواستههایشـان برسـند".
قانعبـودن :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ " :9بعضیـا میـرن بـرای یـه پـروژه پولـی
میخـوان کـه کارفرمـا میگـه چـه خبـره! (طمـع نکـردن) ،یعنـی برخـی هـم بـه انـدازۀ واقعـی تالششـون پـول
میخوان ".و یا از قسـمت مربوط به مصاحبۀ شـمارۀ  12برداشـت شـده اسـت" :ا گر قیمتش هم معقول باشـه
و بـا بقیـه اختلاف زیـادی نداشـته باشـه ،پـروژه رو بـه اون میدیم .ا گـر مبلغ خیلی پرت باشـه ،نمیتونه پروژه
رو بگیـره".
امانـتداری :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ " :9بعضـیوقتـا یـک کارفرمایـی ماحصل
تجربیاتشـو در اختیـار محققـی قـرار میـده کـه شـما ا گـر میخواهیـن تحقیـق انجـام بدهیـد ،ایـن اطالعـات
محرمانـه هسـت و مسـتلزم امانـتداری اسـت ".و یـا از قسـمت مربـوط بـه مصاحبۀ شـمارۀ  12برداشـت شـده
اسـت" :از ویژگیهـای محقـق کارآمـد ایـن اسـت کـه کار رو درسـت انجـام داده و درسـت تحویـل داده باشـد".
دغدغـۀ حـل مسـئله :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوط بـه مصاحبـۀ شـمارۀ  13برداشـت شـده اسـت":حس
اینکـه میخوایـم یـه مشـکل و یـه مسـئله رو حـل کنیـم ،یعنـی دغدغـه داشـته باشـیم ،یـه چیزی دیگـه ،وقتی
شـما یـه مسـئله رو حـل کنیـد ،خودتـون لـذت میبرید .ما یه معلم ریاضی در دانشـگاه داشـتیم ،کل تخته رو
پـر میکـرد ،هـی اثبـات میکـرد .بعـد تـو حـال خـودش میگفـت :خدایـا مـن کـه خـودم بـرای ایـن کـه ایـن همه
بلـدم خیلـی کیـف کـردم ،تـو چقـدر کیـف کـردی؟ راسـتش در خـود ایـن مسـئله مقـداری لـذت وجـود داره،
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یعنـی ا گـر مشـکلی رو از صنعـت حـل کنیـم ،رضایـت خـود از خـود بـرای مـا وجـود داره".
کنجـکاوی :ایـن ویژگـی از قسـمت مربـوطبـه مصاحبـۀ شـمارۀ  20برداشـت شـده اسـت" :یـه ویژگـی دیگـه
اینکـه چیـزی رو کـه آموزنـد ،میخـوان در عمـل نیـز تسـت کنـن و ببیننـد چـه بـروندادی میتونـه داشـته
ً
باشـه ،ا کتشـکاف ،کنجـکاوی ،مثلا مـن کـه تخصصـم  GISهسـتم ،دوسـت دارم ببینـم اون چـه یـاد گرفتـم
رو بـه عمـل ببینـم".
8.بحث
بـر اسـاس نتایـج حاصـل از تحقیـق کـه مبتنـی بـر تجربیـات مدیریتی-پژوهشـی کارفرمایـان صنعـت بـرق
اسـت ،مهمتریـن ویژگیهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران کارآمـد بـه ترتیـب عبارتنـداز :داشـتن صداقـت،
ل کـردن ،مطر ح
تخصـص ،صبـوربـودن ،ارتباطـات خـوب ،سختکوشـی ،اخلاق حرفـهای ،فراتـر از تعهـد عم 
بـودن در صنعـت ،پاسـخگو بـودن نسـبتبه ایـرادات ،متوجه مسـئله بـودن و درک موضوع مطر حشـده ،ارق
ن بـودن ،دغدغـۀ حـل مسـئله ،کنجـکاوی،
ملـی ،امانـتداری ،قانعبـودن ،درک جایـگاه و نیـاز کارفرمـا ،جـوا 
پیگیـربـودن ،ثبـت اختـراع ،داشـتن مقـاالت پژوهشـی ،کاربـردیبـودن پژوهـش در یـک یـا چنـد شـرکت.
بـر اسـاس تجربیـات خـود پژوهشـگران کارآمـد ،مهمتریـن ویژگیهـای اخلاق پژوهشـی پژوهشـگران
کارآمـد عبارتنـد از :داشـتن صداقـت ،تخصـص ،وجـدان کاری ،دغدغـۀ حـل مسـئله ،ارتباطـات خـوب،
مسـئولیتپذیری ،تجربـۀ کاری و صبـور بـودن ،پیگیـربـودن ،ذات خلاق ،سختکوشـی ،اخلاق حرفـهای،
ارق ملـی ،امانـتداری ،قانعبـودن ،کنجـکاوی ،داشـتن اسـتقالل کاری ،فروتنـی و واقعبینـی ،کـه بنـا بـر
تجربیـات حرفـهای هـر گـروه ،ایـن ویژگیهـا الویـت و ترتیـب متفاوتـی دارنـد.
الویتبندی و درجۀ اهمیت هنجارهای اخالق پژوهشـی بین پژوهشـگر-کارفرما ،به تجربیات مدیریتی
و پژوهشـی ایـن دو گـروه بسـتگی دارد .موقعیتهـای مربـوطبه فعالیتهای پژوهشـی مختلف ،زمینههایی
را بـرای تحقـق برخـی از هنجارهـای اخلاق پژوهشـی فراهـم مینمایـد کـه در آن شـرایط ،پژوهشـگر کارآمـد
ً
میتوانـد هنجارهـای اخلاق پژوهشـی واقعـی خـود را عملا تحقـق بخشـد و ا گـر نتوانـد آن هنجارهـای مـورد
انتظـار را محقـق نمایـد و مـورد انتقـاد ناظـران و داوران قـرار گیـرد ،آن ویژگیهـای مـورد انتظـار بـه عنـوان
کارآمـدی پژوهشـگران موفـق ،فهرسـت و ثبـت میگردنـد و بـرای ایـن کـه
ویژگیهـای ضـروری و معیارهـای
ِ

تجربـه نقـض اخلاق پژوهشـی تکـرار نگـردد و عمومیـت پیـدا نکنـد ،بـه مرورزمـان ایـن ویژگیهـا و هنجارهـای
اخالقـی در قراردادهـای پژوهشـی و در وا گـذاری پروژههـای صنعتـی بـه پژوهشـگران ،بـه عنـوان معیارهـای
مهمـی تلقـی میگـردد کـه پژوهشـگران فاقـد آن ویژگیهـا ،موفـق بـه اخـذ پروژههـای صنعتـی نمیشـوند.
مگـرا بـا معیارهـای اخالقـی
قراردادهـای پژوهشـی بـا پژوهشـگران فاقـد هنجارهـای اخلاق پژوهشـی و ه 

پذیرفتهشـده کارفرمایـان کارآمـد ،بـه جـز اتلافوقـت و سـرمایه ملـی و هـدر رفتـن امـوال بیتالمـال و تخریـب
اعتبـار تحقیقاتـی پژوهشـگران کارآمـد و کارفرمایـان صنعتـی ،ثمـره دیگری نداشـته و ذهنیـت منفی فرا گیری
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را نسـبت بـه عرصـه فعالیتهـای پژوهشـی ایجـاد میکنـد و شـکلگیری تعاملات پژوهشـی بیـن پژوهشـگر-
کارفرمـا را در آینـده مختـل میکنـد .وانگهـی ا گـر هنجارهـای اخالقـی پژوهشـگران بـا معیارهـای اخالقـی
کارفرمایـان کارآمـد صنعتـی همسـو و همگـرا باشـد ،بـه لحـاظ فرصتهـای پژوهشـی بـرای محققیـن کارآمـد،
هزینههـای پژوهشـی ،نیازهـای صنعـت و الگوهـای مربـوط بـه هنجارهـای اخلاق پژوهشـی ،رونـد تعاملات
بین پژوهشـگر-کارفرما ،بازدهی بسـیار گسـترده و مؤثر و کارآمدی ،هم در داخل کشـور و هم فراتر از مرزهای
داخلی خواهد داشـت .ولی در صورت ناهمسـویی و ناهمگرایی هنجارهای اخالقی بین پژوهشـگر-کارفرما،
مفـروض حاصـل از تحقیقـات صنعتـی ،اعـم از دسـتاوردهای فوریـت صنعتـی ،تولیـد دانـش
دسـتاوردهای
ِ
فنـی ،کاال و خدمـات ،گسـترش و توسـعه سـاختار صنعتـی و ایجـاد اشـتغال و زمینههـای رفـع فقـر و بیـکاری

و فسـاد و فحشـا و اعتیـاد و بیماریهـای روحی-روانـی و افسـردگی و  ،...همگـی تبـاه میشـوند .ناهمسـویی
هنجارهـای اخلاق علمی-پژوهشـی (بیـن پژوهشـگر-کارفرما) ،باعث تقلیل بهرهوری پژوهشـی پژوهشـگران
میشـود ،سـرمایه تحقیقاتـی و پژوهشـی را بـه هـدر میدهـد ،زحمـات فعالیتهـای پژوهشـگران کارآمـد و
مشـتاق و عالقهمنـد دیگـری را کـه میتوانسـتند در رشـد و پیشـرفت صنعـت کشـور دسـتاوردهای مؤثـری
داشـته باشـند ،با اختالل مواجه میسـازد .در حالی که همگرایی باالی هنجارهای اخالقی بین پژوهشـگر-
کارفرمـا باعـث میگـردد تـا نقـض اخلاق حرفـهای و پژوهشـی در حـوزۀ صنعـت ،بسـیار بـارز گردیـده و در ایـن
حـوزه بـه نـدرت اتفـاق بیافتـد.
همسـویی پژوهشـگران با هنجارهای اخالق پژوهشـی مورد انتظار در حین انجام پروژههای تحقیقاتی،
باعث شـکلگیری تعامالت و ارتباطات کارآمد بین پژوهشـگر-کارفرما شـده و همگرایی و همدلی را بین آنان
ایجـاد میکنـد کـه دسـتاوردهای آن ،سـرمایهای بـرای پژوهشـگر-کارفرما در حـوزه صنعـت و کشـور خواهـد
بود.
در طبقهبندیهـای گونا گـون از روابـط و مناسـبات ،انـواع مختلفـی مطـرح میشـوند .برخـی از انـواع
آنهـا ،عبارتنـد از :روابـط مبتنـی بـر تضـاد ،مثـل روابـط اقلیتـی و ا کثریتـی ،روابـط فرادستی-فرودسـتی ،روابـط
مبتنـی بـر نظـم و وفـاق ،مثـل نظریـه سیسـتمی پارسـونز ،رابطـه مبتنـی بـر همگرایـی بیـن وفـاق و تضـاد،
روابـط مبتنـی بـر اخلاق وظیفهگرایـی ،روابـط مبتنـی بـر قانونگرایـی ،روابـط مبتنـیبـر عامگرایـی و نفعگرایـی
جمعـی و فـردی و ....در اغلـب سـاختارهای اجتماعـی ،اقتصـادی ،سیاسـی و حتـی علمی-پژوهشـی .برخی
از جنبههـای انـواع ایـن روابـط و مناسـبات ،مثـل روابـط مبتنـی بـر فرادستی-فروسـتی و اقلیت-ا کثریتـی
پدیدار اسـت و پایگاه فرادسـتی افراد ،وسـیله کاربردی برای نیل به مقاصد ،رشـد و ترقی ،کسـب موقعیت و
دسترسـی بـه منابـع اصلـی ثـروت و قـدرت گردیـده و انگیـزهای بـرای صداقت ،داشـتن تخصـص ،دغدغۀ حل
مسـئله ،سختکوشـی ،صبـوری و ...در انجـام فعالیتهـای پژوهشـی باقـی نمیگـذارد .برخـی افـراد بـدون
ً
الـزام بـه هنجارهـای اخلاق پژوهشـی و صرفـا بـا تکیـه بـر پایـگاه اقصادی-سیاسـی و حتـی بـا پایـگاه و رتبـۀ
علمـی بـاال و بـا اسـتفاده از روابـط رانتـی میتواننـد وارد عرصـه پژوهشـی گردنـد و بـا یـک قـرارداد صـوری و یک
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گـزارش صـوری ،بودجههـای پژوهشـی هنگفتـی را مبادلـه نماینـد کـه علاوهبـر هـدر دادن وقـت و هزینههـا و
سـرمایههای ملـی ،وجهـه حـوزه پژوهـش و پژوهشـگران کارآمـد و کارفرمایـان کارآمـد را از اعتبـار میندازنـد و
هنجارهای اخالق پژوهشـی را مضمحل مینمایند .حتی بر اسـاس روابط مبتنیبر نظم و وفاق و مطابق با
ط به زمـان و موقعیت تعامل،
دیـدگاه پارسـونز ،افـراد کنشهایشـان را بـر اسـاس ارزیابی عوامـل محیطی مربو 
هماهنـگ میکننـد .بنابرایـن هنجارهـای اخالقـی افـراد بـا هنجارهـا و نظـام اخالقـی مربـوط بـه موقعیـت
تعامـل آنهـا انطبـاق مییابنـد .از طرفـی مطابـق دیـدگاه گافمنـی ،افـراد زبردسـت در یـک موقعیـت خـاص،
کنشهـای خـود را مطابـق بـا اهـداف خـود بـه نحـوی تعریـف میکننـد تـا ماننـد هنجارهـا ،نظـام اخالقـی و
اجبارهـای اجتماعـی ،زمینـۀ تحمیـل کنـش آنهـا بـرای دیگـران فراهـم گـردد و از آن بـه نفـع خـود بهرهبـرداری
کننـد .)Beeman, 1988( .در اغلـب روابـط و مناسـبات اجتماعـی ،از جملـه عرصههـای پژوهشـی نیـز میتـوان
ایـن نـوع قواعـد رفتـاری را مشـاهده کـرد .وانگهی بـا وجود همگرایی اخالق پژوهشـی بین پژوهشـگر-کارفرما،
روابط و مناسـبات پژوهشـی ،دارای ماهیت ،سـاختار ،کمیت و کیفیت و کارکرد و بازدهی متفاوتی میگردد
کـه درنهایـت بـه رشـد و توسـعۀ صنعـت و گسـترش فعالیتهـای صنعتـی و دسـتاورهای فرا گیـر درونمـرزی و
برونمـرزی آن میانجامـد.
9.نتیجهگیری
از آنجایـی کـه توسـعۀ پایـدار کشـور در گـرو فراهمشـدن زمینـه فعالیتهای پژوهشـگران و پیشـرفت صنعت
اسـت ،لـذا شـناخت عوامـل شـتابدهنده و عوامـل بازدارنـده در ایـن حـوزه ،بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
یکـی از ایـن عوامـل مربـوطبـه ویژگیهـای اخلاق پژوهشـی بیـن پژوهشـگران و کارفرمایـان صنعتـی و نحـوه
ً
تعامالت آنان اسـت که عمدتا متأثر از دو نوع رویکرد وفاق و همسـویی و یا تضاد و ناهمسـویی اسـت .نتایج
ایـن تحقیـق کـه بـه روش کیفـی انجـام شـده اسـت ،نشـان میدهـد کـه:
_کارفرمایانـی کـه در صنعـت بـرق از تخصـص و تجربـه باالتری برخوردار هسـتند ،نسـبت بـه کارفرمایانی
کـه از تخصـص و تجربـۀ کمتـری برخوردارنـد ،رویکـرد و تعامـل بهتـری با پژوهشـگران دارند.
_کارفرمایانـی کـه در انجـام پروژههـای صنعتـی باتجرب هتـر هسـتند ،نسـبت بـه کارفرمایانـی کـه مهـارت و
تجربه ای در انجام پروژۀ صنعتی ندارند ،نگاهی بسـیار مثبتتر و تحسـین برانگیزتر ،حمایتگرانهتر،
دوسـتانهتر و محترمانهتـر بـه پژوهشـگران دارنـد .لـذا هـر یک از آنـان معیارها و الویتبنـدی متفاوتی از
معیارهـای اخلاق پژوهشـی را برای پژوهشـگران کارآمد مطـرح مینمایند.
_خود پژوهشـگران نیز معیارها و الویتبندی متفاوتی از معیارهای اخالق پژوهشـی برای پژوهشـگران
کارآمـد مطـرح مینماینـد کـه در برخـی مـوارد بـا معیارهـای کارفرمایـان ،همپوشـانی دارد ولـی ترتیـب
اهمیـت در نـزد آنان متفاوت اسـت.
_ناتوانـی پژوهشـگر در هـر زمینـهای از پژوهـش و پروژههـای صنعتـی ،بـه عنـوان معیارهـای مـورد
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انتظـار کارفرمایـان در پروژههـای بعـدی لحـاظ میشـود و بـرای جلوگیـری از تکـرار تجربیـات منفـی در
قراردادهـای پژوهشـی و صنعتـی آینـده ،بـه عنوان معیارهـای مهمی برای ارزیابی پژوهشـگران کارآمد
در اخـذ پروژههـای صنعتـی محسـوب میشـوند.
_همگرایـی پژوهشـگران کارآمـد بـا هنجارهـای اخلاق پژوهشـی مـورد انتظـار بیـن کارفرما-پژوهشـگر،
میتوانـد نوعـی روابـط و مناسـبات پژوهشـی بیافرینـد کـه دارای ماهیـت ،کمیـت و کیفیـت ،کارکـرد و
بازدهـی بسـیار مؤثرتـر و کارآمدتـری ،حتـی فراتـر از مرزهـای داخلـی باشـد.
_ناهمسـویی هنجارهـای اخلاق پژوهشـی بیـن کارفرما-پژوهشـگر ،میتوانـد وجهـه علمی-پژوهشـی
پژوهشـگران کارآمـد و کارفرمایـان صنعتـی را تخریـب نمایـد و از عوامـل بازدارنـده پیشـرفت صنعتـی و
مانـع تولیـد دسـتاوردهای گونا گـون صنعتـی باشـد و بهـرهوری پژوهشـی را تقلیل و سـرمایۀ تحقیقاتی
و پژوهشـی و زحمـات فعالیتهـای پژوهشـگران کارآمـد را هـدر دهـد.
در برخـی مـوارد ،معیارهـای اخلاق پژوهشـی برخـی از کارفرمایـان و پژوهشـگران ،بـر اسـاس پایـگاه
اقصادی-سیاسـی ،رتبـۀ علمـی و حتـی از رویکـرد فرادستی-فرودسـتی آنـان شـکل میگیـرد کـه در تعاملات
و فعالیتهـای پژوهشـی آنـان منعکـس میشـود .تأ کیـد برخـی از کارفرمایـان و پژوهشـگران بـر روی برخـی
معیارهـای اخالقـی ناظـر بـر ایـن اسـت کـه در ایـن مـوارد ،تخلفـات متعـددی صـورت گرفتـه و بـا قراردادهـای
صـوری مبتنـی بـر روابـط رانتـی و جابهجایـی بودجههـای هنگفـت پژوهشـی ،باعـث شـده تـا وقـت ،هزینهها،
سـرمایههای ملـی و اعتبـار حـوزه پژوهشـی و پژوهشـگران و کارفرمایـان کارآمـد ،خدشـهدار گـردد .لـذا
هنجارهـای اخلاق پژوهشـی مـورد نظـر کارفرمایـان و پژوهشـگران از الویتبنـدی خاصـی برخوردارنـد.
پیشنهادها
_تعریـف و تدویـن اخلاق مهندسـی و پژوهشـی در برنامـه آموزشـی رشـته فنی-مهندسـی و نهادینـه
کـردن آن
_پذیرش دانشجو در رشتههای فنی -مهندسی متناسب با ظرفیت و نیاز صنعت کشور
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