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 ١

  

  سرآغاز

، در فرايند توليد علم، رعايـت  ها امروزه يكي از مهمترين موضوع

 1بايدها و نبايدها پژوهشي يا به عبارت ديگر اخالق در پـژوهش 

بـدون رعايـت    :، تا حدي كه برخي انديشمندان اعتقاد دارنداست

گيرند و جريان توليد  ، در واقع اجتماعات علمي شكل نمي2اخالق

آنكـه بـر   دليـل   به پژوهشگران). 1(شود اختالل ميعلم نيز دچار 

مجهـز بـه سـواد    بايسـت   مـي محيط اطراف خـود تاثيرگذارنـد،   

، از ايـن رو . باشند آنفضايل  اخالقي، آشنا به اصول و آراسته به

اي در زمينة تحقيـق و پـژوهش امـري     پرداختن به اخالق حرفه

گاههـاي  ايران به عنـوان يكـي از پاي  ). 2(شايسته و بايسته است

مهم علم و دانش در جهان اسالم همواره در رصد نگـاه تيـزبين   
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  ، الهام برومند، هديه لقماني*دكتر يعقوب مهارتي

  گروه مديريت، دانشگاه علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه فردوسي مشهد

  )92/ 6/ 23:  ، تاريخ پذيرش1/92/  17: تاريخ دريافت(

 چكيده

پژوهشـگران   ةباشد كه بايستي توسـط همـ  مي انكار، امري ضروري و غيرقابل پژوهشمي، رعايت فرايند علمي علهاي  پژوهشدر تمامي  :زمينه

ها بايد وجود داشته هايي است كه براي استحكام آن ضمن اينكه تمامي حلقهاي به هم پيوسته از حلقهپژوهش علمي، زنجيره. مورد توجه قرار گيرد

مانند چتـري اسـت    ،در هر پژوهش علمي اخالق. گردد كم و قوي باشد تا سبب استحكام كل زنجيره پژوهشصورت مح هباشد، هر حلقه بايستي ب

كنندة كيفيت در انجام پژوهش بـوده و بـه پژوهشـگر كمـك     اخالق در پژوهش تضمين. گرددكه بر اين فرايند سايه افكنده و باعث تقويت آن مي

گسترده  به شكلمقالة حاضر با رويكردي نوين به اين مهم اشاره نموده و سعي دارد . به انجام برساند كند تا تمامي اين فرايند با دقت دو چندانمي

  هاي ديني و همچنين استانداردهاي روز دنيا در مراحل فرايند پژوهش علمي بپردازدبرگرفته از آموزهبه رعايت اخالق 
  

نبة جايگاه علمي جامعه بديهي بوده و رعايت شرايط اجـراي پـژوهش خـوب بـر     جانقش تحقيق و پژوهشِ درست، در باالبردن همه :گيري نتيجه

پژوهشگران بايد در رابطه با فعاليتهاي پژوهشي خود در برابر خداوند سبحان، خود، دانشـگاه، پژوهشـگاه يـا    . باشدعهدة محققان و پژوهشگران مي

در اين راستا، ضمن آگاهي و رعايـت اصـول علمـي حـاكم بـر فراينـد       . دمحل انجام پژوهش، همكاران، دانشجويان و جامعه علمي پاسخگو باشن

آشنايي با وظايف اخالقـي  . پژوهش، بايستي مطابق با مباني اخالق پژوهشي عمل كرده و در راه تعميق و گسترش اين اصول و مباني كوشا باشند

علمي هاي  تين گام موثر در راه افزايش اخالق مداري در پژوهشرفتارهاي احتمالي در هر مرحله از فرايند پژوهش نخسدر پژوهش و همچنين سوء

    .باشدمي
  

  .اخالق در پژوهش،  سوءرفتارهاي پژوهشي، فرايند علمي پژوهش :كليد واژگان
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 ٢

وظيفـة پژوهشـگران در پاسداشـت     از ايـن رو، . بيگانگان اسـت 

اي زيـر   ي اخالقي دوچندان بوده و پژوهش و كار حرفـه ها ارزش

انمـا بعثـت   «: ، كه فرموده اسـت )ص(پرچم رسول گرامي اسالم

ا اخالق عاليه را به اتمـام  برانگيخته شدم ت: التمم مكارم الخالق

) ع(امام جعفر صـادق  ). 3(اي بسيار سنگين است ، وظيفه»رسانم

عليكم بمكارم االخالق فان اهللا عزوجل يحبهـا  «: فرمايند نيز مي

بـر شـما بـاد    : و اياكم و مذام االفعال فان اهللا عزوجـل يبغضـها  

مكارم اخالق كه خداوند عزوجل آن را دوست دارد و دور باشـيد  

نظـر   بـه . »كردارهاي نكوهيده كه مورد بغـض خداونـد اسـت    از

نبوده  جدارسد موضوع پژوهش و تحقيق علمي نيز از اين امر  مي

اين عرصه الزم است كـه بـه    آگاهانعنوان  و بر پژوهشگران به

تبيين اصول اخالق در پژوهش پرداخته و بـه آن اصـول، پايبنـد    

معصـيت از  «: استسعدي، شاعر بزرگ قرن هفتم، معتقد . باشند

هركه ظاهر شود ناپسنديده اسـت و از علمـاء نـاخوبتر كـه علـم      

-برمـي آنچه كه از سخن سعدي . »سالح به دست شيطان است

هـاي پژوهشـي ورود    ابتـدايي بـداخالقي   ةنقط ؛اين است كه آيد

باشد و در اصل اين شيطان اسـت كـه    شيطان به اين عرصه مي

ــژوهش را گشــود  ــه پ ــات ب ــاي ورود مادي ــال پ ــب اغف ه و موج

جاي پـرداختن بـه    شود كه آنان به پژوهشگران گشته و باعث مي

حل مشكالتي كه جامعه با آنهـا دسـت بـه گريبـان اسـت، بـه       

اساس و سطحي بپردازند و سـعي نماينـد هرچـه     بيهاي  مطالعه

تر با انتشار نتايج آن به منافع مادي برسند؛ كه ايـن همـان    سريع

. باشد در تحقيق و پژوهش مي ها قيبسياري از بد اخال چشمةسر

در اين راستا مقاله حاضر با رويكردي نوين به ايـن مهـم اشـاره    

طور مبسـوط بـه رعايـت اخـالق در تمـام       هنموده و سعي دارد ب

مراحل فرايند پژوهش علمي بپردازد، باشـد كـه سـهم انـدكي از     

  .شودرسالت بزرگ علمي در اين راستا ادا 

  

  اني نظريمب

وي، اخالق جمع خُلق اسـت و خُلـق مجموعـة تمـامي     از نظر لغ

هايي است كه با وجـدان و بصـيرت شـناخته     ها و سرشت ويژگي

از منظر كاربردي، علـم اخـالق،   . گردند شده، درك و استنباط مي

هـا يـا معيارهـايي    اصول حاكم بر رفتار درست و همچنين قانون

تبيـين   است كه رفتار و عملكرد مطلوب افراد درون يك حرفه را

اسـت   3هاي علم اخالق، اخالق كـاربردي  يكي از شاخه. كندمي

كه به معناي كاربرد مـنظم و منطقـي نظريـه اخـالق در حـوزه      

  ). 3(باشد مسائل خاص مي

عنـوان يكـي از مباحـث مهـم اخـالق       اخالق در پژوهش به  

كاربردي، به معناي بررسـي امكـان و شـرايط رعايـت قواعـد و      

). 4(باشـد  هـاي نظـري و عملـي مـي     اصول اخالقي در پـژوهش 

 ، منظـور ايـن  شـود  صحبت مي پژوهشكه از اخالق در  هنگامي

نه تنها بايستي داراي روش كار مناسبي باشـد،   پژوهشست كه ا

ـ ). 5(بلكه از نظر اخالقي نيز قابـل دفـاع باشـد    رعايـت   ةدر زمين

. دي مختلفـي وجـود دار  ها اخالق در پژوهش، رويكردها و نظريه

ها، نظريات مرتبط با اخالق  بندي پراستنادترين تقسيم در يكي از

و  »4نظريه فراگير يا عمـومي «در تحقيق و پژوهش به دو دسته 

طبق نظريه فراگيـر، قـوانين و   . شوند تقسيم مي »5نظريه نسبي«

شمول بوده كه تحت هـيچ  اصول اخالقي، اصولي فراگير و جهان

عيار رفتار و عمـل  شرايطي نبايد نقض گردند و همواره بايستي م

از طرفي براسـاس نظريـه نسـبي، قـوانين و اصـول      . قرار گيرند

طبق اين . توانند تحت شرايط مختلف، متفاوت باشند اخالقي مي

نظريه، قضاوت در خصوص هر عمل، براساس نتايجي است كـه  

توانـد   و بـه طـور معمـول هـدف مـي      شـود  از آن نسيب فرد مي

  ). 6(كننده وسيله باشد توجيه

شود منظور تالشي  علمي صحبت مي پژوهشكه از  نگاميه  

اي خاص است كـه بـه    يافته براي بررسي مسالهمنظم و سازمان

عنـوان چرخـه    مراحل پژوهش علمي به). 7(حل نياز دارديك راه

حيات هر پژوهش بـوده و در هـر مرحلـة آن بخشـي از فراينـد      

ـ  اخالقي خاصي را ميهاي  پژوهش تكميل شده و ضرورت . دطلب

در هر مرحلـه از پـژوهش در راه تعـالي تحقيـق و      6سوء رفتارها

پژوهشـگران و محققـان بايسـتي    . ثيرگذار خواهند بودأپژوهش ت

متعهد باشند كه خود بـا اتكـا بـه توانمنـدي، پشـتكار، انگيـزه و       

منـد، نسـبت بـه     هاي نظام پرسشگري خود و انجام برنامه ةروحي

  ). 9و  8، 1(اقدام نمايند كشف حقيقت و انتشار صادقانه نتايج

بايد توجه داشت مسايل اخالقي در يـك پـژوهش يكسـان      

بايـدها و نبايـدهاي   حال برخي منابع بـه ايـن    درعين). 2(نيستند

اند كه يكي از معتبرترين اين منابع، انجمـن   اشاره نمودهاخالقي 

بـه رعايـت    گسـترده صـورت   د كه بـه باشمي روانشناسي آمريكا
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 ٣

نويسي پرداخته  انتشار نتايج و گزارش ةدر زمينخصوص  اخالق به

در اين قسمت ضمن توضيح مختصر برخي از مراحل مهم . است

اخالقـي   هـا و نبايـدهاي   بايدبه مهمترين  7علمي پژوهشفرايند 

كه ممكن اسـت كـار علمـي محقـق را تهديـد نمايـد، پرداختـه        

د علمي، اين امكان وجـو  پژوهشدر هر مرحله از فرايند . شود مي

آگاهانه يا ناآگاهانه سـوءرفتارهايي را مرتكـب    پژوهشگردارد كه 

شود كه از اعتبار اخالقي آن بكاهد، الزم به ذكر است منظـور از  

سوءرفتار اخالقي در پـژوهش در ايـن نوشـتار هـر گونـه رفتـار       

است كه خارج از چـارچوب   يك پژوهشگر غيرعمديعمدي و يا 

  ). 10(اصول اخالقي و يا علمي باشد

  

  اخالق در بيان مساله

مساله پژوهش پايه و اساس تحقيق بوده و بايستي به درسـتي و  

در واقع محقق . شوددوين تهاي علمي با رعايت تمامي چارچوب

اي خـاص دسـت بـه انجـام     به منظور رفع مشـكل و يـا مسـاله   

 يتيمرحله منظور از مساله، هرگونه وضـع  نيدر ا. زندپژوهش مي

حالت موجود و حالت مطلوب وجود  انيم ياست كه در آن شكاف

مشـخص نشـود، هـر     يتوجه نمود اگر مساله به روشن ديبا. دارد

مشكالت  افتنيگسترده باشد منجر به  پژوهشاندازه هم كه كار 

 پـژوهش  روش صـاحبنظران . )27و 7(شد  نخواهد آنها حل و راه

 يا و مساله كيفيت كه معتقدند اند،نيز پرداخته كه به بحث اخالق

 اركـان  مهمتـرين  از يكـي  واقعـي  مسـاله  وجـود  ديگر عبارت به

 در اخـالق  معتقدنـد  آنـان . باشـد مـي  علمـي  پژوهش در اخالق

واقعـي   ةبا يك مسـال  پژوهشگر كه بازد مي رنگ زماني پژوهش،

و تكـراري   بيهـوده غير واقعي به كاري ة روبرو نبوده و يا با مسال

ـ اسـت كـه تحر   يدافكسب بودجه از جمله اه .نمايداقدام مي ف ي

   .)3(شودآن انجام  ليبه دل توانديم

بـه تخصـص و صـالحيت     تكيـه هر پژوهشگر بايسـتي بـا     

اي مطـرح در   هاي حرفـه  اي خود و با پايبندي به مسئوليت حرفه

الزم اسـت  . هر زمينه علمي به مسائل ضـروري جامعـه بپـردازد   

ه پژوهشگر شرايط الزم و كـافي بـراي انجـام پـژوهش را داشـت     

اش صاحب دانش بروز بوده تخصصي ةدر واقع بايد در حوز. باشد

 موضـوع  در كـاري  هدوبار از پرهيز براي را تالش خويش تمامو 

 دانـش  فراگيـري  ازپژوهشگر بايسـتي  ). 11(بندد كار هب پژوهش

 موضوعات انتخاب با و بپرهيزد جامعه حال به غيرسودمند و مضر

   ).26و 12، 11(دمفيد بپرداز دانش توليد به مناسب

اسـتفاده از   برداري و سـوء   در اين مرحله احتمال ارتكاب ايده  

هاي مهم  اين رفتارها يكي از چالش. هاي سايرين وجود دارد ايده

باشـد و متاسـفانه ايـن     مـي  و جدي سيستم ارزيابي و داوري نيز

رفتار نادرسـت پژوهشـي در داخـل كشـور فـراوان قابـل رويـت        

هــا و يــا  اس ارزيابــان يــا داوران پــروژهبــر ايــن اســ). 13(اســت

علمي از اطالعاتي كه پژوهشگران، مشروط بر رعايت هاي  مقاله

-امانت براي برخورداري از نظر آنها، در اختيار اين افراد قرار داده

 ها يا انتشـارات پژوهشـي   ، نتيجهها از ايدهاند سوءاستفاده كرده و 

از موضـوع پـژوهش يـا    برداري  كپي. دنكن براي خود استفاده مي

ديگران نيز از جمله موارديست كـه محققـان و    8طرح پيشنهادي

بر ). 14(پژوهشگران ممكن است در اين مرحله مرتكب آن شوند

آيـد كـه در   اين اساس، پژوهشگر درصدد انجام تحقيقي بـر مـي  

گذشته انجام شده و او در راه گسترش قلمرو علم، فعاليتي انجام 

ژوهش نبايد به لحـاظ جسـمي و روحـي بـه     مساله پ. نداده است

 نمونـه؛ بـه عنـوان   . آسيب برسـاند  پژوهشكنندگان در مشاركت

ــژاد و يــا مــذهب   نبايــد از نوجوانــان در مــورد رنــگ پوســت، ن

شان سوال كرد و يا در مورد مسايل جنسي از آنان تحقيق  والدين

نمود چرا كه تمامي اينها به لحاظ روحي به آنان آسيب خواهد زد 

بايد در بيـان مسـاله از آسـيب رسـاندن بـه       همچنين،). 15و 6(

كنندگان پرهيز نموده، رضايتمندي افراد، در مشاركت در مشاركت

طور  تحقيق مدنظر قرار گرفته و محرمانه بودن و ناشناسي نيز به

براسـاس اسـتانداردهاي روش   ). 25و 15،16(كامل رعايت گردد 

ر جهـت حفـظ كيفيـت    پژوهش، براي رعايت اصول اخالقي و د

مطالعه، دو مرحله مهم و مقدماتي به عنوان پيش زمينـه مسـاله   

مسـاله   شود انجام اين مراحل سبب مي. تحقيق عنوان شده است

پژوهش قطعيت پيدا كرده و پژوهشگر مطمئن شود كه مشكل و 

هاي الزم بـراي   مساله واقعي شناسايي شده و همچنين همكاري

. مربوطه صورت خواهـد پـذيرفت   انجام تحقيق از طرف موسسه

اين دو مرحلـه عبارتنـد از جمـع آوري مقـدماتي داده از طريـق      

مشاهده و مصاحبه، و همچنين جستجو در مباني نظري موضـوع  

ها اطمينان الزم براي نهـايي كـردن    در واقع با اين گام. مربوطه

وجـوي    اين مراحل نيازمند جسـت . شود مساله تحقيق حاصل مي
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 ٤

ي آگاهي درباره آن چيزي است كه مـورد مشـاهده   اطالعات برا

  ). 24و  17، 7(استقرار گرفته 

و معنـوي   مالكيـت  حـق در اين مرحله الزم است پژوهشگر   

ي هـا  روش از آمـده  دست به اطالعات از گيري بهره درامانتداري 

ديگـران  يا نتايج  و ها روش عدم استفاده از. فوق را رعايت نمايد

نقـل  حفـظ   ديگـران،  ثـار آ 9ادبـي دم سـرقت  ، عآنها بدون اجازه

ها و توافقات خود و تالش براي هماهنگي انديشه و عمل از  قول

ــاديق  ــوي    مص ــت معن ــوق مالكي ــه حق ــرام ب ــداري و احت امانت

جـوي ناكامـل و ناكـافي    و بايد توجه داشت جسـت ). 18(باشد مي

رفتارهايي اسـت كـه ممكـن     متون مرتبط از جمله مهمترين سوء

بـه ايـن ترتيـب جوانـب مختلـف      . مرحله رخ دهـد است در اين 

ها  منابع، كتاب علمي از سرقتموضوع مورد بررسي قرار نگرفته، 

كه از مصاديق بـارز سـوءرفتارهاي   . پذيرد صورت مي ها و يا داده

توان عنوان  به طور خالصه، مي). 14(احتمالي در اين مرحله است

نـوان پايـه و   ع كرد كه مساله پژوهش و شناسايي درست آنكه به

آيد به اندازه اهميتش در  اساس يك پژوهش علمي به حساب مي

پژوهشـگران الزم  ، معرض سوء رفتارهاي پژوهشي قرار دارد، لذا

است؛ با دقت نظر دوچندان در اين مرحلـه اقـدام بـه شناسـايي     

دقيق و درست مسـاله نمـوده و از هرگونـه بـد اخالقـي پرهيـز       

  نمايند، 

  
  چوب نظري پژوهشخالق در تدوين چارا

از جمله مهمترين مراحل يك پژوهش علمي كـه نشـان دهنـده    

كيفيت و ارزشمند بودن آن است، تـدوين يـك مبنـاي علمـي و     

ست تا اطالعات بـه  ا  در اين مرحله تالش بر آن. باشد نظري مي

منطقي در هم آميخته شود تا بتوان براي داليـل وجـود   اي  شيوه

ين گام، متغيرها و مفاهيم مهـم در  در ا. سازي نمود مساله مفهوم

زمينه علت پديدآمدن مشـكل و چگـونگي حـل آن شناسـايي و     

سپس شـبكه روابـط شـناخته شـده     . گيرندمورد بررسي قرار مي

ميان اين مفاهيم و متغيرها به طور نظري با توجيـه علـت تـاثير    

شوند تا چهارچوب نظري پژوهش آنها بر مساله با هم تركيب مي

در اين اينجا اين امكان وجود دارد كه پژوهشگر ). 7(شكل بگيرد

با الگوبرداري و اسـتفاده از سـاختار مـدل تـدوين شـده توسـط       

ديگران سعي در توجيه مبناي نظري پژوهش خود داشته باشد و 

بين متغيرها را به خوبي تبيين  يا اينكه علت وجود هرگونه رابطه

ند كه در اين صـورت،  ننمايد و پشتوانه نظري براي آنها ارايه نك

لـذا يكـي از   . پژوهش، اعتبار علمي خود را از دسـت خواهـد داد  

مهمترين سوءرفتارها در اين بخش، انجام پژوهش علمي بـدون  

  .شود  كيفيت قلمداد مي پشتوانه نظري است، كه خود يك كار بي

  

  اخالق در طرح پژوهش علمي

. اسـت گام بعدي در فرايند علمي تحقيق، تدوين طـرح تحقيـق   

همبسـتگي،  (موضوعاتي مانند محل اجراي مطالعه، نوع مطالعـه  

، ميـزان دسـتكاري و كنتـرل يـا مداخلـه پژوهشـگر،       ...)علي و 

هـا يـا    هـا، گـروه   افراد، زوج(محدوده زماني مطالعه، واحد تحليل 

ي گردآوري ها روش برداري، ، نوع نمونه يا طرح نمونه)ها سازمان

رها از جمله موضوعات مرتبط بـا طـرح   گيري متغي ها و اندازه داده

در فراينـد   اساسـي اين مرحله يكـي از مراحـل   . باشند پژوهش مي

ست و استحكام علمي هر پژوهش بسـتگي دارد  ا پژوهش علمي

به ميزان دقتي كه پژوهشگر براي انتخاب هر گزينه بـا در نظـر   

حسـن انتخـاب و كيفيـت    ). 7(بـرد  گرفتن هدف مطالعه بكار مي

ك از اجزاي اين مرحله از پـژوهش در واقـع رعايـت    انجام هر ي

اگرچه براي برخي از  ،بنابراين. باشد اخالق در انجام پژوهش مي

عيني از سوء رفتار هاي  نمونهموارد لحاظ شده در طرح پژوهش، 

توجهي به حسن انجـام ايـن مـوارد در     باشد اما بي قابل ذكر نمي

يت اين مرحله و تـاثير  واقع عين بداخالقي بوده و با توجه به اهم

توانـد  ، عدم توجه به كيفيت اجرا ميها مستقيم آن بر ساير مرحله

  .بر كل پژوهش و نتايج آن تاثيرگذار باشد

هـاي   تسياسـ  و مقـررات  از بايسـت  در اين مرحله پژوهشگر مي

 و اجـرا  ح،طـر  در ملـي  راهبردهاي و سازماني، دولتي اي، رفهح

نهـا را در طراحـي علمـي    و آ باشـد  آگـاه  پـژوهش  دهيگزارش

 ممكن اسـت پژوهشـگر از  ). 27و 23 ،19(پژوهش اعمال نمايد 

انجام تعهداتي كه هنگام عقد قرارداد توسط مجري طـرح امضـا   

بـدون اطـالع   را روش اجـراي پـژوهش   باز زند يـا   ، سرشود مي

پژوهشـگر بايـد بدانـد كـه مسـئوليت      . دهـد  تغيير مبادي ذيربط

يمانكـار و براسـاس تخصـص و    اجراي پژوهش، كـه از سـوي پ  

باشـد، در نتيجـه    اعتباري كـه دارد بـه عهـده شـخص وي مـي     
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 ٥

واگذاري اجراي پژوهش به ديگران سـوء رفتـار پژوهشـي تلقـي     

چرا كه شخص ديگر ممكن است مورد اعتماد نبـوده  ). 3(شود مي

و يا واجد صالحيت علمي الزم براي انجام پژوهش نباشد؛ كه در 

طور طبيعي از كيفيت آن  ژوهش به او بهصورت واگذاري انجام پ

. به سمت نامشخصي هدايت خواهـد شـد   پژوهشكاسته شده و 

درخواست مـواد و وسـايل اضـافي و    پژوهشگر بايد از  همچنين،

ــرح  ــروري در ط ــاي  غيرض ــودداري  ه ــي خ ــردهپژوهش از و  ك

مالي مصـوب يـك پـژوهش خـارج از مفـاد قـرارداد        هاياعتبار

  ). 24و 14(نكند  استفاده

  

  ها آوري، تحليل و تفسير داده در جمع قاخال

هـاي   هـاي باكيفيـت يكـي از مهمتـرين دغدغـه      آوري داده جمع

پژوهشگر است كه فرايند پـژوهش بسـتگي بـه آن داشـته و در     

صورت عدم تحقق آن تمامي اين مراحل تحت تاثير قرار خواهد 

هـايي ماننـد انـواع     تـوان از روش ها مي در گردآوري داده. گرفت

حضـوري،  (، انواع پرسشنامه )اي حضوري، تلفني، رايانه(مصاحبه 

، مشاهده افراد يـا رويـدادها و سـاير فنـون     )پستي يا الكترونيكي

پـس از  . فكنـي اسـتفاده نمـود    ي بـرون ها انگيزشي مانند آزمون

هـا جهـت آزمـون     ها از نمونه مورد نظر، اين داده آوري داده جمع

هـاي   توان استنتاج ها، مي ل دادهبا تحلي. شوند فرضيات تحليل مي

هـا بـه    ها را انجام داد و از محل ايـن تحليـل   الزم از محل يافته

هـا را   هاي پژوهش پاسخ داد و تاييـد يـا رد شـدن فرضـيه     سوال

 عنـوان  بـه  ها انسان از استفادهبا توجه به اينكه ). 7(كردمشخص 

 علوم حوزه در ويژه هب( بين پژوهشگران در، پژوهش هايآزمودني

، در اين مرحله توجه به چند اصل اخالقـي  است متداول )انساني

رضـايت  نخسـت آنكـه   . باشـد  اي برخـوردار مـي   از اهميت ويـژه 

امـري ضـروري و قابـل     پژوهش شروع قبل از كنندگان مشاركت

مل بوده و بيشتر منابع مرتبط با اخالق در پژوهش به اين امـر  أت

ش پـژوه  در كنندگان تمشاركدر واقع الزم است . اند اشاره داشته

 مشـكالت،  هـا، رخط ،هـا  روش هـدف،  بـه  اطالعاتي راجع با را

 شـرايطي  در و كرد آماده پژوهش پيامدهاي ممكن و ناماليمات

 بـراي  مناسـبي ي هـا  فرصت دارد، بايد بسياري خطر پژوهش كه

 به گرفتاري، يا بدون دردسر پژوهش، در مشاركت از زدن باز سر

كنندگان بـراي   رضايت مشاركت). 20(شود هداد كنندگان مشاركت

مشاركت در پژوهش، اعتماد به نفس آنها را افزايش داده و نـرخ  

مشاركت در تحقيق را باال خواهد برد و سبب خواهد شد تا آنـان  

هاي با كيفيـت   به دقت به سواالت پاسخ دهند كه نتيجه آن داده

فـي،  از طر). 16(خواهد بـود كـه بـه اهميـت آن اشـاره گرديـد       

پژوهشگر بايستي به حريم خصوصي افـراد احتـرام گذاشـته و از    

اجبار فرد به ذكر اطالعاتي كه بـراي وي جنبـه خصوصـي دارد    

اي  براي كسب چنين اطالعاتي، پژوهشگر بايستي رابطه. بپرهيزد

مانـدن اطالعـات و    محرمانـه دوستانه بـا افـراد برقـرار كـرده و     

ات بدسـت آمـده از آنـان را    ناشناسي افراد در اسـتفاده از اطالعـ  

نكته مهم ديگر در اين مرحله آسيب نرساندن بـه  . تضمين نمايد

 كـه  شود هدايت و طرح اي گونه به بايد پژوهش. باشد افراد مي

، حتي اگر به صـورت  كنندگان مشاركت براي احتمالي هاي آسيب

داوطلبانه در پژوهش شـركت كـرده باشـند بـه حـداقل ممكـن       

   ).20 و16، 6(كاهش يابد 

در اين مرحله پژوهشگر بايد توجه داشته باشد كه از افشـاي    

ها خودداري نموده و شرايط رازداري  اطالعات مربوط به آزمودني

اي فراهم آورد تا آنهـا دچـار زيـان مـادي يـا معنـوي        را به گونه

نگردند و براي كسب رضايت از افـراد از تطميـع، اغـوا، اجبـار و     

ازي يـا سـاختن داده و اطالعـات و    س ادهد. تهديد خودداري نمايد

توانـد نتـايج    ي آمـاري نـامطلوب كـه مـي    ها روش نيز استفاده از

را تحت تاثير قـرار دهـد نيـز از جملـه مهمتـرين سـوء        پژوهش

بايد دقت داشت . نمايد رفتارهايي است كه در اين مرحله بروز مي

طبق جديدترين اسـتانداردهاي علمـي و اخالقـي، پژوهشـگران     

هـاي تحقيـق بـراي مـدت زمـاني معقـول        از داده ه دارنـد وظيف

اي به نگهداري از سوابق و مستندات  نگهداري كرده و توجه ويژه

  ).11(پژوهش داشته باشند

  

  گيري و نوشتن گزارش الق در نتيجهاخ

ابتدا از  ظف است نتايج كارخود را منتشر نمايد تا درؤپژوهشگر م

درادامـه جامعـه از نتـايج    انجام كارهاي مشابه جلوگيري شـود و  

برداري نمايد، لذا دقت در انتشار نتايج از اهميت  بدست آمده بهره

هـاي   گيـري  پژوهشگران بايستي در نتيجه. بااليي برخوردار است

طرفـي را رعايـت نماينـد و از جعـل،      خود جانب صـداقت و بـي  

تحريف يا مشتبه نمودن نتايج حاصل از پژوهش و اعمال تعصب 
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 ٦

گـاهي پژوهشـگر جهـت معتبـر     . رد جلوگيري نماينـد در اين موا

كنـد كـه از    نشان دادن پژوهش خود اقدام به تحريف نتايج مـي 

بايسـت در   محقـق مـي  . مصاديق بارز سـوءرفتار اخالقـي اسـت   

حـذف  نوشتن نتايج اصول امانتداري و صداقت را رعايت نمايد و 

د هاي از دست رفته را به دقت گـزارش كنـ   هاي پرت و داده داده

  .)23و 12(

در نظر گـرفتن  اضافه كردن نام ديگران يا پژوهشگر بايد از   

اي كـه وي هـيچ    نام يك همكار به عنـوان نويسـنده، در مقالـه   

خـودداري   كمك جدي و خاصي به نوشتن آن مقاله نكرده است

بـه   ،افزودن نام ديگران به منظور موجه نشان دادن مقالـه . نمايد

له ديگر سوءرفتارهاي احتمالي در ايـن  نيز از جم ،اعتبار اسم آنان

عليـرغم اسـتحقاق از   گاهي ممكن است پژوهشگر . مرحله است

تقـدم و تـاخر اسـامي    كند يا درج نام خود به عنوان مولف امتناع 

نكند، كه اين موارد نيز از  رعايترا  نويسندگان در مقاله يا كتاب

جمله سوء رفتارهاي اخالقي در نوشـتن و ارائـه گـزارش نهـايي     

عالوه بر اين، پژوهشگر بايد در نوشتن گـزارش  ). 27و 12(است 

در ). 21( .نيـز خـودداري نمايـد    پژوهشي خـود از سـرقت ادبـي   

حاليكه در منابع بسياري از جمله اصول اخالقي در انتشار علمي، 

: است، بيان شده اسـت  كردهروانشناسان آمريكا ارائه  كه انجمن

تفسيري از متون علمي  در استفاده مستقيم و يا استفاده ضمني و

بخـش مهمـي از   . ساير نويسندگان بايسـتي بـه آنهـا ارجـاع داد    

. درسـت و صـحيح اسـت    10درست نويسي، مرجع دهي و استناد

جلد و صفحه هاي سال،  استناد بايد از نظر امالي كلمات، شماره

اسـتفاده از مرجـع   . دقيق باشد و از مرجع اصلي گرفته شده باشد

ديگري كه به آن مرجع استناد كرده است، در بسياري مـوارد بـه   

نكته مهـم ديگـر   . گردد مي دهي منجراشتباهات فاحش در مرجع

آن است كه تالش گردد تا حد امكان مرجع اصـلي كـه قضـيه،    

ين بار ارائه كـرده اسـت، مـورد اسـتناد     را اول.... ها و فرضيه، داده

رفتار نادرستي است كـه در  به منابع نيز استناد بي مورد ). 3(باشد

يكـي از داليـل رايـج اسـتناد      .هاي اخير شكل گرفته است سال

در برخـي مواقـع   . مورد، بـاال بـردن مجمـوع اسـتنادها اسـت      بي

ي را ا دبيـر مجلـه   يا سر ، ارزياب وبراي آنكه نظر داور پژوهشگر

اثر يـا   كند كه در كار وي بي هايي استناد مي ، به مقالهنمايدجلب 

و رابطة مستقيم با موضوع نظري يا كاربردي مقالـه   كم اثر است

اين كـار ممكـن   . گردند مورد يا كم مورد تلقي مي وي ندارد و بي

است با هدف افزايش احتمال چاپ مقاله در مجله و يـا افـزايش   

ورت گيرد كـه در صـدد افـزايش ضـريب     اي ص استنادهاي مجله

باشد، كه در هر صـورت رفتـاري نادرسـت و از بـد      تاثير خود مي

  ).3(شود ي بارز پژوهشي محسوب ميها اخالقي

 

  گزارشارائه در  قاخال

تا  دهد قرار جامعه اختيار در را خود پژوهشي نتايج بايد پژوهشگر

 و شود ابطال اي اثبات علم، دنياي در او علمي نتايج و دستاوردها

در واقـع نوشـتن و ارائـه    ). 20(نمايـد  كمـك  دانـش  پيشـرفت  به

و  هـا  اقعيـت دهـد تـا و   گزارش اين امكان را بـه پژوهشـگر مـي   

و امكان استفاده  هاي خود را با ديگران در ميان گذاشته استدالل

بـا اسـتفاده از نتـايج    . شودها و نتايج فراهم  كاربردي از اين يافته

كه شكاف  هايي و انجام اقدام ها تصميم گرفتنها امكان  پژوهش

  ).9و  8(آيد دهد فراهم مي وضع موجود و مطلوب را كاهش مي

 كارفرمايـان،  مقابل در كه دنباش آگاهالزم است پژوهشگران   

 به خصوص و عمومي و خصوصي نهادهاي ديگر و حاميان مالي

 بوده و در انتشـار نتـايج پـژوهش خـود،     وجامعه پاسخگ قبال در

فايده  از نشر بي را مدنظر قرار داده و و دانش علمپيشبرد بايستي 

  ). 20و  19، 9، 8(اجتناب نمايند  و تكراري

ريـزي و   انتشار و چاپ نوشته علمي، نتيجه چندين ماه برنامه  

در تالش علمي كه با عالقه شـديدي  . است پژوهشاجراي يك 

 شودفمند دنبال شود، كار بايد صادقانه، به درستي و هد دنبال مي

صـورت صـحيح و حقيقـي     نتـايچ بـه   سوگيري،و بدون هرگونه 

علمي شناسايي شده  سوءرفتارهايانواع مختلفي از . گزارش شود

پژوهشگر بايد در ). 13(مورد توجه خاص قرار گيرنداست كه بايد 

 نظر داشته باشد كه در ارائه گزارش خود از اطالعـات سـاختگي  

ـ    استفاده نكند و نتيجه 11 هـاي   تگيري خود را مبتنـي بـر واقعي

كپـي و   أ، اطالعـات بـا منشـ   همچنـين . پژوهش گزارش نمايـد 

و خـود نوشـتار   اينترنـت   :ماننـد هـاي مجـازي    از محيط استفاده

ماهيت خود . گردند نيز سوء رفتار پژوهشي محسوب مي 12دزدي

نوشتار دزدي تالش نويسنده براي فريب خواننده است و از ايـن  

خود نوشـتار دزدي هنگـامي رخ    .باشد غيراخالقي ميرو رفتاري 

هاي چاپ شـده   ها يا نوشته ها، يافته دهد كه پژوهشگر از داده مي
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 ٧

كند و خواننـدگان   پيشين خود براي ارائه نوشتار جديدي اقدام مي

يكـي از مصـاديق خـود    . سازد را از جريان چاپ گذشته آگاه نمي

انتشار چندگانه يا تعدد  ةمقول. نوشتار دزدي، انتشار چندگانه است

ترين موضوعاتي است كه ويرايشگران مجالت  نشر، يكي از شايع

، چـاپ يـك مقالـه    13گانهدوانتشار . دست به گريبان آن هستند

هـاي   هاي زياد و مهمي از آن با نسخه به نحوي كه بخش ،است

 زيـادي  پوشاني هم و داراي نقاط مشترك بودهچاپ شدة گذشته 

نمونه ديگر خود نوشتار دزدي، تقطيع . )22و 21، 13( داشته باشد

هـاي پژوهشـي    ها يا نتيجه در اين فرايند، داده. باشد پژوهش مي

هـايي بـه    توانستند در يك مقاله چـاپ گردنـد، بـا بـرش     كه مي

اين رفتار نيـز از  . رسند صورت تكه تكه در چند مقاله به چاپ مي

هـاي   يجـه نظر اخالقـي نادرسـت اسـت و تصـوير جـامعي از نت     

بايست در يك جا در اختيار ساير  پژوهشي كه به طور منطقي مي

پژوهشـگر بايـد توجـه    . دهد پژوهشگران قرار گيرد به دست نمي

داشته باشد كه تخلف از حق چاپ نيز كه به معناي عدم رعايـت  

اي كه مقاله براي چاپ بـه آن واگـذار شـده كـه از      حقوق مجله

بـر  ). 5(شـود  شي محسوب ميرفتارهاي پژوه ديگر مصاديق سوء

هاي كار خود را در قالب مقاله  اين اساس هرگاه پژوهشگر نتيجه

دهد، حق طبيعـي خـود را بـه ناشـر      در اختيار يك مجله قرار مي

توانـد شـرايط    مجله واگذار كرده و پس از چاپ، تنها مجلـه مـي  

جـدول زيـر بـه طـور     ). 3(بازتوليد يا انتشار مقاله را تعيين نمايـد 

نشان دهندة سوء رفتارهاي احتمالي مرتبط با هر مرحلـه   خالصه

  . باشد از فرايند تحقيق علمي مي

  

  سوءرفتارهاي پژوهشي در هر مرحله از فرايند تحقيق علمي: 1جدول 

 
  سوءرفتارهاي مرتبط با هر مرحله  فرايند تحقيق علمي

    

 جعلي و غيرواقعي بودن مساله تحقيق •  بيان مساله

  متقاعدسازي ديگران درباره اهميت تحقيق منظور تحريف واقعيت به •

 و مباني نظري جستجوي ناكامل و ناكافي در متون •

 ها ها و يا داده سرقت منابع، كتاب  •

  ايده برداري و سوء استفاده  •
  ديگران )پروپوزال(پيشنهاده پي برداري موضوع پژوهش يا ك •

 انالگوبرداري كامل از آثار ديگر •  تدوين چارچوب نظري تحقيق

 استفاده از ساختار مقاله ديگران •

  ارايه مدل تحقيق بدون پشتوانه علمي و نظري •
 سر باز زدن از انجام تعهدات طبق قرارداد •  طرح تحقيق علمي

 تغيير روش اجراي پژوهش بدون اطالع مبادي ذيربط •

 واگذاري اجراي پژوهش به ديگران •

 درخواست مواد و وسايل اضافي و غيرضروري •

 تبارات مالي مصوب يك پژوهش خارج از مفاد قرارداداز اعاستفاده  •

 راهبردهاي و سازماني، دولتي اي، حرفه هاي تاسسي و مقرراتعدم رعايت  •
  پژوهش دهي گزارش و اجرا طرح، در ملي
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 ٨

 افشاي اطالعات مربوط به آزمودني •  ها جمع آوري، تحليل و تفسير داده

 افراد تطميع، اغوا، اجبار و تهديد براي كسب رضايت از  •

 شوداي كه آزمودني دچار زيان مادي يا معنوي  گونه عدم رعايت رازداري به •

 عدم جلب رضايت مشاركت كنندگان •

 ها،رخط ها، هدف، روش از پژوهش در كنندگان مشاركتآگاه نكردن  •
 پژوهش پيامدهاي ممكن و ناماليمات مشكالت،

 14عدم احترام به حريم خصوصي افراد •

 ناشناسيعدم رعايت محرمانگي و  •

 آسيب رساندن به افراد •

 داده سازي  •

 استفاده از روش آماري نامطلوب •

  هاي تحقيق براي مدت زماني معقولعدم نگهداري از داده •
 طرفي عدم رعايت صداقت و بي •  گزارشنوشتن  گيري ونتيجه

 جعل و تحريف نتايج •

 اعمال تعصب شخصي •

 مشتبه نمودن نتايج حاصل از تحقيق •

 هاي پرت و از دست رفتهدهگزارش نكردن حذف دا •

 اضافه كردن نام افرادي كه نقشي در تحقيق ندارند •

اي كه وي هيچ  در نظر گرفتن نام يك همكار به عنوان نويسنده، در مقاله •
 كمك جدي و خاصي به نوشتن آن مقاله نكرده است

 افزودن نام ديگران به منظور موجه نشان دادن مقاله •

 نويسندگان در مقالهتقدم و تاخر اسامي عدم رعايت  •

 سرقت ادبي •

 كندعليرغم استحقاق از درج نام خود به عنوان مولف امتناع محقق  •

  نويسي  بع هاي نادرست من شيوه •
 فايده و تكراري نشر بي •  گزارشارائه 

  15سوگيري •

 اطالعات ساختگي •

 هاي مجازي اطالعات با منشا كپي و پياده كردن از محيط •

 خودنوشتار دزدي •

 نهانتشار چندگا •

 تخلف از حق چاپ •

 تقطيع پژوهش •
  

  

  

  

  گيري نتيجه

رعايت اخالق در پژوهش و تحقيق علمـي، چيـزي جـز رعايـت     

در اين راستا، ايـن مقالـه در   . باشد كيفيت در فرايند پژوهش نمي

تالش است تا بايدها و نبايدهاي پـژوهش علمـي را بـر اسـاس     

انجـام   ادبيات پژوهشي موضوع و طبق استانداردهاي اخالقي در

  .پژوهش عنوان نمايد

تعهد كم به بايـدها و نبايـدهاي اخالقـي ميـان محققـان و        

ناپذيري بـه پيكـره نظـام     جبرانهاي  تواند لطمه پژوهشگران مي
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كـه بـه اعتبـار پژوهشـگران و      علمي كشور وارد نمايد، تـا جـايي  

المللـي نيـز خدشـه     علمي آنان در جوامع ملي و بينهاي  پژوهش

علمـي   پژوهشگران و اعضاي هيـات  ةبرعهد). 1(دكروارد خواهد 

ها را براي رشد و پرورش ايـن  هاست كه فضاي دانشگاه دانشگاه

هنجارها مساعد نموده و خود و دانشجويان را به پايبندي به ايـن  

شـود   در اين زمينه پيشـنهاد مـي  . اخالقي تشويق نمايند بايدهاي

 -ز علمــيهــا و ســاير مراكــ هــا، پژوهشــكده مســئولين دانشــگاه

دســـترس قـــرار دادن  تحقيقـــاتي بـــه تعريـــف، تـــدوين و در

ماننــد (اســتانداردهاي موجــود در زمينــة روش پــژوهش علمــي 

مبـادرت ورزيـده و بـا    ...) نويسـي و  –هـاي صـحيح منبـع     شيوه

زمينه آشنايي با اين اصول و بكارگيري آنهـا   استفاده از اين شيوه

تــر  چــه ســريعتشــكيل هر. را بــراي پژوهشــگران فــراهم آورنــد

هـا و   نامـه  هاي اخالق در پژوهش به منظور تـدوين آيـين   كميته

تر منشورهاي اخالقي  قوانين الزم و تصويب و اعالم هرچه سريع

ي مستمر و دقيقـي را  ها هاي علمي، كه بتواند كنترل در پژوهش

برگـزاري  . اعمال نمايد، نيز در اين زمينـه راهگشـا خواهـد بـود    

تحقيق علمي بـراي مقـاطع تحصـيلي    هاي روش  مستمر كارگاه

مختلـــف و بـــا رويكردهـــاي تحقيقـــات در علـــوم انســـاني و 

آشناســازي  ةثر در زمينــؤبــاليني نيــز اقــدامي مــهــاي  پــژوهش

پژوهشگران با فرايند اصولي پژوهش خواهد بود كه خود به خود 

زمينه بروز رفتارهاي غيراخالقـي در فراينـد پـژوهش را كـاهش     

  . خواهد داد

كه وجود ابزار و قوانين مناسب براي كنترل و مبـارزه   از آنجا  

تواند به عنوان ضـامن رعايـت اخـالق در پـژوهش      با جرايم مي

شود قوانين مناسب در اين زمينه هر چه  مطرح شود، پيشنهاد مي

تصويب قوانين مناسب و . تر تصويب و به اجرا گذاشته شود سريع

ملـه ايـن قـوانين    محكم به منظور جلوگيري از سرقت ادبي از ج

ي موجـود  ها باشد كه نقش حياتي در جلوگيري از هرج و مرج مي

طراحي نرم افـزار و يـا وب سـايتي كـه هرگونـه      . خواهد داشت

دهـد اقـدامي مهـم و     سرقت ادبي را با جزييات آن تشخيص مي

رفتارهـا در   اي از سـوء  شايسته است كه بازدارنده قسـمت عمـده  

هـا نيـز    ونه خارجي اين نوع پايگاهنم. باشد زمينه سرقت ادبي مي

هـايي ماننـد تعيـين درصـد اسـتفاده       باشـد كـه قابليـت    فعال مي

نويسندگان از منابع مختلف در كنار نمايان سـاختن اصـل منـابع    

براحتـي   از ايـن رو، باشـد،   ي آن مـي هـا  مورد استفاده، از قابليت

ي افزار كس با اين نرم. كردبرداري را مشخص  توان ميزان كپي مي

به خود اجازه استفاده از آثار ديگران را بدون اشاره به نام نويسنده 

هـاي ادبـي عمـدي و     اصلي نخواهد داد و از بسـياري از سـرقت  

تالش بـراي شناسـايي    ،برآن عالوه. سهوي جلوگيري خواهد شد

جرايم ارتكابي پژوهشگران و اعالم مستمر اين جرايم به همـراه  

ز در محافـل علمـي، سـازوكاري    احكام صادر شده براي آنهـا نيـ  

  . ستا دسته از رفتارها بازدارنده براي اين

  

  نامه واژه

 Research Ethics .1  اخالق در پژوهش

 Ethics .2  اخالق

 Applied Ethics .3  اخالق كاربردي

 Universalistic argue .4  نظريه فراگير

 Relativistic argue .5  نظريه نسبي

 Misconduct .6  سوءرفتار

 Research process .7  فرايند پژوهش علمي

 Proposal .8  طرح پيشنهادي

 Plagiarism .9  سرقت ادبي

 Citation .10  مرجع دهي و استناد

 Fabrication .11  اطالعات ساختگي

 Self-plagiarism .12  خود نوشتار دزدي

 Duplicate publication .13  انتشار دوگانه

 Respect the Privacy .14  رعايت حريم شخصي

 Bias .15  سوگيري
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