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 هشپژو در ایهای اخالق حرفه شاخصبندی شناسایی و اولویت 

 
 2، علیرضا عرب2، سحر جعفری*1جمال خانی جزنیدکتر 

 ران یتهران، ا ران،یا یو صنعت  یعلم یهاسازمان پژوهش ن،ینو هایگروه مطالعات و فناور  .1

 ران یدانشگاه تهران، تهران، ا ت یریدانشکده مد ،یصنعت  ت یریمد گروه .2

 ( 10/98/ 5،تاریخ پذیرش:7/8/98افت: )تاریخ دری 
 

 
 

 

 سرآغاز

 روديهاي ارسال پيامبران به شمار م  ترين هدف مباحث اخالقي، از مهم
ه ا و بدون آن، نه دين براي مردم مفهومي خواهد داشت و نه دنياي آن

 وس لممآلهوعليهاهلليصل ي امبربعث ت پ ياز اهداف اصل يکي.يابدياعتال م 
مسئله در  ينا .باشديدر جامعه م  يفضائل اخالقرورش نفوس و پ يهتزک
از  ينو همچن   وس لممآلهوعليهاهللياکرم صل يامبرکه از شخص پ يثياحاد
 ياالع ادهفوق يتاست بااهم يدهرس السالميهممعصوم عل يشوايانپ يرسا
 يمهم آموزش بهبود زن د  يهدف اخالق کهييشده است. ازآنجا يبتعق

در مرک ز  ي دبا ي، مالحظ ا  اخالق  باش ديه، م جامع   و اف راد، جوام  
  يبنديپا يازمندن پژوهش را         يز يرد،قرار   ي،آموزش يهاپژوهش

 

 
 
 

 
 
 

 اس ت  يو اخالق   يانسان يواال يهااصول و ارزش ر به    پژوهشگ 

موج ب  يو انسان يفقدان باور و اعتقاد پژوهشگر به اصول اخالق چراکه
ب ه  يدندر جه ت رس   يراخالقيو غ يقاخال ابزار هر ونه از ياستفاده و

از  يس تهو نبا يس تهبا يه ااس تفاده همچنين و يشاهداف موردنظر خو
 . (1) شد خواهد  اشيعلم يقا تحق يو دستاوردها يجنتا

هاي مراکز علمي اس ت. بخش مهمي از فعاليت 7انجام پژوهش اخالقي
ک ه  اس ت ييه اارزش يااصول  يدر موردپژوهش بر مبنا يتفکر اخالق

اي ق ه  س تردهعال (. اخي را2ً)اندش ده يتئور يري يمتصم پيشبرد يبرا
 ر      موارد زيشامل  که جادشدهيا 14براي بحث مديريت اخالق پژوهش

 
 
 

 چکیده
آن   تب بهها و جايگاه جامعه بديهي است و ارتقاء سطح کيفي پژوهش جانبههمه نقش پژوهش علمي و اجراي شايسته آن در استيالي زمینه: 

اي پژوهش ميسر رفهح ير است. اعتالي علم با رعايت تمام اصول اخالقپذامکانهاي اخالقي بهبود زند ي و رفاه افراد جامعه در سايه ارزش
 پرداخته شود. و ميزان اهميت آنهاي اخالق پژوهش بندي شاخص و اولويت شناساييبه  ،است يستهشا خواهد بود. در اين راستا

اعضاي هيأ  آماري شامل جامعه  .باشدپيمايشي مي -آوري اطالعا ، توصيفيپژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربري و ازنظر جم   روش:

براي شناسايي   انتخاب  رديدند.  يري هدفمندروش نمونهبه خبر ان نفر از  17که  هاي علمي و صنعتي ايرانوهشسازمان پژ علمي
 منظوربهدلفي فازي  روشاز  هادادهبراي تحليل پرسشنامه استفاده  رديد.  از ،بنديتثبيت و اولويت و براياي ها از روش کتابخانهشاخص 

 است. شدهاستفاده هاشاخص يين اهميت نسبي تعبدترين براي -وش بهترين و ر هاشاخص غربالگري و تثبيت 

شاخص همگرايي کمتر  تأييد و انتخاب شدند. طي سه مرحله انجام روش دلفي فازي شاخص  18درمجموع  ،وتحليلپس از تجزيه ها:یافته

مشخص  هاشاخص اهميت نسبي  ،بدترين–خطي روش بهترينريزي با توجه به حل مدل برنامهنشان از تأييد کامل اعتبار نتايج دارد.  0.2از 
  رديد و نرخ ساز اري در سطح قابل قبولي بود که نشان از اعتبار اين بخش از نتايج دارد.

نظر  رفتن رفاه جامعه، رعايت عدالت و حفظ وحد  در سطح کالن و رعايت حقوق  نتايج پژوهش حاکي از آن است که درگیری: یجهنت

   باشند.مي اي در پژوهشاخالق حرفههاي ارزيابي ترين شاخص عنوان مهم به  يببه ترت مالکيت فکري

 

  يري ، تصميم اي، پژوهشاخالق حرفهکلید واژگان: 

 

 
 

 dr.jazani@yahoo.com: نويسندۀ مسئول: نشاني الکترونيکي
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ب ه  يد يرس   يب را ترهاي صريح و شفاف است  درخواست دستورالعمل
 يالقاخ ي)با تمرکز خاص بر استانداردها اداره پژوهشمسائل مربوط به 

( ي هس تندانسان يهامشارکت يرندهدربر  يرپزشکيغ يقا در انجام تحق
 موج بممک ن اس ت که  يمستقل اخالق رسيد يو بحث در مورد نوع 

باع ث در جامعه يشتر بوجود پژوهشگران ا رچه  (.3عملکرد شود)بهبود 
افزايش با  يريتوکار و مدکسب يقا رشد حجم تحق اما است، يخرسند
 يکپارچگي يبرا يجد يدهمراه است که تهد يخالقال  ااز مشک آ اهي

نظ ام (. ب ا عناي ت ب ه آنک ه 4يه علمي اس ت)پا صحتانتشار و  يندفرا
را  خود يو کم يهدر دو دهه  ذشته مرحله رشد اول يراندر ا يآموزش عال

از و  خود است يفيورود به مراحل رشد ک يآماده برا وننموده و اکن يط
مانند  يبوده است که به آثار يعلم ييرا  يتممشخصا  دوره  ذشته ک

 يس تهشا جه تني. ازادر آن عرصه شده است 12يااخالق حرفه کاهش
هاي اخ الق شاخص ليوتحلهيتجزبه بررسي و  يند،فرآ يکاست که در 

 پرداخت ه ش ود ت ا ،اي پ ژوهشپژوهش و ميزان رعايت اخ الق حرف ه
تا ه دف از انج ام ن راس  ي تعيين  ردند در ايااخالق حرفه هايشاخص

اي هاي اخ الق حرف هش اخص ليوتحلهي  تجزپژوهش حاضر بررسي و 
هاي علمي و صنعتي ايران به نح وي اس ت پژوهش در سازمان پژوهش

اي هاي اخالق حرفهکه ابتدا با مرور ادبيا  تحقيق به شناسايي شاخص
اي پژوهش در هاي اخالق حرفه  سپس شاخصشوديم پژوهش پرداخته 

  ش ونديم هاي علمي و صنعتي ايران شناسايي و تأيي د پژوهش ازمانس
اي در اي ن هاي اخ الق حرف همرحله اهمي ت نس بي ش اخص نيبعدازا

 تي  درنهاو  ش ونديم ها  معرف ي شاخص نيترمهمو  شدهنييتعسازمان 
 . ردديم ارائه  هاآنهاي سياستي در ارتباط با توصيه

مند اي نظامق مطالعهالعلم اخاست.  شدهارائهمتعددي از اخالق تعاريف 
ب ودن ام ور  ي ا نادرس ت س تو باهدف تعي ين در است هادرباره ارزش

ق نشانگر رفت ار مج از اس ت و ب ه مطالع ه و الاخ(. 5) رفته استشکل
از اخ الق  يفيتعر (.6)پردازدمنزله رفتار مناسب است، ميتحليل آنچه به

دن توجه ک رده باش د و ه م ب ه ار کرکه هم به چگونه رفت پذيريميرا م 
به اعمال انسان ک ه ش امل  شوديرفتار مربوط م  يچگونه بودن  چگونگ

 است  يو چگونه بودن مرتبط با صفا  و ملکا  نفسان شودي فتار هم م 

(7). 
علم اخالق، اخالق را ب ه دو دس ته عم ده خ رد و ک الن  نظرانصاحب
ن ارر ب ه  هستند کهلي مسائ اند. مسائل اخالقي کالنبندي نمودهتقسيم

هاي يک جامع ه پيون د دارن د. يک قسمت خاص نيستند و به همه جنبه
اخ  الق ک  الن را در زمين  ه ام  وري چ  ون  ع  دالت اجتم  اعي،آزادي، 

پذيري، وحد ، عدم تبعيض، احت رام ب ه حق وق ديگ ران و ... مسئوليت
ري ه ام ونمايند و مراد آنان از اخالق خرد، رويکردي در زمين  تعريف مي

اخالق  (. مباحثي مانند8امنيت، سرقت و ... است )چون  حريم شخصي، 
اي، اخ  الق پ  ژوهش و ... ج زء اخ  الق خ  رد ک اربردي، اخ  الق حرف ه

ير ذار خواهند بود. تأثشوند ولي بر مسائل اخالق کالن نيز محسوب مي

و آزادي  10اي، ع دالتاخالق حرفه  رفتن يدهنادي ممکن است به عبارت
 الشعاع قرار دهند.را تحتماعي اجت

 اخ الق ک ه ش وديم  يمعلم اخالق به دو حوزه نظري و کاربردي تقس  
در  ياخالق   مباح ث جز اخالق کاربردي  است که به ينتراي مهمحرفه

 ي اندو توق   دارن د: ب اخ الق . صاحبان حرفه، از دانشپردازديحرفه م 
و ح ل  ي قدق يصو تش خ حرف ه در ياخالق   ه اييتمند مس ئولنظام

 ها اس تاي نارر به حرف هاثربخش مسائل اخالق در حرفه.اخالق حرفه
 مثالعنوانش ده اس ت. ب ه ايحرف ه اخ الق متعددي براي يفتعار. (9)

اي از استانداردها و قواعد است که ب ر مجموعه اياخالق حرفه  اند فته
ه دهنداخالق نش انش ود.يحرفه اعم ال م  يکنحوه رفتار تمام اعضاي 

است که مناسبا  و روابط و  يايت فرد است  اما اخالق حرف    هشخص
طور مطلوب، شکل و  سترش پيوندهاي اجتماعي افراد را ب            ه

 ه  اي، بخشي از اخالق است  زيرا تعهديااخالق حرف  ه (.10ده  د)يم 
ص  ور  درنهايت تعهداتي اخالقي هستند، اما جدا از اخالق، به ياحرف  ه

خ  اص مربوط به عمل است  هايفرضشي، پيامتداول، تعهدا  حرفه
 اس ت اي مجموعه استانداردها و قواعدياخالق حرفه ي،طورکلبه .(11)

و  نخس تين .ش وديحرف ه اعم ال م  يککه بر نحوه رفتار تمام اعضاي 
تنها است ک ه ن ه اين اي براي اصحاب حرف اخالق حرفه يامپ ينترمهم

 ي زن يس ازمان ه دف  قتحق   و يستهخود، بلکه به خدمت شا يتبه موفق
 يتاخالق، مز يتاي و رعاحرفه اخالق به يبنديمبنا، پا ين. بر اينديشدب

 .(12شود)يم  تلقي هادر سازماني رقابت

 ياست که به اصول اخالق   يااز اخالق حرفه يااخالق پژوهش، شاخه
ه ا را لح اظ کن د، آن يقتحق ياز ابتداي سامانده بايستي که پژوهشگر
وج  ه  ي  تض  رور  رعا ب  ر ر پژوهش  گر، ع  الوهام  ا ه   اش  اره دارد. 

 يش برد ط ر را هنگ ام پ يقواع د اخالق   ي دموضوع، با يشناختمعرفت
 ي ترعا يعن ياخالق در پژوهش  ي،طورکلبه کند. يتخود رعا يپژوهش

از  ک هيهنگام . (13)اس ت تحقيق ا  در مراحل مختل ف ياخالق ينمواز
يافته براي زماناو س منظم شود منظور تالشيپژوهش علمي صحبت مي

مراح ل  .ح ل ني از داردي ک راه خاص است ک ه ب  ه يابررسي مسئله
حي ا  ه ر پ ژوهش ب  وده و در ه  ر  عن وان چرخ هپژوهش علمي به

هاي اخالقي و ضرور  شدهيلپژوهش تکم مرحله آن بخش ي از فراين د
 ع  اليدر هر مرحل ه از پ ژوهش در راه ت سوء رفتارهاطلبد. يخاصي را م 

( کش ورهاي مختل ف 14ير  ذار خواهن د ب ود. )تأثو پ ژوهش  تحقي ق
هايي را تحت عنوان استانداردهاي پژوهشي در ايران دستورالعمل ازجمله

اند. همچنين ک دهاي اخالق ي توس ط حوزه علوم اجتماعي مطر  نموده
 ه اآن موازا بهاست و  شدهارائههاي  ونا ون علمي و انجمن مؤسسا 
ب راي انج ام پ ژوهش  م ؤثرين عوامل ترمهمري به تبيين بسيا مقاال 
 ب  ااخالقهاي م  رتبط ک  ه مجم  وع ش  اخص ان  دپرداختهي م  داراخالق
 شود.ارائه مي 1ي در پژوهش مستخرج از ادبيا  در قالب جدولاحرفه

 . 
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 ای مستخرج از ادبیات تحقیق های اخالق حرفه: شاخص 1جدول
 منابع تعریف  شاخص 

به تعهد به محافظت از حقوق   يدتأک ،اين اصل در مورد کيفيت زند ي همه مردم 4ن رفاه جامعه رفت  در نظر

 باشد.يم  هااساسي انسان و احترام به همه فرهنگ
(15(،)16( ،)17( ،)18 ،)

(19( ،)20) 
ا ، از عطالابه معناي آسيب و يا عواقب منفي است، ازجمله از دست دادن نامطلوب   آسيب واردکردناجتناب از  

 .ناخواسته  محيطييستاثرا  ز  دست دادن اموال، خسار  به اموال و يا
(15(،)16( ،)18( ،)21) 

صداقت، قابليت اعتماد، رعايت انصاف و عدم تبعيض، احترام به حريم خصوصي  16هاي پژوهشگرويژ ي

 ديگران، محرمانگي و رازداري.
(15(،)16( ،)17( ،)18 ،)

(19( ،)20( ،)22( ،)23) 
 (22(، )15) .نامهثبت کپي، ثبت اختراعا ، اسرار تجاري و شرايط توافق 9رعايت حقوق مالکيت فکري

امکان دارد اجتناب کرده و در صور  وجود   حداز تضاد مناف  حقيقي يا متصور تا   رساني در صور  وجوديآ اهاجتناب از تضاد مناف  يا 
 م.ييهاي ذينف ، فاش نماها را براي طرفآن

(16( ،)18( ،)20( ،)21) 

ي حاميان مال  يهاکمک   پژوهشگرانييم.  هر ونه رشوه را در همه اشکال آن رد نما 2عدم دريافت رشوه
 يا، و  هاقراردادها، مشاورهدر   6يمنشور اخالق  ياستانداردهارا که خارج از  

 پذيرند.ينمها باشد را سازمانهاي خاص براي  پژوهش

(16( ،)18( ،)19) 

ها در پيروي از اين مقررا  اي کمک کرده و پشتيبان آنبه همکاران در توسعه حرفه ز همکارانت اايحم

 .اخالقي باشيم
(16) 

مرکز پژوهش   اعالن،  در تمام مراحل پژوهش  حال و آينده  نفعانيمناف  ذ  تيرعا مسئوليت نسبت به ذينفعان

 .شدهانجام

(18( ،)19( ،)20( ،)22) 

 يخصوص  ميحر  حفظ،  آ اهانه و آزادانه تيرضا،  نيآغاز  يروشنگر،  مناسب  يمعرف هانيرعايت حقوق آزمود

 آزمودني. شيو آسا  يمنيا  سالمت،،  و ناشناخته ماندن يرازدار،  افراد

(17( ،)18( ،)19( ،)21 ،)

(22) 

اي در طراحي و دستيابي به تعالي )اصول اخالق حرفه

 اجراي پروژه(

اي و هم اثربخشي و رتبه، هم در فرايند کار حرفهفيت،  ترين کيالبراي دستيابي به با

وريفه يک   ينترتعالي شايد مهم  م نمود.يش خواهالت ي ا  کار حرفهالدر محصو
 .متخصص است

(15( ،)16( ،)18( ،)21 ،)

(22) 

و   حيت شرکت کنندالمتخصص بايد در تعيين استاندارد براي سطو  مناسب از ص ايحفظ صالحيت و شايستگي حرفه
روز   دانش فني و مهار  دست يافتن به  ش کنند.الاي رسيدن به اين استانداردها ت بر

در   ها، و يا دورهانجام مطالعه مستقل، شرکت در سمينارها، کنفرانساز طريق:  
 ي.اهاي حرفهسازمان

(15( ،)18( ،)22) 

ي به منشور پابندرعايت قوانين خاص هر حرفه )
 اخالقي(

هاي پژوهشي و يتفعالستانداردهاي منطقي و مسئوالنه در  رين اپژوهشگران به باالت 
، يمحلي، ايالتي، استان  هاينامهيينآو   عضا بايد قوانينباشند و اآموزشي پايبند مي

 کنند. را رعايت   الملليينملي و ب

(15( ،)18( ،)19( ،)20 ،)
(23) 

ي را در دستور کار قرار داده و پذيراي انتقاد و قبول آن اي فنانتقاد درست از کاره قبول انتقادا  صحيح  از کار و بهبود آن

صور  مناسب سهم و به  ييمنما ها را اصال باشيم. به اشتباها  اعتراف کرده و آن
 .کمک دهند ان را ارج  ذاريم

(16) 

يل آن اصپژوهشگر بايد پژوهشي را انتخاب نمايد که موضوع اعتبار موضوع پژوهش) انتخاب موضوع مناسب پژوهش
بشر منتهي   زند ي  يو داراي اعتبار علمي باشد و به توليد دانش جديد و يا بهساز

پژوهشگر مورف است موضوع پژوهش خود را با (  و استفاده بهينه از مناب  )شود
 اي انتخاب کند که ونهتوجه به محدوديت مناب  مالي، زمان و نيروي انساني به

 (.هاي پژوهشي نيز باشدولويترست اضمن تحقق مناف  ملي کشور، در فه

(22( ،)23) 

ي، علم  اجاره،  11يعلم  سرقت،  هاداده فيتحر، هاجعل دادهمنظور رفتارهايي همچون    عدم انجام رفتارهاي سوء پژوهشي

 باشد.مي  مناف   تعارض

(18( ،)19( ،)20( ،)22 ،)

(23) 

ي، سيباز فت و بازنو،  ب  مورداستفادهه مناارجاع و استناد بمنظور از استناد مناسب    13استناد مناسب

 المللي.ينب يو استناد مطابق با استانداردها ارجاع،  به مناب  معتبر  استناد

(19( ،)20( ،)22( ،)23) 

 انتشار،  همپوشان  انتشار،  مجدد  ارسالي،  مواز  ارسالو پرهيز از    جيو نشر نتا  نيتدو رعايت ضوابط انتشار نتايج

 ي.اتکه

(18( ،)19)( ،20( ،)22 ،)

(23) 

انجام پژوهش در حوزه جديد يا با استفاده از 

 هاي جديدتکنيک 

 ياو    يدجد  يهاينهو ارائه خدما  در زم  آموزش  پژوهش،انجام  به    پژوهشگران

ي تصميم انجام پژوهش در منطق  يها ام  طي  پس از  يدجد  يهايک تکن استفاده از
 کنند. يمآن زمينه را اتخاذ  

(18( ،)20) 

)داوري و 15 ي و سرپرستي تيم پژوهشيايندمن
 ارزيابي(

 شدهانجامي  ها امپردازند و  ارائه آموزش و نظار  مناسب مي  الف( پژوهشگران به
 دهند.ي قرار ميموردبررستوسط  کارکنان خويش را از منظر شايستگي و اخالقي  

 شدههداد شآموزنماينده کارکنان خويش، مسئوليت مطالب   عنوانبهب( پژوهشگران 
  يرند.يماز ياد يري را بر عهده    شدهآموختهو تجربه  

(18( ،)19) 

 

 

 روش
آوري اطالع ا ، پژوهش حاضر ازلح اظ ه دف ک اربري و ازنظ ر جم  

 يهاباشد، چراکه به شناسايي و توصيف شاخصپيمايشي مي -توصيفي 

 هاي علمي و صنعتي اي رانش در سازمان پژوهشپژوه يااخالق حرفه
اعضاي هيأ    رفتن در نظردر راستاي انجام پژوهش، با  ه است.اختردپ

 يري ت يم تص ميم، از جامع ه آم اري عنوانب هسازمان يادش ده،  علمي
داراي س وابق ، دعو  به همکاري ش د. اي ن اف راد عضو 17متشکل از 
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ب ه همک اري در خص وص اي ن  من دعالقه و کش ور در داخلدرخشان 

 يري پژوهش يمتصمکلي اعضاي تيم عا  اطال 2جدول .بودند پژوهش
در مورد انتخ اب خبر  ان و متخصص ين ني ز از روش  .دهديم را نشان 

 يري يمتص مي ه اروشدر   يري شد  چراک ه يري هدفمند بهرهنمونه
طور مس تقيم دخي ل چند شاخصه قضاو  خبر ان در نتايج تحقي ق ب ه

حقي ق حاض ر اح ل تترين مرباشد و انتخاب افراد خبره ج زو اص ليمي
ه ا نيازمن د  ونه روشيناهاي آماري و برخالف روش شودمحسوب مي
باشند چراکه تعداد خبر ان زي اد موج ب ايج اد ن وعي ينمنمونه زيادي 

. در ش وديم به س مت مي انگين  هاآنسو يري در نتايج و نزديک شدن 
از  شپ ژوه يااخ الق حرف ه يهاتحقيق حاضر براي شناسايي شاخص

اي )کتاب، مقاال  و متون اينترنتي( استفاده شد. از سويي خانهکتاب روش
ديگر، از مطالعه ميداني براي توزي  پرسشنامه بين کارشناسان و خبر ان 

منظور نشان ها استفاده  رديد. بهبندي اين شاخصجهت تثبيت و اولويت
در س  ازمان دادن ک  ارايي رويک  رد پ  ژوهش، از ي  ک م  ورد مطالع  اتي )

 مختل ف مراح ل در  يري شد.( بهرهعلمي و صنعتي ايران هايشپژوه
 ب ه ک ه ش د اس تفاده ه امختلفي براي تحليل داده هايروش از تحقيق
 :اندشدهداده توضيح زير در ترتيب

 يااخ الق حرف ه يهاشاخصبراي تأييد  8استفاده از روش دلفي فازي-
ش ده و يياساشن هاي علمي و صنعتي ايرانش در سازمان پژوهشپژوه

 بر رفته از ادبيا  تحقيق 

منظور ب ه 1ب دترين-بهترين چند شاخصه  يريتصميم روش از استفاده-
ش در س  ازمان پ  ژوه يااخ  الق حرف  ه يهاش  اخصوزن ده  ي ب  ه 

 تأييدشده. هاي علمي و صنعتي ايرانپژوهش

ي افزاره اهاي مسئله به فراخور نياز از نرموتحليل دادهبراي انجام تجزيه

LINGO  وEXCEL .استفاده شد 

 ی پژوهشر یگم یتصم: اطالعات اعضای تیم 2جدول
 سابقه محل خدمت تخصص شماره

 18 پژوهشکده مکانيک  هوافضا 1

 مديريت 2
پژوهش     کده مطالع     ا  و  

 هاي نوينفناوري
5 

 19 يفناورستيزپژوهشکده  بيوتکنولوژي 3

 23 پژوهشکده مکانيک  مکانيک  4

 مديريت 5
الع     ا  و  ده مطپژوهش     ک

 هاي نوينفناوري
28 

 5 پژوهشکده کشاورزي مهندسي ژنتيک  6

 شيمي آلي 7
ه    اي  پژوهش    کده فناوري

 شيميايي
28 

 28 پژوهشکده مواد متالوژي 8

 6 پژوهشکده برق برق 9

10 
ي  ياه  ان  ول  وژيزيف

 دارويي
 32 يزيربرنامهدفتر 

 بايوکامپوزيت 11
ه    اي  پژوهش    کده فناوري

 شيميايي
20 

 19 پژوهشکده مکانيک  کانيک م 12

 کشاورزي 13
پژوهش     کده مطالع     ا  و  

 هاي نوينفناوري
5 

 20 پژوهشکده برق مهندسي پزشکي 14

 28 يفناورستيزپژوهشکده  بيوتکنولوژي 15

 مديريت 16
پژوهش     کده مطالع     ا  و  

 هاي نوينفناوري
30 

 شيمي 17
ه    اي  پژوهش    کده فناوري

 شيميايي
16 

 

 یافته ها
  19، اي در پژوهشاخالق حرفه هاي ارزيابي يد شاخصأيت نظورم به

سپس از ميان   ( 1)جدول به دست آمد مباني نظريشاخص که از مرور 
  واسطه بهاي پژوهش، بر اخالق حرفه مؤثرهاي ين شاخصترمهم هاآن

فازي  و همکاري خبر ان انتخاب  رديد. الزم  -تدوين پرسشنامه دلفي
ز در انتهاي پرسشنامه مذکور، نظر با ال سؤبه ذکر است طي يک 

سنجيده شد. پس از  مؤثرخبر ان در مورد وجود احتمالي ديگر عوامل 
شاخص توسط  10 سؤالارسال اوليه پرسشنامه دلفي در پاسخ به اين 

 روه خبر ان ارائه شد. در ادامه پرسشنامه دوم با اضافه کردن  
  کارشناسانه  انظر اخذ منظوربه هاي جديد مجدد براي  روه شاخص

ها به ارسال شد. پس از انجام تکرارهاي الزم و حد اشباع پاسخ هاآن
 ها پرداخته شد. تحليل و غربال شاخص 
و   هاي پرسشنامه روش دلفي فازيوتحليل دادهدرنهايت پس از تجزيه

شاخص تأييد و انتخاب شدند. بر اساس  18طي سه مرحله درمجموع 
نظرسنجي روش  هاختالف بين دو مرحله انچچن ،(24) نظر چنگ و لين

شود و بر مي متوقف نظرسنجي باشد، فرايند 2/0از دلفي فازي کمتر 
هاي اين اساس تفاو  مقادير ديفازي مرحله سه و دو براي شاخص

طبق شده است. نشان داده 3جدول  بود. نتايج در 2/0 شده کمتر ازتأييد
هاي اوليه خصبه شاشاخص  10طي مراحل اين روش  اين جدول،

مورد اجماع  شاخص  10شاخص از اين  6 نيزاضافه شدند که در انتها 
  يري قرار  رفتند.تصميم  روه

 

 های پژوهشغربالگری شاخص جینتا:  3جدول 
 میانگین شاخص

فازی   

 میانگین

شدهفازیدی   

 وضعیت 

تأیید یا رد   

(25/0،  86/0،  1) در نظر  رفتن رفاه جامعه  742/0  ✓ 

بياز واردکردن آس  تنابجا  (1  ،731/0  ،0)  615/0  × 

پژوهشگر يهايژ يو  (1  ،668/0  ،25/0)  646/0  ✓ 

يفکر  تيحقوق مالک  تيرعا  (1  ،803/0  ،0)  651/0  ✓ 

در  رسانييآ اه اياجتناب از تضاد مناف   
 صور  وجود

(1  ،76/0  ،25/0)  693/0  ✓ 

رشوه  افتيعدم در  (1  ،853/0  ،25/0)  739/0  ✓ 

همکاراناز    تيحما  (1  ،619/0  ،25/0)  622/0  × 

نفعانينسبت به ذ  تيمسئول  )0  ،0/803  ،1( 651/0  ✓ 

هايحقوق آزمودن  تيرعا  (1  ،755/0  ،25/0)  69/0  ✓ 

يبه تعال  يابيدست  (1  ،723/0  ،0)  611/0  × 

ياحرفه  يستگيو شا  تيحفظ صالح  )0/25  ،0/697  ،1( 661/0  ✓ 

(0،  837/0  ،1) رعايت  قوانين  خاص هر حرفه  641/0  ✓ 

از کار و بهبود آن   حيقبول انتقادا  صح   (1  ،697/0  ،0)  599/0  × 

(0،  557/0،  1) انتخاب موضوع مناسب پژوهش  529/0  × 
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يسوء پژوهش  يعدم انجام رفتارها  (1  ،853/0  ،25/0)  739/0  ✓ 

683/0 )1،  0/741،  0/25( استناد مناسب  ✓ 

جيضوابط انتشار نتا  تيرعا  )0/25 ،0/8  ،1( 713/0  ✓ 

با  اي  ديانجام پژوهش در حوزه جد

ديجد  يهاک ياستفاده از تکن  

)0  ،0/593  ،1( 546/0  × 

يپژوهش ميت   يو سرپرست  يند ينما  )0  ،0/568  ،1( 534/0  × 

705/0 )1،  0/786،  0/25( حرکت در راستاي اهداف پژوهش  ✓ 

ي جامعه از پژوهشگرزد دل  )0  ،0/639  ،1( 57/0  × 

هاي اي در پژوهشحرفهخالق  اصول ا
  روهي و تيمي

)0  ،0/52  ،1( 51/0  × 

661/0 )1،  0/697،  0/25( رعايت مناف  و  مح يطزيست  ✓ 

رعايت عدالت و حفظ وحد  مردم در 

 سطح کالن

)0/25  ،0/752  ،1( 689/0  ✓ 

برخورد جدي و قاط  با متخلفين 

 متناسب با عمل خالف

)0  ،0/68  ،1( 59/0  × 

باال در روند اجراي  ديريتعدم دخالت م

 پژوهش

)0  ،0/578  ،1( 539/0  × 

مؤثرهاي تحقيقاتي  تشکيل تيم  )0  ،0/788  ،1( 644/0  ✓ 

6464/0 )1،  0/6678، 0/25( برخورداري از استراتژي  رقابتپذيري5  ✓ 

رعايت توازن در تخصيص و توزي  
هاي پژوهشبودجه  

)0/25 ،0/7661  ،1( 69555/0  ✓ 

 64/0مقدار آستانه: 
 

در بين   «در نظر  رفتن رفاه جامعه» الزم به ذکر است  شاخص
شده در مرحله غربالگري، بيشترين مقدار را داشت و يرفتهپذي هاشاخص

همچنين  در مرحله بعدي انتخاب شد. bestشاخص بهترين يا  عنوانبه
هاي « در بين شاخصخاص هر حرفه نيقوان تيرعاشاخص »

 عنوانبه ري، کمترين مقدار را داشت و بالگرغ شده در مرحلهيرفتهپذ
بدين ترتيب  در مرحله بعدي انتخاب شد. worst بدترين يا شاخص
در جدول  هاي تأييدشده پژوهش حاضر به همراه کد هر شاخص شاخص

 است.  شدهارائه 4
 

های نهایی پژوهش به همراه کد هر  شاخص  :4جدول 

 شاخص
 نام شاخص  کد شاخص 

C1  جامعه رفاه در نظر  رفتن 

C2  حرکت در راستاي اهداف پژوهش 

C3  هاي پژوهشگر ويژ ي 

C4  رعايت حقوق مالکيت فکري 

C5  وجود  در صور  رساني اجتناب از تضاد مناف  يا آ اهي 

C6  عدم دريافت رشوه 

C7  زيست يط مح رعايت مناف  و 

C8  مسئوليت نسبت به ذينفعان 

C9  ها رعايت حقوق آزمودني 

C10 ت و حفظ وحد  مردم در سطح کالن عدال رعايت 

C11  ايحفظ صالحيت و شايستگي حرفه 

C12  رعايت قوانين خاص هر حرفه 

C13  مؤثر هاي تحقيقاتي تشکيل تيم 

C14  پذيريبرخورداري از استراتژي رقابت 

C15  عدم انجام رفتارهاي سوء پژوهشي 

C16  استناد مناسب 

C17  رعايت ضوابط انتشار نتايج 

C18 هاي پژوهش ايت توازن در تخصيص و توزي  بودجه رع 

 
 اي در پژوهشاخالق حرفههاي ارزيابي شاخص يوزن ده

 25) بدترين – در اين مرحله با تهيه پرسشنامه مخصوص روش بهترين
هاي تأييدشده مرحله خبر ان، اوزان شاخص در ميانو توزي  آن  (26و

ترين شاخص اهميت ن و کمتريمبدين منظور ابتدا مه  شد محاسبه  ،قبلي
. براي اين امر به نتايج روش دلفي فازي رجوع شد و در شدندمشخص 

هاي تأييدشده، شاخصي که بيشترين مقدار ميانگين ميان شاخص
يعني )در نظر  رفتن رفاه   ،شده را در مرحله دلفي فازي داشتفازيدي

هاي عنوان بهترين شاخص و شاخصي که در ميان شاخصبه  ،جامعه(
شده فازياي کمترين مقدار ديتأييدشده آخرين مرحله دلفي فازي دار

عنوان بدترين شاخص به  ،(خاص هر حرفه نيقوان تيرعا)يعني  ،بود
 ترين شاخص نسبت به ديگردر  ام بعد بردار ارجحيت مهم انتخاب شد.

شد تا  تعيين اين بردار از خبر ان خواستهها تعيين شد. براي شاخص
  9تا  1ها از عدد ترين شاخص را نسبت به ساير شاخص ارجحيت مهم

شد و  شده ميانگين  رفتهآوريهاي جم  درنهايت از داده کنند مشخص 
 36/2عدد  5مثال در جدول شماره  طوربه .آمد به دست ،5جدول  نتايج
ميانگين نظرا  خبر ان اين پژوهش باشد که يم اين مهم  دهندهنشان 

 9تا  1ارجحيت شاخص اول )بهترين شاخص( را به شاخص چهارم از 
 دانستند. 36/2برابر 

 

 ها شاخص گر ید  به نسبت شاخص نیتر مهم  تی ارجح: 5 جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 ین شاخصترمهم

C1 1 2/61 5/47 2/36 7/57 3/89 2/48 6/22 8/89 1/57 8/61 8/97 5/24 7/23 8/41 6/66 4/14 7/27 

 
 

شاخص  تريناهميت ها نسبت به کم شاخص  سايرسپس بردار ارجحيت 
  و نتايج  شدتعيين شد. براي تعيين اين بردار نيز مانند  ام قبل عمل 

ته اين نک دهندهنشان 11/4مثال عدد  طوربه .آمد به دست، 6جدول 
 ص      باشد که ميانگين نظرا  خبر ان اين پژوهش ارجحيت شاخيم 

 
 11/4برابر  9تا  1هجدهم را به شاخص دوازدهم )بدترين شاخص( از 

 دانستند.
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ها نسبت به  شاخص سایر ارجحیت  :6جدول 

 ترین شاخصاهمیت کم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. آيد )ها به دست ميبعدازآن مقادير بهينه وزن

، وزن LINGO 11 افزاربا استفاده از نرم  باالهاي درنهايت با حل مدل
حاصل  ي در پژوهشاحرفهاخالق هاي ارزيابي نهايي هر يک از شاخص

 که تکرار حل شد 36محدوديت در  68متغير و  19شود. مدل با مي
اين مقادير بين صفر تا يک   است. شدهارائه 7جدول نتايج اين مرحله در 

باشد و هرچه يم برابر يک  هاشاخصباشند و مجموع همه اوزان يم 
اهميت نسبي بيشتر  دهندهنشانر اوزان يک شاخص بيشتر باشد مقادي

 باشد.يم هاي ديگر آن شاخص در نظر خبر ان در مقابل شاخص
 

 یاحرفه اخالق یابیارز یهاشاخص یینها  اوزان :7جدول 

 پژوهش در
 رتبه نهایی Wj شاخص

C1 0/1623126 1 

C2 0/08357819 5 

C3 0/03987917 9 

C4 0/09243181 3 

C5 0/02881626 14 

C6 0/05607688 6 

C7 0/08795931 4 

C8 0/03507059 10 

C9 0/02453758 17 

C10 0/1389421 2 

C11 0/02533555 16 

C12 0/01187136 18 

 رتبه نهایی Wj شاخص

C13 0/04162960 8 

C14 0/03017138 12 

C15 0/02593806 15 

C16 0/03275362 11 

C17 0/05269060 7 

C18 0/03000538 13 

 0/05582651 مقدار 

 
 ،بدترين – ريزي خطي روش بهترينبا توجه به حل مدل برنامه

در نظر  رفتن رفاه جامعه، رعايت عدالت و حفظ وحد   هاي شاخص
عنوان به يببه ترتمردم در سطح کالن و رعايت حقوق مالکيت فکري 

 .رفي شدندمع اي در پژوهشهاخالق حرفهاي ارزيابي ترين شاخصمهم
 .بودقبولي در سطح قابل نيزنرخ ساز اري 

 

 بحث
هاي اخالق بندي شاخصپژوهش حاضر با هدف شناسايي و اولويت

اي پژوهش، ابتدا به بررسي ادبيا  موضوع در حوزه اخالق و حرفه
بر  مؤثرين عوامل ترمهماي پژوهش پرداخته و ويژه اخالق حرفه طوربه

در حوزه غيرپزشکي از ميان مناب  داخلي و  اي پژوهش را اخالق حرفه
المللي شناسايي نموده است. طي مطالعا  صور  پذيرفته با يک بين

مورد  19هاي اوليه پژوهش در قالب رويکرد چند سطحي، شاخص 
بر اخالق  مؤثرهاي ين شاخصترمهم هاآنمعرفي شدند. سپس از ميان 

طراحي و   واسطه هب، موردنظراي پژوهش در سازمان پژوهشي حرفه
فازي و همکاري خبر ان بررسي  رديد. الزم  -تدوين پرسشنامه دلفي

باز در انتهاي پرسشنامه مذکور، نظر  سؤال به ذکر است طي يک 
سنجيده شد. پس از  مؤثرخبر ان در مورد وجود احتمالي ديگر عوامل 
شاخص توسط  10 سؤالارسال اوليه پرسشنامه دلفي در پاسخ به اين 

خبر ان ارائه شد. در ادامه پرسشنامه دوم با اضافه کردن    روه
اخذ نظرا  کارشناسانه   منظوربه مجدد براي  روه  ،هاي جديدشاخص

ها به ارسال شد. پس از انجام تکرارهاي الزم و حد اشباع پاسخ هاآن
تعيين  منظوربهها پرداخته شد. در  ام بعد، تحليل و غربال شاخص

بدترين  -بهترين ک يتکنا، پرسشنامه مربوط به هاهميت نسبي شاخص 

(BWM)  .تنظيم و جهت تکميل در اختيار اعضاي نمونه قرار  رفت
  ها آن، به تحليل شدهداده هاي عود  پس از بررسي ساز اري پرسشنامه

ي طي وزن ده کيتکنبراي انجام  ازيموردنهاي همت  مارده شد و  ام
ها را ل روابط موجود، شاخصتکنيک مذکور با تحلي تيدرنهاشد. 
 نمايد. بندي ميرتبه

اي هاي مؤثر بر اخالق حرفه در فاز اول پژوهش که به شناسايي شاخص 
منشورها و استانداردهاي  ونا ون ملي و پژوهش پرداخته شد، از 

 هايشاخص  جامعيت دليل به شده است، لذا رفته المللي بهرهبين

توان عنوان نمود که  مي حاضر ژوهشپ در هانآ ي تجم و  شدهشناسايي
شده در مناب  مذکور هاي مطر راستا با مؤلفه نتايج اين مرحله هم

 C12 شاخص  ترینیت اهمکم 

C1 97/8 

C2 89/4 

C3 63/6 

C4 71/8 

C5 13/7 

C6 19/4 

C7 65/8 

C8 45/7 

C9 26/3 

C10 59/8 

C11 33/5 

C12 1 

C13 39/4 

C14 12/5 

C15 81/3 

C16 46/7 

C17 57/5 

C18 11/4 
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  ين ا يينها يهااز شاخصيي درصد باال  عنوان نمونه(. به 15-23است)
اخالق  يتهدر کم 1390منتشرشده در سال  ياخالق ينپژوهش، مواز

)تنها شاخص وشش داده را پ (22يران)ا يو فناور يقا وزار  علوم، تحق

از مقدار آستانه در وضعيت رد   0/11با اختالف  انتخاب موضوع مناسب
  يت مانند مباحث  در نظر  رفتن رفاه جامعه، رعا يو موارد قرار  رفت(

مناف   يتعدالت و حفظ وحد  مردم در سطح کالن، رعا
رشوه،  يافتاهداف پژوهش، عدم در يراستا درحرکت  محيطي،يستز

، يريپذرقابت  ياز استراتژ يمؤثر، برخوردار يقاتيتحق هاييمت يلتشک
  ين قوان يتپژوهش و رعا يهابودجه ي و توز يصتوازن در تخص يترعا

 يگردر د يابود که عالوه بر موارد فوق  يخاص هر حرفه ازجمله موارد
خبر ان  يمتوسط ت ياو  شدهاشارهمنشورها و استانداردها به آن 

د، انقرار رفته يموردتوافق  روه ياساس روش دلفو بر  يشنهادشدهپ
 يسرپژوهش را م  ياها حصول اخالق حرفه آنيت رعا کهينحوبه
 سازد.يم 

ها پرداخته شد. طبق  در فاز دوم پژوهش به ارائه اهميت نسبي شاخص
در نظر  رفتن رفاه جامعه با وزن هاي شاخص هاي پژوهش، يافته
  مردم در سطح کالن با وزن ، رعايت عدالت و حفظ وحد162/0
عنوان به  يببه ترت 092/0و رعايت حقوق مالکيت فکري با وزن  139/0
 .معرفي شدند اي در پژوهشهاخالق حرفهاي ارزيابي ترين شاخصمهم

در راستاي رفاه عمومي و عدالت  شدهانجام هاي الزم است پژوهش
ز ديگر عوامل جامعه باشد تا منجر به وحد  و يکپارچگي مردم شود. ا

مهم رعايت اخالق در هر پژوهش آن است که مالکيت آن فکر و  
پژوهش به مجري وا ذار شود تا از اموري همچون کپي کاري جلو يري 

هاي مصوب سازمان حفظ مناف  مادي و معنوي هر  شود. در پژوهش
هاي تحقيقاتي بايد به رعايت پژوهشي از اهم امور است که تيم

که مناف  سازماني و  يدرحالمحيطي ملتزم باشند و ت يس زاستانداردهاي 
زيست و آيند ان نيز دقت نموده يطمح رفته به مناف   در نظرشخص را 

در اين طر  در  شدهارائههاي ين شاخصترمهممتضرر نشوند.  هاآنتا 
 هاآنييد تأالمللي يادشده و مورد بيشتر استانداردهاي بين 

 (15-20()13هستند.)
تواند آهنگ پژوهش را به  امور غيراخالقي در هر پژوهش ميانجام  

ي ناسالم هدايت نموده و نتايج پژوهش را غيرقابل استناد وسوسمت
توان رفتار ي و امور زيربنايي ميسازفرهنگسازد. در اين خصوص با 

ساز پيش برد تا  دروني پژوهشگران را به سمت انجام امور سالم و انسان 
ي راحتبهنيني نتواند اهداف و دستاوردهاي پژوهش چيناديگر عوامل 

هاي مناسب براي برطرف استراتژينمايد. در اين راستا تدوين  دارخدشه
 ازآنجاکهشود. پيشنهاد مي آمده از پژوهشدستمتغيرهاي مهم به نمودن

از  يمازلحاظ تعم شده است،انجامپژوهشي  سازمانيک پژوهش در  ينا
انجام پژوهشي با همين  ، اساس ينار است و بر ابرخورد ينسب يتمحدود

  در سطح کليه مراکز پژوهشي کشور( ) تري  در سطح وسچارچوب 
ديگر  هايتکنيکانجام پژوهش با همچنين  . ردديم  يشنهادپ

 يري فازي و شهودي و يمتصمهاي روش خصوصبه  يريتصميم
 مقايسه نتايج مفيد خواهد بود.

 يري از نظرا  کارشناسانه افرادي بود که پژوهش حاضر مستلزم بهره
 يري آشنا هاي تصميمو هم با تکنيک اياخالق حرفه  هم با مباحث

ي و هم برقراري ارتباط با آنان نظرانصاحب باشند، لذا  هم يافتن چنين 
بر  مؤثردر حوزه عوامل   ستردههاي رغم پژوهشيعلکاري دشوار بود. 

با رويکرد ارائه رتبه و اهميت نسبي اي پژوهش، پژوهشي اخالق حرفه 
 عوامل در فضاي فازي يافت نشد. 

 

 گیرینتیجه
انکار است  يرقابلغاي پژوهش امري لزوم رعايت اخالق حرفه  ازآنجاکه

هاي صور  پذيرفته در و با عنايت به افول بعد کيفي و اخالقي پژوهش
 مؤثر هايين شاخصترمهمهاي اخير، در اين پژوهش تالش شد تا سال 

 بر اساسي مداراخالق صور بهبراي اجراي يک طر  پژوهشي 
هاي اين  يافته  بر اساس يري شناسايي شود. يمتصمهاي تکنيک

ين عوامل شناسايي و طبق نظر  ترمهمشاخص در زمره  18پژوهش 
ها  هاي علمي و صنعتي ايران، اين شاخصخبر ان سازمان پژوهش

ر  رفتن رفاه جامعه، رعايت عدالت و  در نظهاي شاخص بندي شدند.رتبه
به  حفظ وحد  مردم در سطح کالن و رعايت حقوق مالکيت فکري 

اي در هاخالق حرفهاي ارزيابي ترين شاخصعنوان مهمبه يبترت
هاي کالن  رسد فلسفه و شاخصکه به نظر مي معرفي شدند پژوهش

اي عاده اليت فوق بااهمپذيري و عدالت اخالق همچون رفاه، مسئوليت
يت با توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد درنها شوند.تعقيب مي

در سازمان در راستاي رفاه عمومي و  شدهانجامهاي  ردد  پژوهشمي
عدالت جامعه باشد تا منجر به وحد  و يکپارچگي مردم شود. به نظر  

ي شايسته و منطبق با شرايط ملي و به نحورسد الزم است مي
 3کدهاي اخالقيي تئوريک، خألهادر راستاي رف   المللي وبين
 انبه اطالع پژوهشگرده و طي يک برنامه آموزشي تبيين ش يروشنبه

   امبه ام برسد و همچنين با کمک يک برنامه ارزيابي اخالقي پژوهش، 
صال  در آن مرکز، ميزان اي ذيکميته ها ،در حين اجراي پژوهش

ان حصول کدهاي اخالقي را بررسي شده يا همينتدورعايت مقررا  
نمايند و در صور  عدم رعايت کدهاي مذکور ضمن پيشگيري از نشر 

هاي رسيد ي به مستندا  غيرواقعي، اقداما  مقتضي طبق دستورالعمل 
 تخلفا  پژوهشي صور  پذيرد. 

 

 های اخالقیمالحظه
علم  ي من  اب    ي  ري از حاض  ر ت  الش نم  وده ت  ا ح  ين بهره پ  ژوهش
 .را رعايت نمايد ينمعنوي مؤلفوق مالکيت و حقداري امانت ،فادهمورداست

ضمن آ اهي از هدف تحقيق، با رضايت کامل در  تيم خبر ان همچنين،
 اند.نمودهاجراي اين طر  همکاري 

 

 سپاسگزاری
در  اي در پ ژوهشاخ الق حرف هاين مقاله بر رفت ه از ط ر  پژوهش ي 

از رياست محترم و  باشد.مي هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش
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اساتيد مکرمم سازمان که در راه تکمي ل اي ن پ روژه مس اعد  نمودن د، 
 شود.ي و قدرداني ميسپاسگزار

. 
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