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 یلیتکم لاتیتحص انیدانشجو یاخلاق پژوهش برا یبرنامه درس یالگو

 رانیا یمراکز آموزش عال یعلوم انسان 
 

 ، دکتر حسن صائمی، دکتر حمزه اکبری *بیانی اصغریعلدکتر  ،فرجامکینرویا 
 ایرانزاد شهر، آدانشگاه آزاد اسلامی ، ، واحد آزادشهرگروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، 

 (10/01/99، تاریخ پذیرش: 01/10/99تاریخ دریافت: )

 

 سرآغاز

ی مهم نظام آموزشیی ر  هیر وریو  هارساختیزی از کآموزش عالی ی
هیای وونیاوون   نیهیر زماست وه وظیفه آن تربیت نیروی متخصی  

ی مختلف علم و فناو ی به هانهیزمپژوهش و ا ائه خدمات تخصصی ر  
ا تبیا  متیتمیم و نیریکیی بیا  هارانریاا دی وا امی(. 1)جامعه اسیت 

پژوهش ر  هر ورو ی را ر پس لازم است وه ر  آموزش عالی  آموزش 
وفت وه هدف اصیلی  توانیم نیبنابراو پژوهش مکمل یکدیار باشند؛ 

بهبور شرایط جامعه  منظو بهآموزش عالی توسعه یارویرندوان برای وا  
ا ت است از تلاش موشیکافانه ویه بیا آرا  (. پژوهش عب2بی گ است )

خاصی به طو  نظام مند با هدف مرخ  به منظو  وتیترش للمیرو و 
(. اصول اخلالی و ا زشها  ا می توان اجیای 3معرفت نوع برر می باشد)

لاینفک پژوهش رانتت وه ر  همه حال می توان بر مراحل و عناصر آن 
 (.4تاثیر وذا ر )

 
 

 
ی است وه بر معیا هیای ر سیت و نار سیت اسیتوا  واژ  اخلالی  اصول 

برای  سیدن به ومال باید انجام رهند  ا توصییف  هاانتان آنچهاست و 
 مانند حموق  تعهد  منافع جامعه  انصیاف و فایایل خیا  و ... وندیم
ر  عصر حاضر وجور اخلاق ر  همه جوامع ییک امیری پتیندید  و  (.5)

یک محیط مطلیو  بیرای همیه اعایا  زیبا می باشد و اخلاق می تواند
ی وییه ر  لییانون نییو نبرگ و بیانیییه اصییول(. ر  ضییمن 6ایجییار ونیید )

 شید یمعرفیهلتینکی  برای  عایت متائل اخلالی ر  عرصه پیشیکی 
 (.7 اهنمای اخلالی پژوهراران باشد ) تواندیماست 

آن  ا  تیوانیموه  باشدیم 1یاحرفهخلاق ر  پژوهش بخری از اخلاق ا

وسعت  3(. بحث اخلاق پژوهش8رانتت ) 2ی اخلاق وا برریرمجموعهیز
 (. 9) باشدیمی زیاری رهایمتغفراوانی را ر وه را ای 

 
 

 چکیده
طراحی  باهدفی ر سی  پژوهش حاضر هابرنامهتوجه به اهمیت  عایت اخلاق پژوهش ر  فرایند تحمیق و ضرو ت آموزش آن ر   بازمینه: 

 .شدانجامایران  ر ی عالی علوم انتانی مراوی آموزش ها شتههش برای رانرجویان تحصیلات تکمیلی الاوی برنامه ر سی اخلاق پژو

انجام شد. جامعه آما ی « ورندر تئو ی»این پژوهش از لحاظ هدف وا برری و ر  چا چو   ویکرر ویفی و با استفار  از  وش روش: 

نفر از اعاای هیئت علمی به  وش نمونه ویری  14استان ولتتان بورند. پژوهش شامل اعاای هیئت علمی رانرکد  های علوم انتانی 
هدفمند تا  سیدن به سطح اشباع نظری انتخا  شدند. ابیا  پژوهش مصاحبه ساختا  یافته بور و رار  های حاصل از آنها با نرم افیا  

MAXQDA  شدند لیوتحلهیتجیی و ودوذا طی سه مرحله. 

ود ویینری ا ائه وررید.  5ود محو ی و  9با ارغام ودهای باز  تینها ر ود باز بور وه  99این پژوهش شامل حاصل از  جینتا: هاافتهی

مبانی علمی  ولیات اخلاق »برای عنصر هدف و « نظا ت بر اصول اخلالی پژوهش  سوار اطلاعاتی  همتویی با علوم ریار»ودهای ویینری 
 برای عنصر محتوا استخراج شد.« پژوهش

ی پژوهری و آموزش مفاهیم و ملاحظات اخلالی هاتیفعالاز این پژوهش نران رار وه نظا ت بر  آمد رستبهی هاافته: ییریگهجینت

بیرترین اثر بر  عایت اخلاق پژوهش راشته  تواندیمپژوهش و ومک ورفتن از حوز  علوم پیشکی ر  طراحی الاوی برنامه ر سی رانرجویان 
 باشد.

 

 الاوی برنامه ر سی  اخلاق  پژوهش :کلید واژگان

 

 
 
 

 
 

 
 

 aabyani@yahoo.comنویتندۀ متئول: نرانی الکترونیکی: 
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مییان اخلیاق و  -یک نوع از اخلاق ویا برری توانیماخلاق پژوهش  ا 
ویه  اهنمیایی  وننیدیمینظر ورفت وه هر رو تلاش ر   - عایت لانون

پژوهراران ر  انجام وا هایران و انجیام ییک هایی  ا ا ائه رهند و از 
از  آمد رسیتبهو نتیایج  هیا وش(. 19وا  تحمیمی برتر حمایت وننید )

میرتبط  هاانتیانی وا برری و بنیاری با سرنوشت و زنیدوی هاپژوهش
و فراینیدی  ونیدیمیبحث اخلاق پژوهش اهمیت پیدا  نیبنابرا شوندیم
بلکه بر آینیدوان و  وذا ریم ریتأثان بر سرنوشت انت تنهانهوه  باشدیم

بایید نکتیه  4ملیومات اخلیالی پس(. 8است ) روذا یتأثنیی  هاآنزندوی 
ی تحمیماتی باشد و از مرحله نوشیتن تیا هاپروژ اصلی و مهم ر  انجام 

(. بیریتر مباحیث مربیو  بیه اخلیاق 11مرحله انترا  باید  عایت وررر )
 ر محممیان بیا افیراری ویه ر  آن پژوهش ر  ر جه اول بر نحو  برخیو

متمرویی  آو نیدیمییا از چه وتانی اطلاعاتی به رست  ونندیمتحصیل 
مثال به حدالل  ساندن آسیب  احترام بیه  طو بهاست. تعداری از اصول 

 (.12استملال مررم و حفظ حریم خصوصی خور است)
ذ ملیم به  عایت میوا ری چیون اتخیا 5ی اخلالیهارستو العملتدوین  

ی ولی و موجه ر با   اخلاق  عدم تداخل مفار  اهنما بیا مباحیث اهینظر
ی  شفافیت و صراحت  اهنما  جامعیت  اهنما و آ استای صو ی راخلالیغ

موضیوعات ولییدی اخلیاق پیژوهش  ا  نیهمچنی(. 13) باشدیم اهنما 
تعامیل   خصوصی و احترام بیه آن میحر شامل  ضایت آواهانه  توانیم

 (.14) رانتت یریپذتیمتئولو  احترام پژوهرار و محمق امن بین 
  عوامل آموزشیر  لالب؛  توانیم ا  زای پژوهش ر  ایرانعوامل آسیب

و ضیعف  مریکلات میالیمیدیریت   ضعف  اجتماعی –عوامل فرهنای 
  تخلفاتی است وه ر  پژوهریسوء  فتا های .(4) ا تباطات مراهد  ورر

یوندر ایین تخلفیات ر  منیابع مختلیف بیه حوز  پژوهش به ولوع می پ
اشکال ووناوون مدنظر لرا  ورفتیه انید ویه سیه لتیم اصیلی از سیوء 

سیاخت و تولیید « »8جعل« »7سرلت علمی» فتا های علمی پژوهری 
هتتند. سوء فتا  پژوهری به معنی  فتا  عمیدی ییا سیهوی « 9رار  ها

(. 15باشید )میی  19علمی   وه خا ج از چها چو  اصول اخلاقپژوهرار
با وجور اینکه سوء فتا های پژوهری بیه خصیو  سیرلت علمیی ر  »

حوز  تولید علم مخت  ایران نیتت  ولی بیا توجیه بیه شیواهد وجیور 
استرس ا تماء  اصرا  اساتید به انترا  مماله به عنوان یک شاخ  مهیم 
برای ا زیابی اعاای هیئت علمی  نبورن سیتتم های نظا تی رلییق و 

آموزش های ناوافی ر  رانریاا  بیرای شناسیاندن و نحیو   سخت ویر 
پیرایری از سرلت علمی  نداشتن ترس از تنبییه ممکین اسیت ویه ر  
صو ت انجام ندارن الدامات برای جلوویری از سوء فتا های پژوهش ر  

 (.16« )آیند  افیایش یابد
سیوء فتا  ر  پیژوهش  ییک »پژوهرارانی نیی ر  پیژوهش بیا عنیوان 

پیمایری از نارش  ار اک و عوامل مرتبط بر آن ر  وریو های بر سی 
به این نتایج  سیدند وه عدم لوانین و ممر ات حماییت « ر  حال توسعه

ونند   عدم وجور رستو العمل ها و ودها و استاندا رهای اخلالی از جمله 
(. پژوهری ریار تحت 17)عوامل اصلی موثر سوء فتا  پژوهری هتتند 

« مفهومی سوژ  های انتانی ر  اخلاق پژوهش اینترنتیی توسعه»عنوان 
نران رار وه یکی از عوامل مهم ر  ملاحظیات اخلیالی وتیب  ضیایت 

آواهانه از مرا وت ونندوان ر  پژوهش است و این مو ر یکی از مهیم 
(. 18ترین موا ر مربو  به اخلاق وه باشد وه را ای اهمیت زیاری است )

نران رار ویه یکیی از عوامیل مهیم ر   همچنین نتایج پژوهش ریاری
موفمیت هر نظام آموزشی توجیه ویررن بیه شیرایط محلیی و بیومی و 

ی اجتماعی  سیاسیی و هایژویومتناسب بورن الاوهای برنامه ر سی با 
(. تحمیمی ریار بیا عنیوان بر سیی  ابطیه سیوار 19) باشدیمفرهنای 

زان رو   روم اطلاعاتی با  شد اخلالی و پیریرفت تحصییلی رانیش آمیو
متوسطه شهریا  انجام شد وه نتایج نران رار بین سوار اطلاعاتی و  شد 

 (.29اخلالی  ابطه وجور را ر )
 طو همیاناخلاق پژوهش طراحی برنامه ر سی مناسب اسیت   ازینشیپ

متخصصییان برنامییه ر سییی بییرای میینظم سییاختن »وییه اطلییاع را یییم 
« ییی برنامیه: طراحیی و نیدرانیمیی خور  رو مرحله  ا مهم هاتیفعال

یک برنامه ر سیی  رهند لیترکبرنامه عناصر  11حوز  طراحی ر  (.21)
ر سی چاونای وا برر و اجرای  12ییی برنامهو ر  حوز   شوریممطرح 

ی برنامه ر سی  فعالیتی اسیت طراح (.22) شوریماین عناصر مرخ  
  وه اغلب از طرییق نهارهیای  سیمی آمیوزش هیر وریو ی مریخ

؛ لذا ر  این میان وجور الاویی وه بتواند طراحی برنامیه ر سیی شوریم
اخلاق پژوهش  ا انعکاس رهد ضرو ی است. با توجیه بیه همیین مبنیا 

الایوی برنامیه ر سیی اخلیاق پیژوهش بیرای »طرح موضوع با عنوان 
« رانرجویان تحصیلات تکمیلی علوم انتانی مراوی آموزش عالی اییران

. با توجه به اینکه چنیین الایویی وجیور نداشیت وندیمموضوعیت پیدا 
پژوهرار چنین موضوعی  ا مطرح نمور. همچنین توجه رانراا  هیای 
مد ن به مها ت های مختلف و ووناوون به جیای تمرویی بیر اخلیاق و 

 14( و عدم توجه به ا تماء شاخ  های اخلیالی23) 13ا زش های اخلالی
یلی وه باعث نییول ا زش هیای ر  اساتید و رانرجویان تحصیلات تکم

اهمیت انجام این پژوهش  ا  وشن میی  (24)انتانی و اخلالی می شور 
وند. لذا ضرو ت را ر وه جهت بهبور فعالیت های پژوهریی  لیوانین و 

 15آیین نامه های اخلالی جهت آموزش به رانرجویان تحصیلات تکمیلی
ژوهری ر  مراویی تهیه و تنظیم وررر وه باعث تمویت و بهبور متائل پ

 بیاآموزش عالی خواهد شد و  عایت اخلاق پژوهش  ا شامل می شیور. 
توجه به این موا ر  هدف پژوهش حاضر الایوی برنامیه ر سیی اخلیاق 

ی علوم انتانی مراوی آموزش لیتکمپژوهش برای رانرجویان تحصیلات 
 عالی ایران است.

 

 روش
از  وش پیژوهش این پژوهش بر اسیاس  ویکیرر ویفیی و بیا اسیتفار  

وه توسط وو بین و اشیتراوس عرضیه ورریید  انجیام « ورندر تئو ی»
یک  وش استمرایی می باشد وه برای نظرییه « ورندر تئو ی(. »25شد)

پررازی و نظریه وتتری است وه لازم به جمع آو ی و تحلییل مینظم و 
(. جامعه آما ی پیژوهش 26هم زمان رار  ها برای تحمق آن می باشد )

یه اعاای هیئت علمی رانرکد  های علوم انتانی استان ولتیتان  ا ول
ترکیل می رهند وه با  وش تحمیق و اخلیاق پیژوهش آشینایی وامیل 
را ند. نمونه ویری هدفمند زمانی به وا  می  ور وه افرار را ای اطلاعات 
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(. تعیدار 27و ار اک لوی از موضوع مو ر پیژوهش  انتخیا  میاررنید )
نفر بورنید ویه از طرییق  وش نمونیه  14  تحمیق مرا وت ونندوان ر

ویری هدفمند انتخا  شدند و تا مرحله اشباع نظری ارامیه رار  شید. از 
 8نفر از آنان استاریا  و تعدار  6بین مرا وت ونندوان ر  پژوهش  تعدار 

نفر از آنان را ای ر جه رانریا ی بورند. ر  این پژوهش ابیا  جمع آو ی 
نیمه ساختا  یافته می باشد وه  وایی محتوایی سیوالات رار  ها مصاحبه 
نفر از اعاای هیئیت علمیی ویرو  علیوم تربیتیی و  4مصاحبه  بوسیله 

 وانرناسی تأیید شد. همچنین برای نران رارن انتمال پذیری  نظرهای 
اصلاحی و تأیید چنید متخصی  و چنید تین از اعایای هیئیت علمیی 

لتیتان ویه ر  پیژوهش مریا وت رانرکد  های علوم انتانی اسیتان و
نداشتند ر با   یافته های پژوهش ر یافت شد. پایایی برای نریان رارن 
 ابطه بین ودوذا ان )راو ان( ر  نتایج ودویذا ی شیان بکیا  میی  ور. 
برای محاسبه پایایی  از پایایی شاخ  ثبات استفار  شد.  باز آزمون بیه 

چنید نمونیه بیه صیو ت این ترتیب است وه از میان ول مصیاحبه هیا  
تصارفی انتخا  و هر ودام از آنها روبا  ر  یک فاصیله زمیانی ووتیا  و 

 وز( ودوذا ی شدند و از طریق میییان توافمیات  39تا  5مرخ  )بین 
موجور ر  رو مرحله ودوذا ی  شاخ  ثبات برای آنها محاسیبه ورریید 

دم توافیق( (. ودهای مرابه با عنوان )توافق( و ودهای غیرمرابه )ع28)
مرخ  شدند. از بین مصاحبه های انجام ورفته سیه مصیاحبه مجیدرا  

 ویا ش شد  است. 1ودوذا ی شد وه اطلاعات آنها ر  جدول 
 

 :  نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها1جدول 
مصااااااحبه 

شااااااوند  

 شمار 

تعااااااداد 

کدهای باه 

دست آماد  

 در بار اول

تعااااااداد 

کدهای باه 

دست آماد  

 در بار دوم

 تعااااااداد

کااااادهای 

 مورد توافق

تعااااااداد 

کااااادهای 

 بدون توافق

19 26 25 23 2 

4 37 35 33 2 

13 35 31 29 2 

 6 85 98 91 جمع

 
 پایایی باز ودوذا ی عبا ت است از: 1بر اساس رار  های جدول 

 =ر صد پایایی باز ودوذا ی91/85*199
به رست آمد ویه پاییایی مطلیوبی میی  %93ممدا  پایایی باز ودوذا ی 

 شد.با
از شروت ونندوان خواسته شد وه زمان و مکان مصاحبه  ا خور تعییین 

رلیمه به طول انجامید.  69تا  49ونند. مصاحبه ها به طو  میاناین بین 
ر  طول پژوهش نیی از ود مرخ  به جای اسامی مریا وت وننیدوان 
استفار  وررید تا اصل  ازرا ی ر  پژوهش  عایت شور. ر  اولین مرحله  

ین مطالعه تمام مصاحبه ها ضبط شد و سپس از طریق پیار  سیازی ر  ا
آنها به صو ت خط به خط بر سی صو ت ورفت و رار  هیا بیه صیو ت 
ودهای بدست آمد  ثبت و ضبط و پالیایش ورریید   مفهیوم پیررازی و 
مموله بندی شد با توجه به شباهتها و خصوصیات مرترک بین ویدهای 

وررید. سیپس بعید از مریخ  ویررن باز  مفاهیم و ممولات مرخ  

 ابطه بین طبمه ها  مموله تعیین محتوا بر اساس تکرا ی بورن رار  ها و 
ا تبا  با سایر مموله ها  مموله محو ی انتخا  شد. و ر  مرحله آخر نییی 
با توجه به مفهوم ها و ودهایی وه بدست آمد  ویینش نهایی انجام شد 

ا استفار  از نرم افییا  مکیس وییو را (. تجییه و تحلیل مصاحبه ها ب25)
 طی سه مرحله ودوذا ی باز  محو ی  ویینری انجام شد.  2997نتخه 

 

 یافته ها
اهداف برنامه ر سی »مربو  به  سؤالر   هامصاحبهطبمات حاصل از 

ی ها شتهی تحصیلات تکمیلی هارو  اخلاق پژوهش برای رانرجویان 
ا ایه شد   2جدول ر  « ان ودامند؟علوم انتانی مراوی آموزش عالی ایر

 است.
های ا زشی فرضتوجه به پیش-1مؤلفه شامل  5دول رو با توجه به ج

ی  ر ک ابیرستی هامها ت -4ودهای اخلالی  -3 اخلاق وا برری -2
تعاون با علوم پیشکی و سه  -5اطلاعاتی  ازمنابعو ا زیابی و استفار  

همتویی  وی سوار اطلاعات   نظا ت بر اصول اخلالی پژوهش :مامون 
 با علوم ریار مطرح وررید.

نظا ت بر اصول اخلاق پژوهش: با توجه به اولین مامون حاصله   -الف
های متخصصان برنامه ر سی نظا ت بر اصول اخلاق پژوهش  ا ر  شیو 

 زیر تأوید وررند:
ونندوان  معتمد های ا زشی: چند تن از شروتفرضتوجه به پیش-1

ها ترین موضوعات ر  پژوهش تأثیر فرهنگ  جامعه  ا زشوه مهمبورند 
توان وفت طو  میفرض ر  پژوهش است لذا اینعنوان پیشو غیر  به

 تواند فا غ از نظام ا زشی به پژوهش رست بیند.وه محمق نمی
اهداف برنامه ر سی اخلاق »فرمایند: ( می7شوند  شما   )مصاحبه

ویان باید به این باو  برسند وه تولیدات ای پژوهش وه رانرجحرفه
وند همانند حق وتب پیره وه ر  ی  ا ایجار میوحمولحقعلمی یک 

متائل  وزمر  بازا  وجور را ر خب باو  وررن اینکه این  عایت اخلاق 
تواند به اخلالمند شدن جامعه ومک خواهد ورر یکی از ای میحرفه
های باشد وه چاونه از آموز  ای اخلاق بایدهای ر سی حرفهبرنامه

طو  باید یار اخلاق استفار  ونند و این  ا ر  جامعه توسعه رهند و همین
 .«بایرند متائل اخلالی  ا  عایت ونند و متماعد شوند وه  عایت ونند

 
ونندوان  اخلاق پژوهش اخلاق وا برری: از نظر رو تن از شروت -2

لی ر  پژوهش  ا بیان رانری است وه به شکل صریح متائل اخلا
نظران استنار ورر ها و نظرات صاحبتوان به تحلیلونند؛ بنابرین میمی

 نهینهار»( نکته مو ر تأوید این است وه: 3ونند  شما   ).ازنظر شروت
 لاتیتحصهای رو   ر  بخصو ها رانراا  ر  پژوهش اخلاق شدن
 ان ینرجورای سو از تملب وی علمی موا ر سرلت ریاروی  یلیتکم
ترین اهداف تواند از مهممی انیرانرجواز سوی  پژوهش اخلاق تی عا

 .«یک برنامه ر سی ر  اخلاق پژوهش باشد
پژوهراران به انجام پژوهش  آموزش و ا ائه خدمات ر  محدور  » 

پررازند. همچنین ای مناسب با پژوهش میصلاحیت خور یا تجربه حرفه
و ا ائه خدمات ر زمینه های جدید و  محممان به انجام پژوهش  آموزش
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های جدید تصمیم به انجام پژوهش  ا اتخاذ یا با استفار  از تکنیک
 (.29«)ونندمی
. باشدیمر با   متائل معین  هاا زشودهای اخلالی: بیان  سمی  -3

  ودها باشدیمر با   متائل معین  هاا زشودها نرانار بیان  سمی 

ی ووناوون هتتند و با هاتیمولعی ر  اهحرفمعیا  صحت  فتا های 
ی  تخطی صو ت احرفهوه آیا ر  اخلاق  ونندیممرخ   هاآنتوجه به 

(.39ورفته یا نه و اور صو ت ورفته چه مجازاتی باید ر  نظر ورفت )

 

 برنامه درسی اخلاق پژوهش آمد  دربار  هدفدستمقولات و مفاهیم به: 3جدول 
 نشیگزی محوری باز کدگذاری

 ا تماء رانش رانرجویان ر با   اخلاق پژوهش-1.1

 توجه به فلتفه و  ویکرر تربیتی -2.1 

 تا یخچه اخلاق پژوهش -3.1

 ای پژوهشاصول اخلاق حرفه -4.1 

 های اخلالیشناسایی شاخ  -5.1

 ای پژوهشتعریف اخلاق حرفه -6.1 

 توجه به فلتفه-7.1

 توجه به ویژویهای فرهنای سیاسی-8.1

های پیرفرضوجه بهت

 ا زشی

 

 

 

 

 نظا ت بر اصول اخلالی پژوهش

 

 

 

 آموزش وا برری اخلاق پژوهش -1.2 

 ای پژوهشاجرای اخلاق حرفه -2.2 

 اثروذا ی پژوهش بر  وی افرار و محیط -3.2 

 آموزش رانش و صدالت -4.2 

 وا برر رانش ر  اخلاق پژوهش -5.2 

 آموزش و ا ائه خدمات-6.2 

 رینه شدن اخلاق پژوهشنها -7.2 

 آموزش اصول صحیح پژوهش -8.2 

 

 اخلاق وا برری

 احتاس متئولیت راشتن -1.3

 احترام به پژوهش و پژوهرار -2.3 

 امنیت علمی -3.3 

 توجه به سرلت اربی -4.3 

 وا  و هماهنایتمتیم -5.3 

 های پژوهش با زندوی فرری و اجتماعیا تبا  راشتن یافته -6.3 

 ویج فرهنگ تعهد ر  تولیدات علمیتر -7.3

 های اخلاقتوجه به تعهد و پایبندی به شاخ  -8.3 

  ضایت آواهانه -9.3

  عایت حریم خصوصی -19.3

 جلوویری از موضوع زروی -11.3 

 توجه به اصل محرمانای -12.3 

 آسیب نرساندن به مرا وکنندوان -13.3

 صدالت -14.3

 اپهای حق چ عایت رستو العمل -15.3 

  عایت منافع مالکیت معنوی -16.3

 

 ودهای اخلالی

 اهمیت رانش -1.4

 شکوفایی استعدارهای فرری -2.4

 ایا تماء سطح سوار  سانه -3.4 

 برآو رن نیازهای اطلاعاتی -4.4 

 تدوین برنامه ر سی اخلاق پژوهش-5.4 

 هایاخلالیا تماء شاخ  -6.4 

 وتترش فرهنگ نمد -7.4 

 یفیت پژوهشافیایش و -8.4 

های رستیابی مها ت

و ر ک و ا زیابی و 

استفار  از منابع 

 اطلاعاتی

 سوار اطلاعاتی

 همتویی با علوم ریار تعاون با علوم پیشکی های علوم پیشکیومک ورفتن از  شته -1.5
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ترین هدف این است وه علم مهم»اشا   وررند: ( 6ونند  شما   )شروت

به پژوهش و پژوهرار؛ و ر  رو   روتری به هدف لرا  ویرر و احترام 
شور و ر  ورو  ما به پژوهش اهمیت رار  پژوهش بیرتر اهمیت رار  

به پژوهش و فرایند پژوهش  توجهترین اهداف  تواند مهمشور و مینمی
شور شوند رغدغه مند نیتتند و باعث میباشد. آثا  پژوهش وه تولید می

خاطر  به صرفا اید یار بایریم وه وه متائل پژوهش  عایت نرور ب
 زومه مماله ننویتیم یا وتا  چاپ نکنیم و اصل این است وه اور باعث 

 «.خواهیم شویم همان رغدغه مندی استپیررفت ر  جامعه می

های پژوهری  از آغاز تا موضوعات اخلالی متعدری بر فرایندها و فعالیت
توان  ضایت شور وه میپایان و زمان منترر وررن نتایج آن  مطرح می

آواهانه  حریم خصوصی  ناشناختای  محرمانای  آسیب نرساندن  
صدالت و هماانی بورن  انام برر؛ بنابراین  اخلاق وا برری و اخلاق 
حرفه ای به هم مرتبط اند وه امکان و شرایط  عایت متائل اخلالی ر  

 (.31پژوهش های نظری و عملی  ا میتر می وند )
 
ی و ر ک ابیرستی هامها ت مؤلفهاطلاعاتی: وه را ای یک سوار  - 

( 4شوند  شما   ). مصاحبهباشدیمو ا زیابی و استفار  از منابع اطلاعاتی 
هدف این است وه به رانرجویان آواهی رار  »اظها نظر وررند وه: 

شور به خاطر ناآواهی شور زیرا بیرتر اینکه اخلاق پژوهش  عایت نمی
شور ست و به رلیل آموزش غلط است وه رچا  مرکل میرانرجویان ا

باید ر  زمان معین رانرجویان  اهنمایی شوند و هدف این است وه 
باشد معیا  اور آموزش رار  شور با آن سنجید  ایجار زمینه برای نمد می

 .«شوند وتترش فرهنگ نمد استمی
 
  این مو ر ( نیی ر2) شوند  شما  همتویی با علوم ریار: مصاحبه -ج

بازناری از اهداف برنامه ر سی اخلاق پژوهش »اند: اظها نظر ورر 
های علوم ای ر   شتهآموزشی با محو یت اخلاق حرفه هایبرنامه

 .«باشد آموزشی هایبا همکا ی ورو پیشکی 
ها و مفاهیم مجموعه اید  -1های جدول سه را ای پنج مؤلفه یافته

تا یخچه  -4مراحل اجرای تحمیق  -3ملاحظات اخلالی  -2تجریدی 
توان علم اخلاق است وه این پنج مؤلفه  ا ر  رو مامون می -5اخلاق 

ولیات اخلاق پژوهش؛ وه این اطلاعات  -مبانی علمی   -لرا رار الف
محتوای برنامه ر سی اخلاق پژوهش برای »ر  پاسخ به سؤال 

انتانی مراوی  های علومهای تحصیلات تکمیلی  شتهرانرجویان رو  
طریق مصاحبه وه از « آموزش عالی ایران شامل چه چییهایی است؟

 آو ی وررید  است.جمع

 

 برنامه درسی اخلاق پژوهش آمد  دربار  محتوادستمقولات و مفاهیم به: 2جدول
 گزینشی محوری کدهای باز

 شناخت ایدئولوژی -1.1

 توجه به فلتفه و فرهنگ حاوم بر جامعه -2.1

 وا برر رانش – 3.1 

 برنامه واملا تخصصی – 4.1 

 اهمیت مطالعه بر هویت – 5.1 

 طراحی و اجرای مبتنی بر مبنای علمی-6.1 

 ساختا مند وررن متائل پژوهش -7.1 

 فلتفه حاوم بر جامعه و  ویکرر تربیتی -8.1 

 جامعیت بخریدن به متائل پراوند  و متنوع -9.1 

 

ها و مفاهیم مجموعه اید 

 یدیتجر

 

 مبانی علمی

 های موجور ر  ورو چالش -1.2

 هاآموزش  عایت حموق آزمورنی -2.2 

  ضایت آواهانه -3.2 

 آموزش اصل مراحل خطر -4.2 

 آموزش محرمانه بورن -5.2 

 شناسایی انواع تملب-6.2 

 آموزش موا ر سرلت علمی -7.2 

 وریخورشناسی و خور محاسبه-8.2 

 ه  اهکا ناری و ا ائآیند  -9.2 

 طرفی پژوهراربی-19.2 

 آموزش مباحث مربو  به  ازرا ی و محافظت وامل -11.2 

  عایت حموق حیوانات آزمایرااهی -12.2 

ازآن پایش ونندوان حین تحمیق پسمرالبت و محافظت از شروت -13.2 

 مناسب

 

 

 ملاحظات اخلالی

 

 

ولیات 

 اخلالپژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرایند پژوهش -1.3
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 تعریف اخلاق پژوهش - -2.3

 های پژوهشتوجه به هیینه -3.3 

 سرلوحه لرا  رارن اهداف ر  پژوهش -4.3 

 مطالعه پیرینه تحمیق -5.3 

 اخلاق پژوهش تطبیمی-6.3 

 ویریتفتیر و نتیجه -7.3 

 مرخ  وررن ویا ش تحمیق -8.3 

 آموزش تدوین ویا ش -9.3 

 هاوررآو ی رار  -19.3 

 هارار آموزش تجییه  -11.3 

 برویا ی وا واههای آموزشی-12.3 

 مراحلاجرای تحمیق

 تعریف اخلاق -1.4

 ای پژوهشماهیت اخلاق حرفه -2.4 

 تعریف اخلاق پژوهش -3.4 

 تا یخچه اخلاق پژوهش -4.4 

 اجرای اخلاق پژوهش -5.4 

 اصول اخلاق پژوهش -6.4

 اخلاق پژوهش تطبیمی -7.4 

 عمومی ای و ابطه اخلاق حرفه -8.4 

 آشنایی با وا برر اخلاق پژوهش -9.4 

 

 تا یخچه اخلاق

 افیاییدانرااهیرانش -1.5

 لوانین مربو  به انترا  مجدر اطلاعات -2.5 

 مرو  روبا   لوانین مربو  به انترا  اطلاعات -3.5

 های جدید پژوهشآواهی رارن به پژوهراران از  وش -4.5 

 ورن مطالبتخصصی ب-6.5 -وا برر علمی -5.5 

 علم اخلاق

 
اند ورر ( اشا  4ونند  شما   )مبانی علمی: ر  این زمینه مرا وت -الف
توان ر  اخلاق پژوهش ر  نظر بایریم یک بحث محتوای وه می»وه: 
تواند ر با   می ر والعو یک بحث  باشدیعلمتواند ر با   سرلت می

تواند پژوهش می جدیت ر با   پژوهش باشد وه حواسم باشد وه این
تواند آسیب زیاری به با  بیاو ر وه را ای بورجه زیاری خرج شور وه می

باید رلت زیاری شور اور پژوهرار خطاهایی راشته باشد ممکن است 
متیر عوض شور و ضر هایی راشته باشد و باید فرر تعهد راشته باشد و 

اصله خور  ا حفظ ها باید فطرفی  ا مدنظر بایرر و با ایدئولوژیباید بی
یک ملاحظات تواند ایدئولوژی  ا باید برناسد و اینوند و چطو ی می

تواند شامل جدیت و شناخت ایدئولوژی و سرلت اخلالی است وه می
تواند منجر به هویت شناسی ر با   علمی و غیر  باشد. مطالعات می

بحث توان یک ای نیند میعلم شور پژوهش آسیبی به فرر یا جامعهیک
مبانی علمی تمام  نیهمچن«. هم ر با   ضرو ت پژوهش اضافه ورر

رهی وند و به متائل متائل پژوهش  ا ر  ساختا ی واحد سازمان
 (.39پراوند   متعدر و متنوع اخلاق پژوهری  ساختا  و جامعیت بخرد )

رومین مامون مربو  به محتوای برنامه ر سی  -ولیات پژوهش - 
 .باشدیمسه مفهوم اخلاق پژوهش را ای 

هایی لواعد و رستو العمل به  املاحظات اخلالی: ملاحظات اخلالی -1
 ر نظر ساندن به ریاران  بیآس ازوفت وه برای جلوویری  توانیم

توان  ضایت آواهانه از طریق رارن اطلاعات وافی وه می شوریمورفته 

س  خورشناسی این اسا بر(. 32و وتبی بورن  ضایت و غیر   ا نام برر )
ی اخلالی است؛ زیرا فرر ر  چنین  فتا  ا تباطی ر ون ورخورمحاسبهو 

وند اما خورباختای و خوروری شخصی حموق خور  ا  عایت می
ویرر؛ و ر   فتا  باشد زیرا فرر حموق خور  ا نارید  میغیراخلالی می

ا تباطی برون شخصی  صدالت و  ازرا ی اخلالی هتتند؛ اما خیانت و 
(. 33وند )اند؛ زیرا حموق طرف ممابل  ا پایمال میغیبت غیراخلالی

 آموزش»( ر  این زمینه اظها نظر وررند وه: 3شوند  شما   )مصاحبه
 آموزش  شورمی محتو  تملب وهموا ری  آموزش  یعلم سرلت موا ر
 تی ضا  یرااهیآزما واناتیح حموق تی عا  هاآزمورنی حموق تی عا

 «.... و محرمانه موا ر تی عا موزشآ خطر  آموزش  هاآزمورنی آواهانه
تواند شامل مراحل اساسی مراحل اجرای تحمیق: یک پژوهش می-2

تدوین چها چو  -2انتخا  متئله پژوهش -1اند از: باشد وه عبا ت
تعیین -3مفهومی و نظری تحمیق و مرو  اربیات و پیرینه تحمیق 

-5انتخا  طرح تحمیق -4پژوهش  (هاسؤالی )فرضیه یا هاهدف
ی و ریوجهینتبحث و -7 هارار تحلیل و تفتیر -6 هارار ی آو جمع

( فرمورند وه: 7) ونند  شما  (. مرا وت34تهیه ویا ش تحمیق )
توان همان ای پژوهش اولین لدم میمحتوای ر س اخلاق حرفه»

عریف اخلاق خوبی اهداف  ا تعریف ونیم تاهداف  ا ر  نظر ورفت وه به
ای ر  مراغل صو ت جامع و تا یخچه اخلاق حرفهای پژوهش بهحرفه

های مختلف وفته شور وا برر ای ر  حیطهمختلف اصول اخلاق حرفه



 رانیا یمراکز آموزش عال یعلوم انسان یلیتکم لاتیتحص انیدانشجو یاخلاق پژوهش برا یبرنامه درس یالگوبیانی و همکاران:  اصغریعلدکتر  
 

 23 

ي، 
ور

فنّا
 و 

وم
عل

در 
ق 

خلا
ه ا

ام
صلن

ف
ل 

سا
م

ده
انز

پ
ه 

مار
 ش

،
30 ،

90
11

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

ها باید مو ربر سی لرا  ویرر و باید ای پژوهش ر  پژوهشاخلاق حرفه
نیم؛ و ها آشنا ووا بررها وفته شور وه وجاها وا برر را ر و با متائل آن

 «.های ریاران وفته شوراز مطالب وفته شور بیان یافته لولنمل
( اظها نظروررندوه: 19شوند  شما   )تا یخچه اخلاق: مصاحبه -3
ها وه تواند از تا یخچه شروع شور نظریهمحتوای برنامه ر سی می»

تواند شامل مربو  به فلتفه و رین باشد و یک بخش مهم می
رهد وه ر  محتوا چکا  ه یک سری  اهکا  میشناسی باشد وآسیب

 «.ناری ونیمونیم. آیند 
های ووناوون اخلاق ر  ای از موضوعات و زمینهوررآو ی مجموعه»

فلتفه  علوم اجتماعی  علوم پیشکی و زیتتی  علوم فنی و مهندسی  
شناختی و بالاخر  علوم التصاری  متائلی محیطی و بومعلوم زیتت

ن سال است فکر و اندیره نویتند   ا به خور جذ  هتتند وه چندی
 (.35«)اندورر 

علم اخلاق: اخلاق و علم اخلاق  ا می توان مجموعه ای از -4
رستو العمل هایی وه امکان زیتت اخلالی  ا هم برای جامعه ایجار می 

(. 36وند رانتت . حفظ اعتبا  و بالا بررن وا ایی آن هدف اصلی است )
 یمحتوا»اظها نظر نمورند وه: ( 2ونند  شما   )ا وتزمینه مر نیر ا

 یلیتکم لاتیتحص هایشد  ر  رو  ای ا ائهبرنامه ر سی اخلاق حرفه
موازین به  ینااه ولی باشد. یواملا  تخصص یروتر هایر  رو   ژ یوبه

 رهند  تنوع مختلف نران یهاشیو ورا ها شته ر شد  اخلالی ا ائه
با  این موازیناز  یا یبت یا تباطیب موا ر زیاریر   وی بورن عموم
 «.ی رانرجویان استتخصص یها شته

 

 
 الگوی برنامه درسی اخلاق پژوهش :1 نگار 

 

 بحث
هدف از انجام این پژوهش الاوی برنامه ر سی اخلاق پژوهش ر   شته 

 بافرهنیگبیا متخصصیان ویه  هامصیاحبهعلوم انتیانی بیا اسیتفار  از 
ی مطالعیه ویفیی ر  اولیین هاافتیهورو مان هماهنیگ باشید اسیت. ی

مامون یعنی نظیا ت بیر اصیول اخلیالی پیژوهش نریان رار یکیی از 
ی هافرضشیپبیهر  تحمییق و پیژوهش توجیه  هاموضیوع نیتریاصل

و  هیاا زش  فرهنیگ  فلتیفه  هیافرضشیپا زشی است وه اثروذا ی 
اق و امثال آن ر  پژوهش است. نتایج با یافتیه هیای پیریین ومیته اخل

( وه موفمیت هرنظیام باشیرایط محلیی  ویژویهیای 19همخوانی را ر )
علوم انتانی و اجتماعی را ای بیا   ژ یوبهاجتماعی وسیاسی است. علم  

ی ا زشی ر  تمام مراحل پژوهش هافرضشیپ. توجه به باشدیما زشی 
ی از پیژوهش بتییا  ریوجهینتوررآو ی  بحث و  مانند انتخا  موضوع 

. یافته ریار پژوهش  اخلاق وا برری است ویه ویا برری شیدن مؤثرند
. اصیول و لواعیدی باشیدیما زش های فلتفی ر  آن یکی از نرانه ها

نرساندن اثروذا ی پژوهش بر  بیآسنظیر عدالت و زیدن  ر وغ نافتن  
ی هنجیا ی هاهیینظرند همایان هتیت لبیول میو رمحیط و غیر  ویه 

ی اخلاق وا برری  ومک بیه فراوییران ها سالتو  ازوا وررها باشندیم
ی اسیتدلال ریوا وبیهتمویت بعید عملیانی و اسیتدلالی آنیان و  منظو به

ی پیژوهش نریان رار هاافته(. ی37اخلالی ر  امو   وزمر  زندوی است )
صیول اخلیاق ویدهای اخلیالی ر  نظیا ت بیر ا نظرانصاحبوه از رید 

پژوهش معیا  صحت  فتا هیای فیرری  اصیول و اسیتاندا رهای  فتیا  
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  وتب  ضایت آواهانه   عایت حموق میاری و معنیوی هاورو انتان و 
پژوهرار  نحو  ا ائه ویا ش  پرهییی از صیدمه جتیمی و زییان میالی  

تا انترا  نهایی نتایج  صدالت  نارش ر  مو ر  هایآزمورنانتخا  ر ست 
فتا های پژوهری  محرمانای از  عاییت لواعید و اصیول اخلیالی سوء 

ی  سیازنهیزم  وریمیاهمیت بالایی را ند این ر  حالی است ویه انتظیا  
تمویت و توسعه این موا ر هدف برنامه ر سی مراوی آموزش عالی شیور. 

( همخوانی را ر وه نران رارند عیدم 17همچنین با یافته های پیرین )
ل ها و ودها و اسیتاندا رهای اخلیالی از جملیه عوامیل وجور رستو العم

اصلی و تأثیروذا  بر اخلاق پژوهش هتتند. ریار یافته پژوهش حاضیر  
ی ابیرسیتی هامها تر  ا تبا  با مامون روم  یعنی سوار اطلاعاتی  به 

و ر ک و ا زیابی و استفار  از منابع اطلاعاتی مربو  بور وه به استفار  از 
ی صیحیح هاو یشیعاتی برای آشنایی بیرتر پژوهریاران بیا منابع اطلا

( 29راشیت. نتیایج بیا یافتیه هیای پیریین )  دیتأوا زیابی و تولید علم 
افیایش ویفیت پژوهش  ا تمیاء »همخوانی و مطابمت را ر وه به مفهوم 

لازم است توجه شور از سویی  « ی اطلاعاتیازهاینی و ا سانهسطح سوار 
پژوهش حاضر ر  مامون سیوم؛ یعنیی همتیویی بیا  ی اینهاافتهی ر 

تحت عنوان اخلاق  هاپژوهشراشت. تاونون بیرترین  دیتأو اریرعلوم 
اخلاق پژوهش ر  حیوز   وهیر حالپژوهش ر  حوز  پیشکی بور  است. 

ویه بیا ابعیار  شیوریمیعلوم انتانی هم به فرر و هم به محیط مربیو  
(. لذا ر  پرراختن بیه اخلیاق 9)شندبایممختلف زندوی انتان ر  ا تبا  
از حیوز  علیوم پیشیکی ومیک  توانیمپژوهش ر  حوز  علوم انتانی 

ی اخلاق پژوهش  ا تریکیل هاتهیومورفت و مانند حوز  علوم پیشکی 
ی اخلیاق پیژوهش انجیام رار هاتهیومپژوهش  ا زیر نظر  وامبهوامرار 

  بر سیی و مریاو   (. ومیته های اخلاق اونون شامل آموزش اخلیاق9)
(. همچنین برای 38اخلاق  اخلاق تحمیق و بخش های مختلف هتتند )

اطمینان از این وه اعاای ومیته از استاندا رها پیروی می ونند لوانینی 
(. ر بیا   39باید تنظیم وررر و ر  اختییا  اعایای ومیتیه لیرا  وییرر )

لین چییی وه از ورر وه او اظها نظر توانیم طو نیای محتوا هایژویو
اینکه باید را ای ظیاهر مناسیب باشید  تنهانه  وریمهر محتوایی انتظا  

وفت وه  توانیم لذا باشدو فهم  ر کلابل ونند استفار بلکه باید برای 
محتیوای  خصیو بهیکی از محو های مهم ر  تنظیم و تیوالی محتیوا 

یان متناسب اخلاق پژوهش این است وه با  شد وویایی و ذهنی رانرجو
نظیر  ر  محتیوابرای  توانیم(. ویژوی ریاری وه 19و هماهنگ باشد )

است. ر  همه تعا یفی  هاد یاراشت وا برر مفاهیم تجریدی و مجموعه 
بیه  تیوانیمیمثیال  طو بیه. انیددورر یتأوبر این  شد ا ائهوه از محتوا 

یان بایید بیا ر  مرحله نختتین رانرجو نیبنابرا ؛( اشا   نمور21تعریف )
اییین مفییاهیم آشیینا شیید   آن  ا ر ک وننیید و ر  مرحلییه بعیید آن  ا 

جیای « مبیانی علمیی»ر  اولین مامون ر با   محتیوا  وه رند؛یوا وبه
بعد از مرخ  شدن اهداف انجیام  معمولا را ند. انتخا  و توالی محتوا 

. لذا ضرو ی است وه ر  هنایام انتخیا  محتیوا رلیت لیازم  ا رریویم
وه به رلیل محدور  میشویمشته باشیم زیرا با انبوهی از محتوا مواجه را

 ا ر  نظیر ورفیت و  هاتیاولوبورن زمان باید با توجه به اهمیت محتوا 
 محتیوامایمون از  نیرومی(. 19ی ویرر )بندصیو ت ا  هاآن نیترمهم

. باشیدیمیی مموله ملاحظات اخلالی را ا وهاخلاق پژوهش است  اتیول
ن از مهمترین اصول از ملاحظات اخلیالی  ا توجیه بیه اسیتاندا ر می توا

های اخلالی مخصوصا  ر  پژوهش و آموزش رانتت. ر  ضمن اوثرییت 
مررم هنجا های اخلالی  ا ر  خانه  مد سه و یا ر  مکان های عمیومی 

( همخیوانی و 18نتایج با یافته های پیریین ) نیهمچن(. 49می آموزند )
ید  ضایت آواهانه از مرا وت وننیدوان ر  پیژوهش مطابمت را ر وه با

ی اخلالی هابحثاخلاق بدون تررید  خچهیتا . ونندیمأوید توتب شور 
 نیآخیراسیت.  آغازشید ی زمیین وذاشیت بر واز زمانی وه انتان لدم 

ویژوی محتوا علم اخلاق است. این رانش هم به پیراستن و آ استن نفس 
(. فرصیت 41ی و زیبا وررن  فتا  است )کوسازینو هم ر  پی  پررازریم

محدور اساتید برای شروت ر  برنامه های آموزشیی  ومبیور اسیاتید ر  
حوز  تخصصی اخلاق پژوهش و فمدان بتتر مناسب برای شکل وییری 
و  شد تحمیمات وا برری و توسعه ای از محدوریت هایی است وه بایید 

صیل از ایین پیژوهش ر  طراحی مناسب مدنظر لرا  رار.  اهکا های حا
 شد اشا  ی ریار بدان هاپژوهش ر پراوند   صو تبهنتایجی است وه 

اسیت ویه ایین اصیول و لیوانین بایید  اهنمیایی بیرای  ذورلابلاست  
 هیاآنبیا  پژوهرریانپژوهراران باشد وه با متائل اخلالی ر  فراینید 

ل اصلی . به طو  ولی می توان این طو  بیان ورر وه عامشوندیممواجه 
 عایت اخلاق پژوهش ر  بین رانریجویان تحصییلات تکمیلیی آشینایی 
اساتید و هیئت علمی رانرااهها با الاوی اخلاق پژوهش است وه اساتید 
نمش اصلی  ا به عنوان الاو و سرمرق برای رانرجویان ایفا می وننید؛ 
لذا پیرنهار می شور رانرااهها و مراوی آموزش عیالی ر  جهیت ا تمیاء 

ش و مها ت به موضوعات اخلاق پژوهش و تموییت اعایای ومیتیه ران
اخلاق و اساتید  اهنما نتبت به تمهیدات ر  اجرای برنامه های آموزشی 
مرتبط الدام نمایند. همچنین برنامه های آموزشی ویژ  باموضوع الاوی 
اخلاق پژوهش  برای اساتید و هیئت علمی رانراا  هابه طو  جدی وا  

 شور.

 

 گیرینتیجه
ی این پژوهش نران رار فرایند پژوهش هاافتهوه ی طو همانی طو ولبه

اسییت و بییه همییین رلیییل محممییان و  روییذا یتأثبییر سرنوشییت انتییان 
ی را امانیتی اخلالی نیتتند موا ری مانند هارغدغهرانرجویان فا غ از 

 بااخلیاقزییرا رانریجویان  شیورینمیمطالب و ...  عایت  انترا علمی  
ی توصییف ر سیتبه هیاآنآشنایی ندا ند و اخلاق پژوهش برای  پژوهش

 .باشدیمو این موا ر نیازمند تلاش مراوی آموزش عالی  شورینم
الاویی مناسب وه  عنوانبهالاوی برنامه ر سی اخلاق پژوهش  نیبنابرا

بتواند نمش زیاری ر  وم وررن نوال  موجور ر  فرایند اخلاق پژوهش 
و سیایر مراویی  هارانریاا اسیت و متیئولین  شید یطراحراشته باشد 

تحمیماتی نمش بتیا  مهمی ر زمینیه آشینایی بیا ایین اصیول و -علمی
ی هاوا وا برویا ی  ضمن ر برای پژوهراران را ند.  هاآنی ریوا وبه

 توانیدیمی وش تحمیق علمی همرا  با نمد ممالات برای رانرجویان نیی 
و وا برری وررن اصول پژوهش باشد وه  الدامی مفید ر  زمینه آشنایی
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خورویا  میانع ایجیار  فتا هیای غیراخلیالی ر  فراینید  واملیا  صو تبه
پژوهش خواهد شد. بنابراین تیدوین مجموعیه هیای آموزشیی مکتیو  
والیامی وررن مطالعه ی آنها با تصویب واحدر سی اخلاق پژوهریی ر  

نید  وش تحمییق رانرااهها به صو ت متتمل از واحیدهای ر سیی مان
ومماله نویتی برای رانرجویان تحصیلات تکمیلی ور ونا  آن استفار  از 
آموزش مجازی متناسب با امکانیات وریو جهت ا تمیای توانمندسیازی 

 رانرجویان تحصیلات تکمیلی ر اخلاق پژوهش می تواند مفید باشد.
 

 های اخلاقیملاحظه
اسیت و نویتیند   شد اجاستخر روتری پژوهرار نامهانیپااین مماله از 

وه تمام موا ر اخلالی  ا  عایت نمیور  و ممالیه ر  هیی   دینمایمتعهد 
 است. نرد چاپمجله ریاری 

 

 سپاسگزاری
ی ر  انجام این پیژوهش بیا محمیق نوعبهی اساتید و افراری وه هیولاز 

 .وررریمسپاسایا ی  اندورر همکا ی 
  

 هنام واژه
 Professional ethics.1 اخلاق حرفه ای
 Applied ethics.2 اخلاق وا برری
 Research ethics.3 اخلاق پژوهری
            Ethical requirements.4 ملیومات اخلالی

        Ethical instructions.5 رستوالعمل های اخلالی
           Research misconduct.6 سوئ  فتا  پژوهری

 Plagiarism.7 سرلت علمی
 Fabrication.8 لجع

       Data generation.9 ساخت و تولید رار  ها
 Scientific ethics.10 اخلاق علمی

         Design.11 طراحی
 Planning.12 برنامه  ییی

 Ethical values.13 ا زش های اخلالی

   Ethical indicators.14 شاخ  های اخلالی
 Postgraduate education.15 تحصیلات تکمیلی 
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