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و فنّاوري، سال ششم، شماره  1390، تابستان2فصلنامه اخالق در علوم

 سرآغاز

در همه ابعاد زندگي بـشر يكـي1رعايت اصول وارزشهاي اخالقي

و ارتقاء سالمت . اجتماعي اسـت زنـدگي از مهمترين راههاي حفظ

در مـسير در پرتو رعايت مالحظات اخالقي فعاليتهاي بشري تنها

و. درست قرار خواهند گرفت  اخالق، حافظ فعاليتهاي بشر از ميل

و كجروي است گرايش به هرگونه انحرا ).1(ف

و ارزشها صحبت مـي، اخالق از اصول كنـد؛ دانشي است كه

و  آنها تمايزو مردمان ارادي صفات ارزشهايي كه ناظر به رفتارها

 زشتيو نيكوييو ناشايستگي، شايستگي بدي،و خوبي حيث از

 مبـادي بـه پژوهشي نيز اخالق. هستند نبايستگيو بايستگيو

و ارسـطو بـهآن ريـشهكه پردازد، رويكرديميافعال اخالقي

 گـردد، كـه برمي-نيكوماخوس اخالق-او اخالق مشهور كتاب

داندمي جمعي خيربه متعهد عقالني رفتاررا اخالقي فعل گوهر

و كرد اخالقي داوري توانميانسان ارادي عملهر بابدر).2(

 اسـت انـسان ارادي اعمـال جـزو كـه جهتآناز نيز تحقيق

_________________________________________________________________________________ 
 aki.research@ gmail.com:ينويسنده مسؤول، نشاني الكترونيك*

م و هاي آنؤلفهاخالق در پژوهشهاي آموزشي

*دكتر رضا ساكي

 گروه علوم تربيتي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، تهران

 چكيده

را ين حوزهتر عنوان يكي از گسترده پژوهش آموزشي به:زمينه و پرورش و حساس هدايت آموزش هاي پژوهشي در علوم انساني، رسالت دشوار

و مباني اخالقي مرتبط است. برعهده دارد را. رسالتي كه بيش از هر چيز با اصول پژوهش آموزشي با رعايت موازين اخالقي، صالحيت الزم

.كند براي انجام رسالت خود كسب مي

و تركيب سوابق موجود، نمايي از چارچوبهاي اخالقي در حوزه تحقيقات آموزشي-صورت توصيفي اين مقاله به:روش كار و با مرور  تحليلي

.كند ارائه مي

تعميم موازين اخالقي علوم در حوزه تحقيقات آموزشي، سه حوزه اساسي از تدابير اخالقي مورد نياز را همراه با اصول خود، فراروري:ها يافته

ا ميپژوهشگران ب) الف. دهد ين عرصه قرار و تربيت و منزلت انسان در عرصه تعليم و) اصول ناظر بر حفظ شأن اصول ناظر بر حفظ شأن

پ و تربيت و ديگر كاربران پژوهش) منزلت پژوهش در عرصه تعليم .اصول ناظر بر حفظ حقوق حاميان ،سياستگذاران

و پرورش–واسطه بستر خودبه پژوهش آموزشي:گيري نتيجه و نقش برجسته-آموزش و سالمت در جامعه برعهده دارد اي در توسعه اخالق

و اخالق بهره در. مند باشد بنابراين بايد پيشتر، خود، از موازين سالمت و ارزشمداري اين مقاله كوشيده است تا با طرح ضرورت توجه به اخالق

پ ا حوزه .خالق در حوزه پژوهشهاي آموزشي ارائه نمايندژوهشهاي آموزشي، چارچوبي براي تدوين منشور

 پژوهش آموزشي، اخالق در پژوهش، اخالق حرفه اي، اخالق در علوم انساني:ها كليد واژه
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و مؤلفه: دكتر رضا ساكي آن اخالق در پژوهشهاي آموزشي  هاي

در).3( شـود اخالقـي داوريهاي تواند مشمول مي  رفتـار اخالقـي

كند تا افراد جامعه از آسـيبهاي احتمـالي حوزه پژوهش كمك مي

در امـان باشــند  در مجمـوع، هــدف. انجـام فعاليتهـاي پژوهــشي

در دنيــاي امــروزي اســت اخــالق بــه. اخــالق، توســعه خوبيهــا

در ساختن جهاني بهتر براي انسانها  كنـد كمـك مـي پژوهشگران

به).4( در پژوهش، اشاره از دامنهاخالق دارد كـه نـاظر اصول اي

و پيگيـري  و اجـرا تـا انتـشار از مرحله طراحي بر هدايت پژوهش

تـااز زمان آغاز بـه كـار خـود با اين وصف پژوهشگر. نتايج است

در طـي پيگيريهـاي مربـوط  و همچنـين بـه كاربـست پايان كار

ازها يافته در دايرهآنو فراتر از اصول اخالقي راهنماي عمل،  اي

.)5( كند حركت مي

در بـاره راههـاي گـسترش و تفكـر به اين ترتيـب، جـستجو

در مـسير  در حوزه پژوهش، كوششي براي هدايت پژوهش اخالق

هر كوشش سـازمان. باشد ساختن جهاني سالمتر مي  همانطور كه

ا  در چـارچوب صـول اخالقـي يافته اي براي كـسب اعتبـار بايـد

و پژوهـشي نيـز  و به مرحله اجرا درآيد، فعاليتهاي علمـي طراحي

و  در قالب چارچوبهاي اخالقي است كه مي تواننـد درسـتي صرفا

بويژه همه پژوهـشهايي كـه بـا انـسان. اعتبار خود را حفظ نمايند 

.)6(طور الزامي بايد قواعد اخالقي را رعايت كنند سروكار دارند به 

 مالحظات اخالقي مانند چتري بر باالي علوم سايهببه اين ترتي

هر كدام از شاخه هـاي و آسيب رساني افكنده است تا از كجروي

).7(علوم به جامعه بشري جلوگيري نمايد 

اي،2پژوهش اخالق است كـه بـه3حرفه اي اخالق از شاخه

بيكـر،).8(پـردازد كار مي پايان تا آغاز از اخالقي پژوهش اصول

شـود حـامي انـسجام كـار علمـي رفتاري را كه تصور مـي اصول

اي اسـت نامـه اخالق به منزله آيين. مي نامد4هستند اخالق علمي 

. كه انسان موظف است به لحاظ انسان بودن، آن را رعايـت كنـد 

و حقيقـي خـود بـه چرا كه انسان براي بازگشت به كرامت واقعي

و اصول اخالقي به قوا. اخالق نيازمند شده است  نين كمال انسان

در نتيجـه  و در هـر، اخـالق تحقق بخشيدن خيـر مربـوط اسـت

ناظر بر آن حرفه اطـالق مـي اي به مجموعه احكام ارزشي حرفه

و پـژوهش ابـزاري بـراي.)9(شود  در علـم در مجمـوع اخـالق

و يافته هاي آن اسـت  و اعتبار پژوهش و درستي . تضمين صحت

بر اخالق، پژوهش، اس تعداد انحراف از اهـداف اصـلي بدون تكيه

و حتي ممكن است عليه اهداف اصـلي خـود  خود را پيدا مي كند

در آيد  مثال پژوهش با هدف دانايي جريان مي يابد. نيز به حركت

در رعايت موازين مورد نظر ممكن است پژوهش  اما سهل انگاري

و ناداني سازد  در. را عاملي براي توسعه جهل از پيش امروزه بيش

و جامعه اينم يان پژوهشگران، مديران دولتي، موسسات پژوهشي

اعتقاد تقويت شده است كه پژوهش براي كارآمـدي بايـد تحـت 

و پايش قواعد اخالقي قرار گيرد  با توجه بـه نقـش).10(پوشش

مي پژوهشگران در هدايت جامعه، به  در نظر رسـد تقويـت اخـالق

در جامعـه مهيـا5وياين بخش، زمينه را براي توسعه سالمت معن 

.سازد مي

واسطه تاثيري كـه به اين ترتيب تمام حوزه هاي پژوهشي به

و  بر انسانها دارند بايد تحت پوشش معيارهاي اخالقي قرار گيرنـد

در حـوزه).11(پژوهشهاي آموزشي نيز از اين امر مستثني نيـست 

بر اخالق، اصلي حياتي تلقي مـي  شـود پژوهشهاي آموزشي تكيه

ب  تـري انجـام ايد براي رعايت آن نيز كوششهاي سازمان يافته كه

اي. پذيرد گر چه توجـه بـه اخـالق در پـژوهش آموزشـي ريـشه

تاريخي دارد كه هرودت تاريخ نويس يوناني نيزدر كتابهـايش بـه 

از آن اشاره مي  اما در حال حاضر اين حوزه بـا)12(كند مصاديقي

ك  و وجود گسترش فزاينده فعاليتهاي خود، بر اصولي مكتـوب متر

از اخالق متكـي بـوده اسـت  تـدوين منـشور. مورد توافق رسمي

از ايـن قلمـرو  اخالقي پژوهشهاي آموزشي مي توانـد در حمايـت

و پيچيده نقـش اساسـي ايفـا نمايـد  در. گسترده توسـعه اخـالق

در  پژوهشهاي آموزشي راهي براي افزايش پاسخگويي حرفـه اي

به)13(اين حوزه است  اين ترتيب ضامني براي تـامين حقـوقو

.)14(كليه عناصر درگير در عرصه پژوهش خواهد بود

در علـوم پژوهش آموزشي مانند ساير حـوزه هـاي پژوهـشي

و پــرورش را توانــا  در موضــوع آمــوزش اجتمــاعي، افــراد درگيــر

در مي و اخالق سازد تا براي عمل تربيتي، مناسبتر تصميم بگيرند

مياين زمينه به ارت .)15( كند قاء سالمت پژوهش كمك
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و فنّاوري، سال ششم، شماره  1390، تابستان2فصلنامه اخالق در علوم

 بستري براي توسعه جامعه

از ديدگاههاي مختلف همـواره و در همه دوران و پرورش آموزش

از ديـدگاه. از جايگاه رفيعي برخوردار بوده است  و در تمـام اديـان

و حياتي و پرورش همواره زير بنايي همه فيلسوفان نقش آموزش

و جايگزيني براي اهميتي كه تاك. تلقي شده است  نون كمتر رقيب

و پرورش از كدام ماهيـت. خود پيدا نموده است  به راستي آموزش

و  از نقـش و ويژگي برخوردار است كه آن را به چنـين درجـه اي

و پرورش چـرا همـواره بـر قلـه رفيـع اهميت مي ؟ آموزش رساند

و چگونه مي آ فعاليتهاي بشري قرار دارد و اعتبار از قداست ن توان

 محافظت نمود؟

و پـرورش بدون ترديد مهمترين ويژگي اي كـه بـه آمـوزش

و منزلت مي  بخشد، رسالت مهم آن اسـت كـه بـر اينچنين اعتبار

و تربيت انسان استوار مي  و پـرورش موظـف. باشد تعالي آمـوزش

و شـكوفايي  است كه با تمهيـد شـرايط مـورد نيـاز، زمينـه رشـد

.ل به مراتـب كمـال فـراهم سـازد استعدادهاي انساني را براي ني 

هر منظري به انسان توسعه يافته نيـاز از جامعه براي توسعه خود

و پرورش متولي اصلي اين كـار اسـت  و آموزش و. دارد آمـوزش

و براي تربيت انسان توسـعه يافتـه بـا ابعـاد  پرورش از اين منظر

و وظايف آن بـه  در اهداف مهمي از زندگي افراد سروكار دارد كه

و پرورش همچنين منبع انتشار. خوبي مشخص شده است آموزش

از. هاي اخالقي است آموزه جامعه بايدهاي اخالقي خود را عمـدتا

و پرورش دنبال مـي   بـدون.)16(كنـد طريق برنامه هاي آموزش

از ابتدا به شاگردان خود بياموزند كه ترديد معلمان هستند كه بايد

از تقلي  و بايد و تقلـب در همـه امـور چگونه مي توان د، ريا، فريب

از جمله مسائل علمي اكيداً خودداري كنند  از).17(اجتماعي حتي

در اين بخش با اطمينان منظر بازدهي اقتصادي نيز سرمايه گذاري

).18(باشدو بازدهي بيشتري همراه مي

و اهميـت، چگونـه و پرورش با اين وسعت به راستي آموزش

و تواند بدون تفكر مي و تعقل چنين رسالت دشواري را بـه خـوبي

؟ بـدون شـك، مطابق با انتظار به سرمنزل مقصود خـود برسـاند

تواند بيشترين ظرفيت را براي تفكـر كاركرد پژوهش است كه مي 

و پرورش آماده سازد چنين رسالتي دشوار،.و خردورزي در آموزش

و اعتبار  هر ناظر هوشيار را به اهميت تصميمات در اين توجه آنها

و. نمايد قلمرو جلب مي  متعاقب چنـين تـوجهي اسـت كـه نقـش

از جملـه  و از ابزارهاي تسهيل كننـده تـصميمات اهميت استفاده

و بـدين. شـود پژوهش برجسته مـي  در آمـوزش ترتيـب پـژوهش

در قلمـرو علـوم عنوان گـسترده پرورش به  تـرين حـوزه پـژوهش

و منزلـت انـس  از شـان . يابـد ان هويـت مـي انساني براي حمايت

از سـاير اي كه بايـد بـه حوزه و اهميـتش بـيش واسـطه ظرافـت

هاي پژوهشي نيز تحت مراقبت چارچوبهـاي اخالقـي قـرار حوزه

. گيرد

پ ــابراين و بن ــرايط ــتن ش ــورت داش ــي در ص ژوهش آموزش

و ويژگيهاي خاصي است كه مي  تواند هدايت ايـن نهـاد گـسترده

از پـژوهش. حساس را عهـده دار شـود   آموزشـي بـا برخـورداري

تواند مرجعيـت مناسـبي بـراي دانـش سالمت كامل است كه مي

از ابعـاد  و اخـالق يكـي و پرورش تلقـي شـود در آموزش آفريني

به عبارتي پژوهش آموزشي. اصلي تامين كننده اين سالمت است 

در نظر گرفتن مالحظات اخالقي، عمالً از درجه اعتبار براي  بدون

ب  كه.ر نظام آموزشي ساقط خواهد شد تاثيرگذاري از اين رو است

و مسؤوليت  در پژوهشهاي تالش براي پاسخگويي پذيري اخالقي

.يابد آموزشي روز به روز افزايش مي

پ و  ژوهش آموزشي اخالق

از اصــول اخالقــي در در برگيرنــده اســتفاده اخــالق در پــژوهش

قدر واقـع اخـال. مراحل مختلـف يـك فعاليـت پژوهـشي اسـت 

.پـردازد پژوهش به هدايت پژوهش در چارچوبهـايي اخالقـي مـي

دري پايبنـد بـراي ضـرورت داليل متعددي  بـه اصـول اخالقـي

و پـرورش. وجود دارد هاي آموزشي پژوهش از جمله اينكه آموزش

و دانـش آمـوزان  در ابعاد مختلف اسـت خود، بستر توسعه اخالق

و در مدرســه از هنجارهــاي اخالقــي را  از طريــق بخــش مهمــي

مي برنامه اصوال فراگيري رفتارهاي اخالقي. گيرند هاي رسمي فرا

و به از دامـان خـانواده و از دوران كـودكي عنوان اولين گـام بايـد

در پژوهش).19(مدرسه آغاز شود   بنابر اين رعايت اصول اخالقي

آموزشي با كمك به سالمت كاركردهاي نظـام آموزشـي، توسـعه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
90

.6
.2

.6
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             5 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1390.6.2.6.1
http://ethicsjournal.ir/article-1-731-fa.html


و مؤلفه: دكتر رضا ساكي آن اخالق در پژوهشهاي آموزشي  هاي

د در هنجارهاي اخالقي و متعاقبـاً جامعـه را ر ميان دانش آمـوزان

و پرورش به كمك پژوهش بتوانـد. پي خواهد داشت اگر آموزش

به به از درستي به وظايف خود عمل كند، توسعه اخالق عنوان يكي

و تربيت نيز فرصت تحقق بيشتري در جامعه  اهداف اساسي تعليم

رو اخـالق در پـژوهش بـه. را خواهد داشت   عـام بـا طـور از ايـن

و پرورش براي انجام رسالتهاي اخالقي خـود كوششهاي آموزش

. ريزي مي شود پايه

و و پـرورش بـر زنـدگي فـردي ديگر آنكه تاثيرات آمـوزش

و فراگير است  و. اجتماعي پايدار از خـاطرات خـوب از ما بسياري

بر زندگي ما تـاثير عميـق، بدي در دوران مدرسه ياد مي  كنيم كه

در  و طور نمونه مردودي يك دانشبه. ازمدتي داشته است گسترده

تواند تحت تاثير عوامل متعددي باشد، پيامـدهاي دراز آموز كه مي 

و جامعه مي  از جمله اينكه عزت. سازد مدت نامطلوبي را عايد فرد

و احتمال ترك تحصيل نفس فرد با مردودي آسيب جدي مي بيند

در بار اول مردودي تا  در40وي و تا درصد  درصد90 مرحله دوم

پيامدهاي اجتماعي يك مردودي نيـز بـراي).20.(يابد افزايش مي

پديده مـردودي عـالوه بـر اينكـه. جامعه بسيار گزاف خواهد بود 

و جامعه وارد مي  كنـد عـاملي بـراي خسارات مالي فراواني به فرد

تجربـه مـردودي قـادر بـه. افزايش تهديدات اجتماعي خواهد بود 

تواند بصورت فيت باال براي كجروي در فرد است كه مي ايجاد ظر 

و استمرار يابد  مدرسههرباز گشاييويكتور هوگو. نسلي نيز تداوم

).21( معادل با بستن يك زندان تعبير مي كندرا

و الگـو بـودن نظـام آموزشـي بـراي سـاير دليل ديگر، زيرساخت

و نهادهاي اجتمـاعي اسـت  عـه را قالـب كلـي هـر جام. سازمانها

و پرورش مي  از اين روست كـه درسـتي عملكـرد آموزش و سازد

و پرورش مي  تواند به درستي عملكرد در جامعـه بينجامـد آموزش

مي).22( و پرورش، ساختن جامعه نيز و سـرانجام آموزش باشـد؛

و پرورش وظيفه گسترده توسعه دانـش  در آموزش اينكه پژوهش

رادر ميان معلمان، دانش آموزان، مدير  و جامعه و سياستگذاران ان

و به همين منظور يك حوزه در هم تنيـده بـا ديگـر  برعهده دارد

و يك زمينه ميان رشته حوزه مي هاي علمي شود كـه اي محسوب

از موضوعاتي متنوع را به سـوي خـود جلـب كـرده  پژوهشگراني

در اين حـوزه مـي. است توانـد بـه بنابراين، رعايت اصول اخالقي

در ديگر حوزهتوسعه اخال ).23(هاي پژوهش نيز كمك كندق

 ماهيت مالحظات اخالقي در پژوهشهاي آموزشي

از گـسترده تـرين حـوزه ژوهش آموزشي بـهپ هـاي عنـوان يكـي

و ظريف دارد  خط. پژوهش در علوم انساني، ماهيتي بسيار پيچيده

انــسان بــه بــيش از هــر چيــز ديگــر پــژوهشدراخــالقمقــدم

در پـژوهش در همـه حـوزهبه. گردد برمي هـا بـر عبارتي اخـالق

پژوهش آموزشي بيـشترين. اولويت مالحظات انساني استوار است 

در. ارتباط را با انسان دارد  در پـژوهش آموزشـي، هـم اجـراي آن

و و معلمان اسـت در ارتباط با دانش آموزان و محيطهاي آموزشي

ـ  و در نتيجه ب و كالسهاي درس ه انـسانها هم نتايج آن به مدرسه

و پـرورش(پژوهش آموزشي با موضوع خود. گردد برمي ) آمـوزش

بر جاي مي بر تقريبا تمامي افراد جامعه و تاثيري همه جانبه گذارد

از منظر مالحظات اخالقي  نمي توان نسبت به چگونگي انجام آن

بر اين پژوهش آموزشي خود بـر. بي توجه يا كم توجه بود  عالوه

از معنويت،  و ارزشها قرار گرفته است بستري اخـالق).24(اخالق

در انجام مناسب مسؤوليتهاي خـود  در اين حوزه، حامي پژوهشگر

و شركت كنندگان و كارورزان در مقابل علم، جامعه، دانش آموزان

).6(در پژوهش معرفي شده است

و تربيت به ترويج بر اين اصوال بخش اعظمي از تعليم عالوه

و اصـوالً مباني اخالقي اخت  و تربيـت صاص دارد از هـدف تعلـيم

و پرورش براي هاي برنامه«).25( شود اخالق اقتباس مي آموزش

هر چيز برمالحظات اخالقي استوار اسـت  از . ساختن انسانها بيش

توان جهاني امن براي زندگي كردن با انسان اخالقي است كه مي

(»مهيا ساخت .26.(

و تـسهيل فراينـد پـرورش پژوهش آموزشي رفع موان هدف ع

ــت ــف اس ــطوح مختل و س ــاد در ابع ــسانها ــيپ. ان ژوهش آموزش

و هويت خود را از بستر موقعيتهاي ظريـف آموزشـي  -مشروعيت

و به همان اعتبار كه عمل تربيتي عميقـا پرورشي كسب مي نمايد

از  وابسته به بنيانهاي اخالقي است، پـژوهش آموزشـي نيـز بايـد

. دار باشدچنين موقعيتي برخور
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و فنّاوري، سال ششم، شماره  1390، تابستان2فصلنامه اخالق در علوم

در پژوهش آموزشي مـي كوشـد تـا قاعـده هـايي كـه اخالق

و  در نزد عموم قابل دفاع مي نمايد، شناسايي پژوهش آموزشي را

در. رعايت آنها را توصيه سازد  با توجه به اعتمادي كه به پژوهش

و پـرورش وجـود دارد،  در آمـوزش از جملـه و حوزه هاي مختلف

 اخالقي به انجام برسـند ممكـن پژوهشهايي كه بدون دقت الزم 

در جهت گيريهاي آموزشي را بـراي است موجبات تاثير نامطلوب

به. يك نسل فراهم آورند  و تربيت حتي صورت نسلي اثرات تعليم

به عبارت ديگر نتايج پژوهـشهاي آموزشـي. نيز قابل انتقال است 

و جامعه برجاي مي بر فرد از خود ).27(گذارد تاثيراتي پايدار

و در آمـوزش در نظر بگيريد كه اتخاذ يك تصميم مـديريتي

و پرورش بر اساس نتايج يك پژوهش كه بدون مسؤوليت پذيري

از مالحظات اخالقي انجام شده است، موجب محروميـت عـده  اي

در حاليكه اتخاذ اين تـصميم  از ادامه تحصيل گردد دانش آموزان

و نتايج فاقد اعتبار يك پژوهش،   چنين اقدامي را سبب بحق نبوده

با توجه به وسعت تـاثيرات، پيامـدهاي نامناسـب ايـن. شده است

در نظر بگيريد، آيـا اصـوال دامنـه ايـن تـاثيرات قابـل  تصميم را

مي اندازه از گيري باشد؟ اين تصميم كـدام فرصـتهاي پيـشرفت را

و نـسل وي  بر زندگي وي و نتايج آن چه تاثيري فرد سلب نموده

ميخواهد گذاشت  در اين حوزه تواند؟ اشاره به چند يافته پژوهشي

و ضـرورت حاكميـت  ما را با بستر پيچيـده پژوهـشهاي آموزشـي

در اين موقعيت بيشتر آشنا سازد . اخالق

و مـشهور تـرين يكي از جنجـالي،برت سريلپژوهش تـرين

در پژوهش  پژوهشهاي آموزشي است كه ضرورت توجه به اخالق

از دانشمندان انگليسي. سازد را كامال روشن مي  سيريل برت يكي

در مطالعات خود بـر روي هـوش دو قلوهـا، همبـستگي  است كه

دستاوردهاي برت. كند فراواني را بين هوش اين افراد گزارش مي 

چنـين. گاه مورد سوء استفاده هاي سياسي نيز قرار گرفتـه اسـت 

بر نـژاد صاحب نظراني در پژوهش خود خواسته اند، برتري نژادي 

و گاه حتي برتري قوم يهود را بر اقوام ديگر اثبات كنند  در. ديگر،

ويـژه گـزارش لئـون كـامين نـشان حاليكه گزارشهاي بعـدي بـه

به مي و همبـستگيهاي دهد كه آنچه كه عنوان يافته هاي علمـي

و توســط ديگــر  آمـاري دقيــق توســط سـيريل بــرت ارائــه شـده

رد استناد قـرار گرفتـه اسـت، دانشمندان از قبيل ايزنگ، جنس مو 

بـه نظـر كـامين، نكتـه. چيزي جز يك نيرنگ علمي نبوده است 

از دسـت دادن اعتبـار  آور اين اسـت كـه برخـي بـا وجـود تأسف

در تاييـد  از شـواهد وي پژوهش برت، هنوز هم اصرار دارنـد كـه

).28(ارثي بودن هوش بهره گيرند 

از پيا مـدهاي نامناسـب همچنين اگر يك پژوهش بتواند پرده

يك عمل تربيتي بردارد، به همان اندازه مي تواند تاثيرات مثبتـي 

وبه. را در زندگي فرد ايجاد كند  طور نمونه موضـوع فـشار روانـي

در كالسهاي طبقه بندي شده نيز مورد مطالعه قـرار  پيامدهاي آن

در مدارسي صورت گرفت كـه بـا هـدف. گرفته است  اين تحقيق

در كمك به دانش آم  وزان، آنهـا را بـر اسـاس نمـرات تحـصيلي

در حاليكـه عمـل. كالسهاي مختلفي طبقـه بنـدي مـي نمودنـد 

و عوامل آموزشي بـراي جبـران تفاوتهـاي آموزشـي  تربيتي مدير

و ارايه آموزشهاي مكمل صورت مي پذيرد، مـشكل  دانش آموزان

از جايي ديگر نمايان مي سازد  نتايج ايـن تحقيـق بيـانگر. خود را

ازا و اسـتفاده در مـدارس ين است كه طبقه بندي دانش آمـوزان

از رويـدادهاي  در تبيين مناسب و ناتوان آنها را برچسب هاي توانا

يعنـي دانـش آمـوزان ايـن. زندگي خود دچار اشكال كرده اسـت 

مرور بـه  در برابر شرايط غير قابل كنترل به مدارس با قرار گرفتن

و شكست هـاي خـود اين نتيجه رسيده اند كه در كن  ترل موفقيت

بطور ويـژه ايـن پـژوهش منطبـق بـا مجمـوع. نقشي نداشته اند 

مطالعاتي است كه در زمينه درماندگي آموخته شده به مرحله اجرا 

به عنوان حالت6شده مفهوم درماندگي آموخته).29(در آمده است 

د ويژه بر اينكه رويـدادها در نتيجه اعتقاد فرد مبني ر اي كه اغلب

او نيستند، در او ايجاد مي مي كنترل بـه سـخن. شود شود، تعريف

در آن پاسخ  هاي فرد در نتيجـة ديگر، بعد از يك رشته تجربه كه

مي رفتار او تغييري نمي  و نتيجة رفتار كند، آزمودني آموزد كه رفتار

از يكديگر مستقل هستند  هاي بديهي است توجه به يافته).30(او

و اجتماعي خواهد اين پژوهش مانع   بروز خسارتهاي فراوان رواني

.شد

در پژوهش ديگري بـه تـاثير اسـنادهاي متفـاوت معلمـان از

و موفقيت تحصيلي دانش آموزان پرداخته شده است بـر. شكست
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و مؤلفه: دكتر رضا ساكي آن اخالق در پژوهشهاي آموزشي  هاي

و موفقيت تحصيلي اساس نتايج اين پژوهش معلماني كه شكست

از تـوان(دانش آموزان را بيشتر به عوامل بيروني  ) معلـم بيـرون

و موفقيـت دانـش در مقايسه با معلماني كه شكست نسبت دهند،

آموزان را عمدتا در كنترل توانـايي خـود مـي بيننـد، در تـدريس 

و دانش آموزان آنها افت تحصيلي بيـشتري  موفقيت كمتري دارند

هنگـامي كـه: نتيجه نوع نگرش چنين اسـت. را تجربه مي كنند 

ر  بر تدريس از كنترل خـود مـي داننـد معلمان عوامل موثر ا خارج

عمال كوشش كمتري براي بهبود تدريس به عمل مي آورنـد كـه

و  پيامد آن افت تحصيلي بيشتر براي دانـش آمـوزان خواهـد بـود

نتايج اين پـژوهش نيـز زاويـه. متقابل وضعيت بالعكس مي شود 

بر مي  از واقعيتهاي نظام آموزشي 7تاباند كه اشـاعه نتـايج ديگري

).31(كارآمدي هر چه بيشتر معلمان منجر خواهدشد آن به

در باره فرصتهاي برابر آموزشي در امريكا  نيز8مطالعه كلمن

عنــوان يــك پــژوهش منازعــه برانگيــز، بارهــا موجــب تامــل بــه

و اثربخشي آنها شده است  كلمن).32(درخصوص كاركرد مدارس

از تغ  ييـرات اعالم نمود كه ويژگيهاي مدارس، صرفا درصـداندكي

همين موضوع. نمايند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را تبيين مي 

و  و در نتيجه كاهش بودجـه آمـوزش موجب تأمل تصميم گيران

از تحقيقات متعاقبـا انجـام. پرورش گرديد  در حاليكه برخي ديگر

و سـاير تحقيقـات همـسو بـا آن را  شد كه نتايج تحقيقات كلمن

ه بعـدي نـشان از تفـاوت عملكـرد مطالع. داد مورد ترديد قرار مي 

بر. درمدارس بي توجه به تفاوتهاي خانوادگي دانش آموزان داشت

توانند بدون توجه به سـطح اساس نتايج اين مطالعات مدارس مي

).33(طبقه اجتماعي دانش آموزان نيز تاثير گذار باشند

و بي توجهي پژوهـشگران آموزشـي دربـاره همچنين سكوت

و يـا عـدم ان يك معـضل آموزشـي مـي عنو آنچه كه به  شناسـند

و كاربست يافته  مي كوشش براي اشاعه تواند عملي ها به كاربران

غير اخالقي قلمداد شود، چرا كه با اين بي توجهي امكان استمرار 

در دوران مختلف فراهم  و پرورش در آموزش يك پديده نامطلوب

.شود مي

 زشيبنيادهاي منشور اخالقي در پژوهش آمو

آنچه كه پيداست پژوهش آموزشي بـا ورود بـه مبـاحثي اساسـي

و مـورد توجـه است كه مي  ا كشف ر تواند بنيادهاي اخالقي خود

گـر. قرار دهد، موضوعي كه تاكنون كمتر به آن توجه شده اسـت 

در حوزه هاي ديگر پژوهشي، رهنمودهايي مفيد بـراي  چه اخالق

در اين حوزه خوا  هد بود اما توجه عميقتر به تدوين منشور اخالقي

و ابعـاد  بستر پژوهشها ما را به گفتگوهايي اساسيتر پيرامون دامنه

در سطح پژوهشهاي آموزشي فرا مي  و. خواند اخالق شـايد طـرح

و ابعـادي كـه مطـرح  پاسخگويي به سواالتي نظير سواالت زيـر

.شوند ما را به مقدمه بحث در اين عرصه نزديك سازد مي

و چگونه رشد مي پژوهش آمو ؟ زشي با چه هدفي جريان مي يابد

؟  كند

و چگونـه رو است پژوهش آموزشي با چه خطاهاي احتمالي روبه

؟  از آنها ايمن مي ماند

و چه كـساني در ؟ پژوهش آموزشي به چه كساني سود مي رساند

 معرض آسيب آن قرار دارند؟

؟  دامنه آسيب پژوهشهاي آموزشي تا كجاست

؟پژوهش آموز در رو است رو و عمل  شي با چه تهديداتي در اجرا

از پـژوهش، هر حوزه ديگري همانطور كه پيشتر بحث شد، مانند

بنيانهاي اخالقي در قلمرو پژوهـشهاي آموزشـي نيـز مـي تواننـد 

. عنوان قالبهاي پـشتيبان مـانع سـقوط اعتبـار پـژوهش گردنـد به

ا اخالق در اين قلمرو مي ز اصـول كلـي توانـد عـالوه بـر تبعيـت

ها، داراي مالحظاتي انحصاري نيز باشـد كـه مربوط به همه حوزه

پژوهش.در تدوين منشور اخالقي بايد تواماً مورد توجه قرار گيرند 

از مخاطبان خود سروكار دارد كه تقريبا آموزشي با دامنه  اي وسيع

بنـابراين ابعـاد منـشور. شـود شامل تمامي اعضاي يك جامعه مي 

و ارائه شود اخالقي باي  طبقـه.د با توجه به اين دامنه وسيع تنظيم

بندي مقدماتي زير، چـارچوبي بـراي انديـشيدن هـر چـه بيـشتر 

در ايـن. پيرامون ابعاد اساسي اخالق در پژوهشهاي آموزشي است 

طبقه بندي، ابعاد اصلي اخالق در حوزه پژوهشهاي آموزشي ناظر

پژ  و منزلت از سه حوزه كلي شأن وهش آموزشي، شأنبر حفاظت
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و فنّاوري، سال ششم، شماره  1390، تابستان2فصلنامه اخالق در علوم

و حقوق در جريان پژوهش  حاميان، سياستگذارانو منزلت انسان

. پژوهش استو ديگر كاربران

و منزلت پژوهش در عرصه)الف اصول ناظر بر حفظ شأن

و پرورش   آموزش

و در آمـوزش در اين زمينه بايد مدافع قداست پـژوهش پژوهشگر

توانـد ظرفيـت مـي پژوهش آموزشي با اعتبـار بـاال. پرورش باشد 

بروز دهد  و پرورش در اين. مناسب خود را براي تحول در آموزش

و زمينه پژوهشگران آموزشي بايد همه توان خـود را بـراي حفـظ

از آنچـه كـه  رو از اين و و اعتبار اين حوزه بكار بندند ارتقاء اقتدار

طـور جـدي انـدازد بـه خطر مـي موقعيت اين قلمرو حرفه اي را به 

از جمله اينكه پژوهشگران آموزشي بايد دوري  :جويند

به.1 و تحريفاز آنچه شود، در حوزه پژوهش ياد مي9عنوان تقلب

در پژوهش شامل. دوري جويند  و تحريف برخي از مصاديق تقلب

:موارد زير است 

 معرفي،گزارش يا انتشار اطالعاتي است كه:9يافته هاي جعلي�

 حاصل پژوهش آنها نباشند،

ها� در محتـواي پـژوهش كـه:11دستكاري داده  هرگونه تغيير

 ها گردد، منجر به تغيير يافته

 شامل:11و عدم احترام به مالكيت معنوي 10سرقت ادبي�

آنهر گونه استفاده از دسترنج علمي ديگران مي شود كه به منبع

 گردد،در گزارش اشاره نمي

پژ به انتشار يافته كه::12تكرار� در بـيش از يـك هاي يك وهش

 مجله علمي بدون توجه به قواعد اشاره دارد،

به اين عمل غير اخالقـي : 13نويسندگي افتخاري يا صوري�

از اسـامي افـراد  در چاپ مقاالت خود اشاره دارد كه براي سهولت

بنام علمي بدون هيچگونه همكاري آنها استفاده كنـيم يـا اينكـه 

كاري، صرفا به اين دليل كه اسامي ديگران را بدون هيچگونه هم 

باشند به كارهاي انتشاراتي خود اضـافه به امتيازات آن نيازمند مي 

 كنيم،

در نتيجه به بروز نتايجي:14سهل انگاري� و  منجر به بي دقتي

از يك پژوهش شود و بي اعتبار ).34(نازل

به: سوء استفاده پژوهشي� از پژوهشهاي آموزشي صورت استفاده

و بدون توجه به رسالتهاي 15انه يا به تسامح به قصد رياكاري آگاه

.35(پژوهشگري (

به اصولي باشـند.2 پژوهشگران آموزشي بايد پايبند

و اقتدار پژوهش را تضمين مـي  كه استحكام، درستي

:كند 

به مباني روش� در طـرح:شـناختي توجه  پژوهـشگر بايـد

تـأمس در و تنظيم مبـاني نظـري تحقيـق، شناسـي دوين روش له

از  در استفاده و فرآينـد ايـن هاي گـردآوري دادهروشپژوهش، هـا

در نتيجــه  در توصــيف گـردآوري، در نهايـت و از گيـري صــحيح،

.اصول روش شناسي استفاده الزم را به عمل آورد

 اخالق:براي كمك به حل مسائل پژوهش استفاده از نتايج�

در پژوهشگري حكم مي هـاي برابـر يافتـه كند كـه پژوهـشگران

و از اين يافته  و پژوهش خود متعهد باشند ها براي تحليل مـسائل

در. كمك به حل آنها بهـره جوينـد  رو بايـد پژوهـشگران از ايـن

و كاربست پژوهش خود متعهدانه تالش نمايند .مسير اشاعه

 به ايـن معنـا اسـت كـه اگـردر پژوهش شجاعت:16شجاعت�

و طرز تفكر پژوهـشگر يـا ديگـران هاي پژوهش با برداشت يافته ها

و اخالقي را داشته باشد كـه رفتارمغاير بود، پژوهشگر اين   علمي

و برداشتهاي پيـشين خـود را بـا آنهـاي خودها يافته  را بيان كند

در پـژوهش مـي.هماهنـگ سـازد توانـد بــه همچنـين شــجاعت

ايستادگي براي طرح يافته هاي پژوهش با وجود مخالفت ديگران 

.اره داشته باشداش

در زمينـه:17عمل فكورانـه� اي كـه تحقيـق پژوهـشگر بايـد

و وسـيع داشـته باشـد بـه عـالوه بايـد مي كند، مطالعات عميـق

درو ژرف انديشي مطالعات خود را با دقت  انجـام دهـد، چـرا كـه

او گمراه كننده خواهد بود . غيراين صورت نتيجه تحقيق

 مرحله توليـد دانـش نبايـد پژوهشگر در:18دوري از سوگيري�

و اصول غيرمنطقي قـرار گيـرد در.آگاهانه تحت تأثير پيشداوري

 مـا بـا باورهايمـان پـژوهش هـاي اوقات يافتهبرخيعلوم انساني

و بنابراين پذيرش آنها نيز برايمان دشـوار اسـت در ايـن.متفاوت
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و مؤلفه: دكتر رضا ساكي آن اخالق در پژوهشهاي آموزشي  هاي

مي،حالت  ارزشهاي خود را در كـار،كند اخالق پژوهشگري حكم

و نگران انتقال يافته پژوهش  بـه جامعـه خـود هاي دخالت ندهيم

).36(نباشيم

 پژوهشگران آموزشي بايـد در:آموزش پژوهشگران تازه كار�

مسير توسعه پژوهش، آموزش پژوهـشگران تـازه كـار را برعهـده

 بايد دانش پژوهش به نسل جديد پژوهشگران منتقل شود،. گيرند

هش، فعـاليتي پيوسـته بـا پـژو:پيـشينيان از تجربه استفاده�

را. تجربيات پيشينيان است  از اينرو پژوهشگران بايد كوشش الزم

براي برقراري پيوند كار خود با بدنه دانش مرتبط با اين كـار، كـه

.عمل آورند پيشتر توسط پيشينيان حاصل شده، به

گـزارش مبـسوط اقـدامات:تنظيم گزارش با جزئيات كامـل�

پژ  در مسير و وهش آموزشي بايد بـه انجام شده صـورتي تفـصيلي

بر اساس آن، پژوهش كامل ارائه شود به  نحوي كه ديگران بتوانند

، در مراحل ديگر به جلو رانند  را

آموزشي بايد خـط اصـلي خـود، يعنـي پژوهشهاي19،سود مندي

و پرورش را گم نكنند  پژوهـشگر الزم«. كمك به توسعه آموزش

د  در مسير توليد از حركت و غير سودمند به حـال است انش مضر

 مفيد دانش توليد به مناسب موضوعات انتخابباو بپرهيزد جامعه

).8(» بپردازد

توانـد بـهدر پژوهشهاي آموزشي عدالت مي : 20عدالترعايت�

در نگاه به ابعاد مختلف يك پديده تحت بررسي اطـالق  جامعيت

،شود

ميـت عنـصر پژوهش آموزشي بايـد اه: توجه به اهميت زمان�

، از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد  زمان را

 21اصول ناظر بر احترام به حقوق اخالقي آزمودنيها)ب

و پرورش بيش از ساير حوزه هـاي پژوهـشي در آموزش پژوهش

در ايـن  و كار دارد، بنابراين رعايت مالحظات انساني سر با انسان

گران آموزشي بايـداز جمله، پژوهش. حوزه بيشتر مورد انتظار است 

. نكات زير را براي كرامت انساني رعايت كنند

و اذيـت� هر آنچه كـه باعـث آزار از  22پژوهشگران آموزشي بايد

در ابعاد مختلف خود مي  شود دوري جويند، ديگران

و تهديدهاي احتمالي را براي� پژوهشگران آموزشي بايد خطرات

 شركت كنندگان در پژوهش بيان كنند،

از نتـايج پـژوهش پژوهش� گران آموزشي بايد شركت كنندگان را

 خود مطلع نمايند،

پژوهشگران آموزشي بايد مراقب باشند كه نـژاد، : 23عدم تبعيض�

و سـاير  رنگ، ديـن، جغرافيـا، طبقـه اجتمـاعي، جنـسيت، مليـت

در نتايج پژوهش آنها دخالت نكند، از اين قبيل  ويژگيهايي

ليت پژوهشهايي را كـه نـاقض پژوهشگران آموزشي نبايد مسؤو�

و آزاديهاي علمي است برعهده گيرند ،مالحظات انساني

پژوهشگران آموزشي بايد در اجـراي پـژوهش از افـراد آمـوزش�

و حساس به مالحظات اخالقي بهره گيرند  ).33(ديده

را) 2000(آلچين و ديگران هم برخي مصاديق اخالق پژوهـشي

از جمله اصـولي از منظر حقوق آزمودنيها مورد و  بررسي قرار داده

:اند نيز به شرح زير مطرح ساخته

پژوهـشگران بايـدتمام تبعـات : 24اصل مـشاركت داوطلبانـه�

و  و نمونه تحقيـق روشـن سـازند مشاركت را براي افراد آزمودني

بويژه مشخص سازند كه از اطالعات كسب شده چگونـه اسـتفاده 

 خواهد شد، 

به اين معنا كـه اطالعـات مـشاركت:25دناصل محرمانه مان�

نبايـد. كننده ها در امر پژوهش بايد كامال محرمانـه بـاقي بمانـد 

در پـژوهش بـدون  موقعيت مـشاركت كننـده در هـيچ شـرايطي

).36( موافقت وي در اختيار ديگران قرار گيرد

و خـروج از� از حـق انـصراف مختار بودن آزمودني براي استفاده

هر زمان 26پژوهش  كه تمايل داشته باشد،در

كليه كساني كه به هر نحـو بـه انجـام : 27اصل سپاسگزاري�

ايـن موضـوع. پژوهش كمك نموده اند، شايسته قدرداني هـستند 

در پژوهش برجسته شود،  بايد به نحو مقتضي

عمـل آورنـد تـا شـركت پژوهشگران بايـد كوشـش وافـري بـه�

و آرامـش  در طول پـژوهش احـساس اطمينـان داشـته كنندگان

. باشند
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پژوهـشگران  : 28اصل مسؤوليت پذيري براي انتشار يافتـه�

انـد درستي به آن دسـت يافتـه بايد نسبت به انتشار هرآنچه كه به 

).37(همت گمارند

و اصول ناظر بر حفظ حقـوق)پ  حاميـان، سياسـتگذاران

 پژوهشديگر كاربران

و اصول اخالقي ناظر بـر پژوهـشه از مالحظات اي بخش ديگري

و ديگـر آموزشي به بـه رعايـت حقـوق حاميـان،  سياسـتگذاران،

برخي از تعهدات مربوط به اين بخش. گردد پژوهش برميكاربران

:به شرح زير است 

پژوهشگران آموزشي بايد كليه تعهدات خود را با ساير مـشاركت�

از پژوهش به انجام برسانند، و پس در پيش، حين  كنندگان

م� از حقوق و معنوي پژوهش تابع قراردادهايي است استفاده ادي

، در اين زمينه منعقد شده است  كه

پژوهشگران آموزشي بايد تعهدات خود را بـه بـاالترين كيفيـت�

در مراحـل. ممكن به انجام برسـانند  پژوهـشگران آموزشـي بايـد

از مشاركت حاميان بهره گيرنـد، بـه  نحـوي كـه مختلف پژوهش

و پــژوهش ســرانجام بــراي كــاربر ان قابــل اعتمــاد، قابــل درك

 كاربردي باشد،

و حاميـان مـالي كارفرمايـان، مقابلدر است الزم پژوهشگران�

جامعـه قبال در به خصوصو عموميو خصوصي نهادهاي ديگر

.)6(.باشند پاسخگو

 گيري نتيجه

و پرورش مهمترين بـستر بـراي توسـعه جامعـه در ابعـاد آموزش

و پرورش ابزار ساختن جهان براي بنابر اين آمو. مختلف است  زش

هر چه بهتر است  و پرورش بـه همـين ترتيـب. موقعيتي آموزش

و گستره وسـيعي دارد  تقريبـا همـه آحـاد جامعـه را در بـر. دامنه

و با همه عناصر اصلي يك جامعه ارتبـاط مـستقيم دارد مي . گيرد

و و مهـم و پرورش را دشوار چنين موقعيتي است كه كار آموزش

و. اينرو نيازمند به توجـه اساسـي سـاخته اسـت از بايـد آمـوزش

و خطيـر مـورد  از جهات مختلـف در ايـن مـسير حيـاتي پرورش

و حمايت قـرار گيـرد  از. پشتيباني در ايـن بـستر يكـي پـژوهش

و پرورش است كه راه را بـه رهـروان  مهمترين پشتيبانان آموزش

.نمايانددر اين عرصه مي

ه از موضــوع خــود عرصــه اي بــا پــژوهش آموزشــي برگرفتــ

در پيونـد بـا و حـساس اسـت كـه مسؤوليتهايي بـسيار گـسترده

. قلمروهاي حمايتي نظير اخالق، قادر به ايفـاي آنهـا خواهـد بـود 

در پيوند با اخالق مي و خـم پژوهش آموزشي تواند مسير پر پـيچ

و پرورش را به درستي طي  در آموزش و هدايتگري دانش آفريني

تر استموضو. كند .عي كه شايسته توجهي جدي

در نظام آموزشـي بـا پژوهش آموزشي به عنوان مرجع آگاهي

نتايج پژوهـشهاي آموزشـي. حساسيت باالي اخالقي همراه است 

از طريق روشهاي كيفي، بـيش  و چه از طريق روشهاي كمي چه

بر انسان تاثير مي  دانش آموزان، اولياء، معلمـان. گذارند از هر چيز

از نتـايج پژوهـشهايو به   شكلي غير مستقيم، تمامي افراد جامعه

بنابر اين رعايـت اخـالق در ايـن حـوزه. پذيرند آموزشي تاثير مي

).35(عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير مطرح است به

ــي ــشهاي آموزش در پژوه ــالق ــر مبحــث اخ ــال حاض در ح

به قاعده و اصـوال اراده اي جـدي هاي خود را و درستي نـشناخته

طرح تدوين. فراگير براي كار در اين زمينه نيز وجود نداشته است

اي بـراي ورود بـه منشور اخالقي پژوهـشهاي آموزشـي، مقدمـه 

از اين براي توجه به ابعـاد مباحثي است كه مي  تواند حاصلي بيش

و پرورش دربرداشته باشد  در آموزش موضـوعي. اخالقي پژوهش

از آن به بي  ه كه غفلت ر چه بيشتر اين قلمـرو پژوهـشي اعتباري

و هزينه مي . آن تاكنون نيز به درجاتي پرداخته شده است انجامد

در اين زمينه برابر با ايجـاد كم توجهي به مالحظات اخالقي

از  و پرورش است كه بـيش مخاطراتي اساسي براي حوزه آموزش

از سـالمت آن  در جامعه بايد با تـدابير مختلـف هر حوزه ديگري

شايد براي انجام اقداماتي عمليتـر تـشكيل. افظت به عمل آيد مح

و فناوري منحصرا بـراي  در علوم گروهي در انجمن ايراني اخالق

.توسعه اخالق در حوزه پژوهشهاي آموزشي بتواند كارساز باشد 

و اجراي منشور اخالقـي در كوششهاي مقدماتي براي تدوين

از تـدابير اخالقـي توان سه حوزه اسا پژوهشهاي آموزشي مي سي
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و مؤلفه: دكتر رضا ساكي آن اخالق در پژوهشهاي آموزشي  هاي

و مؤلفــه ــا اصــول هــاي خــود، فــراروري مــورد نيــاز را همــراه ب

:پژوهشگران اين عرصه قرار داد

و منزلت پژوهش در عرصـه)الف اصول ناظر بر حفظ شأن

و پرورش  از تـدابير اخالقـي، پژوهـشگر:آموزش در اين حـوزه

و قداست پـژوهش آموزشـي را بـراي آموزشي مي كوشد تا اعتبار

و ارتقـاء بخـشد  در جامعه حفظ نمـوده پيداسـت بـا. تاثير گذاري

و  از تدابير اخالقي، پـژوهش آموزشـي از شـأن رعايت اين بخش

در جامعـه بـيش از پـيش برخـوردار  اعتبار الزم براي تاثيرگذاري

.خواهد شد

و منزلـت انـسان در عرصـه)ب اصول ناظر بر حفظ شان

و پرورش  و پـرورش پژوهش در:پژوهشهاي آموزش  آموزش

بنـابراين. بيش از ساير حوزه هاي پژوهشي با انسان سروكار دارد

در اين حوزه بيشتر مورد انتظار  و مالحظات انساني رعايت كرامت

از نتايج پژوهش. است و تصميمهاي ناشي و پرورش تاثير آموزش

و پايـدار  بر افراد تحت پوشش بسيار گسترده، عميق در اين حوزه

و مؤلفهپژوه. است هاي اخالقـي شگران آموزشي با رعايت اصول

و ارتقاء كرامت انساني در طـول  در اين حوزه، زمينه را براي حفظ

.كنند پژوهش مهيا مي

و حاميـان، سياسـتگذاران اصول ناظر بر حفـظ حقـوق)پ

: پژوهشكاربران

در پژوهش آموزشي به و مـاموريتگرا عنوان يك فعاليت سـازماني

گرو  و عنوان ههاي ديگر از افراد به ارتباط با حاميان، سياستگذاران

در ارتبـاط بـا هـر يـك از آنهـا تعهـدات كاربران و  پژوهش است

به. خاصي دارد درسـتي بـه شناسـايي پژوهشگر آموزشي بايد ابتدا

و بـا  از اين گروههـا اقـدام نمـوده هر يك تعهدات خود نسبت به

.دازد توجه به اين بينش به اداي تعهدات خود بپر

در حـوزه پژوهـشهاي پيداست مطالعه براي تدوين اصول اخالقي

به آموزشي، خود به  و گستردگي از حـوزه دليل اهميت عنوان يكي

مي هاي پژوهشي تلقي مي  و از اينرو طلبـد تـا پژوهـشگراني شود

و  و پژوهش در آموزش و آشنا با دو حوزه اخالق پژوهشي توانمند

هر چه منا  در پـژوهش پرورش به تبيين از اخـالق سبتر اين حوزه

مي. بپردازند به بدون ترديد نتايج اين اقدام و نفوذ تواند دليل نقش

در ساير حوزه ها، موجبات تقويت حضور اخالق  و پرورش آموزش

در ابعاد مختلف جامعه فراهم آورد  .را

 نامه واژه

 اخالقي وارزشهاي اصول
1. Moral principles and Values 

 Research Ethics in .2 الق در پژوهشاخ

 Professional ethics .3 اخالق حرفه اي

 scientific ethos .4 اخالق علمي

 Spiritual Health .5 سالمت معنوي

 Learned helplessness .6 درماندگي آموخته شده

 اشاعه نتايج پژوهش
7. Disseminating research results 

 فرصتهاي برابر آموزشي
8. Equality of Education Opportunity 

 Fake findings .9 هاي جعلي يافته

 Plagiarism .10 سرقت ادبي 

 Intellectual Property .11 مالكيت معنوي

 ارسال همزمان يك مقاله به دو مجله
12. Duplicate 

 Gift Authorship .13 نويسندگي افتخاري يا صوري

 Indifferent .14 سهل انگاري

 Fraud .15 رياكاري

 courage .16تشجاع

 reflective practice .17 عمل فكورانه

 Avoid bias .18 دوري از سوگيري

 Usefulness .19 سودمندي

 Justice .20 عدالت

 احترام به حقوق اخالقي آزمودنيها
21. Respect to ethical rights of subjects 

و اذيت  Harassment .22 آزار

 Non- Discrimination .23 عدم تبعيض

 اصل مشاركت داوطلبانه
24. Principle of voluntary participation 

 anonymity Principle of .25 اصل محرمانه ماندن
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و فنّاوري، سال ششم، شماره  1390، تابستان2فصلنامه اخالق در علوم

 اختيار براي خروج از پژوهش
26. withdraw from the research 

 اصل سپاسگزاري
27. Thanking 

 تشار يافته ها مسؤوليت پذيري براي ان

28. Responsibility to Disseminate Study Results 

 منابع

1. Durkheim EM (1992 ).Professional Ethics and Civic 
Morals, Translated by Cornelia Brookfield, Routledge, 
New York, pp:29-45. 

و يگاهعالي، جا آموزش ارتقاي رمز علمي اخالق.فراستخواه، مقصود.2

 تـضمين كيفيـت علمـي در اي حرفـه كارهـاي اخالقيـاتو ساز

. 1385.فنـاوريو علوم در اخالقي فصلنامه.ايران عالي آموزشي

.13ص.1ي شماره

 حرفـه اي اخـالقو ارزشـها تـدوين چارچوب. مجتبي لشكربلوكي،.3

. فنّـاوريو علـوم در اخـالق فصلنامه. فناوريو علمي پژوهشهاي

.105ص.2و1 هاي شماره سوم، سال.1387

4. Israel MA , Iain HA(2006). Research Ethics for Social 
Scientists,Sage, London, pp:5-77. 

5. Busher HU (2005) .Ethics of Educational Research: An 
agenda for discussion, School of Education, 
University of Leicester,  Available At: URL http: 
www.aub.edu.lb. 

6. Sales BD , Susan, FO(2000).  Ethics in Research With 
Human Participants,American psychology 
Association, Washington, PP 37-46. 

و پـژوهش،)1389(داريـوش، فرهود.7  اخـالق آكادميـك در آمـوزش

و فناوري، و3هـاي شـماره، سـال پـنجم فصلنامه اخالق در علوم

.1ص.4

 فـصلنامه.اجتمـاعي علـوم درحـوزه پژوهش اخالق. نرگس، خالقي.8

84ص.2و1 هاي شماره سوم، سال 1387. فنّاوريو علوم در اخالق

.

. ترجمه هوشنگ نـايبي، نحوه انجام تحقيقات اجتماعي. ترزال، بيكر.9

.15-18:صص. چاپ دوم انتشارات روش،. 1381

10. Shamoo AD, David BR(2009).Responsible Conduct of 
Research,Oxford University Press.London .pp:8-26. 

11. Stutchbury KR, Fox AL(2009). Ethics in educational 
research: introducing methodological tools for 
effective ethical analysis. Cambridge Journal of 
Education.Available At: URL 
http:www.health.heacademy.ac.uk. 

12. Small RO(1998).Towards an Unprincipled Ethics of 
Educational Research . Australian Journal of 

Education 42:56-59. 

13. McNamee MI, David BR (2002).The ethics of 
educational research. Blackwell. London .PP:19-56. 

14. Kitchener KA(2000).Foundations of Ethical Practice, 
Research and Teaching in Psychology. Lawrence 

Erlbaum Associates. New Jersey.pp:63-68. 

15. Burgess RO ( 1989) .The Ethics of educational 

research,Routledge.falmer. London.pp:25-26. 

16. Boutroux ,MI(2009). Education and Ethics,Biblio life , 
Michigan.pp: 29-45. 

( بلند پروازي، علم بـازي ،مـدرك سـازي)1387(داريوش، فرهود. 17

و فناوري ،سال) واژگان پلچريسم اخالق ،فصلنامه اخالق در علوم

.1-5:صص.4و3شماره هاي، سوم

و پرورش،چـاپ اول) 1388(مـصطفي، دزادهعما. 18 اقتـصاد آمـوزش

23-54:صص.،جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان 

همراه با گـردآوري مروري بر تاريخچه اخالق. داريوش، فرهود. 19

و علـوم در اخـالقي، فـصلنامه زمينه هاي گونـاگون اخـالق 

.1-3:صص.2و1 هاي شماره دوم، سال. 1386.فنّاوري

نا زاده، حسن. 20 تا. بررسي تاثيرات اتالف آموزشي. بي شـورايعالي.بي

و پرورش .4-12صص.آموزش

21. Difebo, James D (2002).Education in Small Schools of 
Pennsylvania.Trafford.Victoria.pp:65-69. 

بن.22 و اصـول مـديريت آموزشـي. د، علي عالقه . 1377. مباني نظري

.5-15:صص. چاپ پنجم، انتشارات روان

و پـرورش. رضا، ساكي. 23 و توسعه در آمـوزش الگوي نظري تحقيق

.منتشر نـشده(، و پـرورش دبيرخانـه. 1386) شـورايعالي آمـوزش

.50-59:صص.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
90

.6
.2

.6
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            13 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1390.6.2.6.1
http://ethicsjournal.ir/article-1-731-fa.html


و مؤلفه: دكتر رضا ساكي آن اخالق در پژوهشهاي آموزشي  هاي

24. Sikes P, John N and William C (2003). The Moral 
Foundations of Educational Research: Knowledge, 
Inquiry and Values, Open University press. 
Philadelphia.pp:84-90. 

،.فرزين بانكي،. 25 و تربيت  تـاريخ خبرگـزاري كـار 1383فلسفه تعليم

:02/11/1383 

26. Available At: URL http:// www.ilna.ir 

27. Smith AW (2009).Education And Ethics. Bibliolife.
Michigan.pp:13-26. 

28. Pring ,Richard(2001).Education as a Moral Practice.
Journal of Moral Education 30(2):23-26. 

فصلنامه. ترجمه يوسف كريمي.ماجراي سيريل برت.لئون، كامين. 29

و تربيت  .48-45:صص.6شماره. سال دوم.1365.تعليم

، فـشار روانـي در كـالس هـاي طبقـه بنـدي شـده. پروين، كديور. 30

و تربيتفص .80-36:صص.35شماره. 1380. لنامه تعليم

انتـشارات، چاپ پنجم. 1375. روانشناسي پرورشي.سيف، علي اكبر. 31

.85-97:صص.آگاه

و.رضـا، ساكي. 32 بررسـي نگـرش معلمـان در مـورد علـل شكـست

و ارتباط آن با ميزان  موفقيت آنهـا موفقيت تحصيلي دانش آموزان

و تربيـــت در تـــدريس، فـــصلنامه تع  39شـــماره.1372.لـــيم

.18-29:صص.40و

33. Erwin V , Johanningmeier(2009). Equality of 
Educational Opportunity and Knowledgeable Human 

Capital.Information Age publishing Inc. 

Florida.pp:33-37. 

34. MacBeath J, Cullen J, Frost D, Swaffield S 
(2007).Schools on the edge: responding to challenging 

circumstances, sage,London .pp:78-90. 

35. Mertens DM, Ginsberg PE (2009).The Handbook of 

Social Research Ethics, Sage. London. pp: 47-56. 

36. Gregory I (2003). Ethics in research, Continum. New 

York. pp:12-15. 

اي آستان قـدس رضـوي، پژوهش، مؤسسه خدمات مشاوره نشريه. 37

.84آذر 

38. Available At: URL htt: www.aqrjavan.org 

39.Connolly P (2003).Ethical Principles for Researching 

vulnerable.Available from: URL http:// 

www.ofmdfmni.gov.uk/ethicalprinciples.pdf. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
90

.6
.2

.6
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            14 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1390.6.2.6.1
http://ethicsjournal.ir/article-1-731-fa.html


و فنّاوري، سال ششم، شماره  1390، تابستان2فصلنامه اخالق در علوم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
90

.6
.2

.6
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            15 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1390.6.2.6.1
http://ethicsjournal.ir/article-1-731-fa.html
http://www.tcpdf.org

