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 : های اخالقی آن و چالش  همترازخوانی فرآیند

 ؟امیدوار بوداخالقی داوری به توان آیا می 
 

 3یزیعز یحاج  ا یناد،   1بگلو یرجبعل  زهرا، 2یاالسالمثقه رضایعلدکتر ، *1بگلو یرجبعل رضادکتر 

، (ایرانداک) ت ایرانگاه علوم و فناوری اطالعاپژوهش اطالعات، علوم پژوهشکده اطالعات، لی و تحل یگروه علم سنج .1
 .رانیتهران، ا

،  (ایرانداک) گاه علوم و فناوری اطالعات ایرانپژوهش اطالعات، جامعه و پژوهشکده اطالعات،و حقوق  اخالقگروه  .2
 .رانیتهران، ا

 .ران ی، تهران، ا(ایرانداک) گاه علوم و فناوری اطالعات ایرانپژوهشمدیریت ارزیابی و تحول اداری،  .3
 ( 26/06/99، تاریخ پذیرش:99/ 05/ 25یافت: تاریخ در)

 

 

 سرآغاز

دا ری علمااو   یهاهااه  ر  در ار عااه، علمااو   همترازخاانا و   دربااهر 
هاهی ههی گن هگن و مطرح   پژ هشاخالق  شر دادگه پیشرفت علم    

عننا  بسیهری از دا را   همترازخانا و را با ا جهم شد  است.   پرشمهری
دا ند   همترازخنا و اا  ارار یهمع  علمو مو بخشو اکپهرچ  از  ظیف 

کنناد. درباهر  ضانعو دا ر للماداد موخصا  منعننا  پذارفتن  را ب 
 انا  ر  را در ههی زاهدی ا جهم شاد  کا  مودا ری اخاللو  یز  الش

  رهنمندهاهی اخاالق دا ری    «1کان »اخالق  شار   ت یکمچهرچنب  
 تاارعهن است ک  ن است اار چ  ر شهمترازخنا و علمو د عهل کرد. 

 ههی اخاللوهه   چهلشدشناریعلمو به  محهفل در وعلم هنجهرههی

(   دا ری   همترازخنا و  یز باه رعهاات ااان 3  2  1) است  بند  ر ر ب
 ار عهطو  اژ  دارد. علموهنجهرههی 

ب  کهرکردهه   شین  ا جهم دا ری  یز ا تقهدههی زاهدی بهاد اشهر  کرد ک  
 . د  استمطرح ش

 
 

 
   گساترد  پذارش اهمیت برخالف  ک      داان به ر  خو بربر  برای  من   

 منرد علمو در  یهمع   رسدمو   ظر  ب    دا ری علمومدت    ایرای طنال و
 ااه مشاخ  ایماه   مادر   پژ هش  در  ر    أریر     همترازخنا و  کهرکرد

نا و بار ههی مطرح شد  ب  همترازخا تقهدب  به ر ا .  دارد  اهه     یهمعو
پیشاتیعه و از   درباهر است ک  شناهد  هچیزی  استنار شد   پها  اان اصل  
عننا  سهز کهری برای  أمین کیفیت  شار علماو  یاند همترازخنا و ب 

 ایرای   دربهر  کهرراو  ی لهبل  أملوهههمچنین  بحث   یدل.  (4)  دارد
 ااهشکسات  بر  معنو  ادعهههاو  چنه  ک شند  ر مومطرح    همترازخنا و

هادفو  همترازخانا و با   تیجا    . دررسدگنش مو هکهررمدی ر   یز ب 
هاه درباهر  پژ هش گن اهگن و از طیا     عدال گسترد  ا تقهدههی  برای

ا جاهم  همترازخانا و فرراناد    شر علمو  بند   عهدال    ر ااو  اعتعهر   
 .(10  9  8  7  6  5) شد  است

 
 

 چکیده

ههاو در طو سهلیه  دراز بر اان بخش مهم از   حیه و بند    دگرگن و شر بسیهر ممتهز پژ هش    اخالق  در      همترازخنا و   قش دا ریزمینه:  
  مههیت ر   ارد شد   اماه همچناه  ایرا ب  شین  ک  او هه  چهلش ا تقهدههههی علمو   هگن و در دا ریبه  یند گن .  ار عه، علمو رخ داد  است

ههاو ک   نسط پژ هشهرا  ب  پژ هش حهضر مر ری است بر ا تقهدهه   چهلش .ت  شد  استب  عننا  ا  هنجهر ایتمهعو در یهمع  علمو پذارف
 اان ر اکرد علمو مطرح شد  است. 

رشکهر ااه پنهاه   أریر منفو پنداری همترازخنا و  ههاو همچن  شخصواان ا تقهدهه از  ق  در کهرکرد   ر  د ایرا گرفت   ه ینع   :یریگجهینت
گیرد ک  اخاللو بند  داد    یند ا نا  سنگیری   برخنرد منهفع در دا ری را دربر مو  امکه  سنءاستفهد    عند دا ر منهسب   رمنزشهناتبند   

 نا د با  بهعاند مولو ههی مهم دا ری اخالدر کنهر رشنهاو به مؤلف ا ری را به پرسش ههاو یدی ر بر  کرد  است. مر ری کلو بر اان ا تقهدهه د
 .اان فرااند علمو اهری رسه د

 
 . ()کنکمیت  اخالق  شر هه  ا تقهدهه   چهلش  همترازخنا واخالق   یدا ر فرااندهمترازخنا و  : واژگانلیدک

 beglou@irandoc.ac.ir ناسندۀ مسئنل:  شه و الکتر  یکو:  
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ست  نا  مطرح کرد اان اان میه  مو کت  مهم   شهاه   نیهو ک  در ا
مشخ     ههی ایتمهعو   عند یهاهزانی از برسهخت ک  همچن  بسیهر

کم با  اداما  ااان در فرااند  شر علماو  یاز دساتِیهی ر   ب احتمهلو  
برخاو بار ااان به ر اد کا  باد   العت   است.    منجر شد ر اکرد علمو  
از سنی داهر  رسد؛  ر مو   حقق فرراند دا ری دشنار ب   ظهمترازخنا و

بار ااان به ر اد کا  بارخالف ا تقهدهاهاو کا  در مانرد ایاارای  برخاو
ههی اان ر اکارد علماو ک  ررمه   همترازخنا و  یند دارد  ر شن است

هننز هم  قشو اسهسو در ار عه، علمو دارد   احترام بهالاو میه  یهمع  
همعا  علماو   ب  عننا  ا  هنجهر ایتماهعو در ی  پژ هش در پو دارد
از سایر   2عمانمو  غفلتاان برداشت  همرا  به    .(11)  پذارفت  شد  است

 هاهی فارا ا    متعادد عاند پژ هش      هراخو همترازخانا و  دگرگن و
ههی احتمهلو بهعث شد  کهربست هم  یه ع    پهاادار ر  در دربهر   ق 

 یاند  عشاها حنز  علمو ادام  اهبد. اان را هم بهاد افز د ک  اان  صانر
در حهلو ک  شناهد گن اهگن و ااسته دارد؛    دارد ک  همترازخنا و فرراندی

دا د.  من   ر  را رازخنا و را منتفو موااستهاو همت  مسئل  یند دارد ک   
هااهی دا ری علمااو ههاو دا ساات کاا  در پلتفرم اانا  در پیشاارفتمو

دا را  هاهی  رسمیت شنهختن  الشب  یند رمد    در  ب   پهبلن زهمچن   
امه  کت  مهم   اسهسو اان  .(14   13  12) بند  است مهم   لهبل  نی 

دا ری   همترازخانا و  ارد شاد    پرساش است ک  چ  ا تقهدههاو ب   
 ؟ امید ار بنددا ری اخاللو   نا  ب مو ک  راه ر ااناسهسو

 

 های آنو چالش داوری اخالقیبه انتقادها 

ارد  شاهاد پارداختن با   ری  رداد  یاند ددربهرۀ کهرااو داهنههمو ک   
 خسات الزم بناهبراان   ؛(6)ینعة اخاللو ر  کمتر اهمیت داشات  بهشاد

ههاو ک  در   چهلش شندموب  ا تقهدههاو ک  ب  همترازخنا و  ارد   است
« ذا او قا  »ا تقهدهاه با  ااان اکو از بپردازام.    یند دارد  اان میه 

باار اااان به ر ااد ی  من اا   برخااو همترازخاانا و  ارد شااد  اساات. باارا
الله   به  أکیاد ههی مهم   نر را     خبرای  شخی  مقهل همترازخنا و  

 .(15     11   4)  دارد  کهرا ا محهفظ مههیتو  ای  رشت ههی میه بر پژ هش
ب  بیه  داهر  چهلش مهمو ک  برای همترازخنا و  یند دارد اان اسات 

 عاند     نر را     خالله    أریرگذار   ک  در شنهسهاو  بهعند   ا تشهر ررهر
 افراطاو  ههیگه  با  سارکنب داادگه   حتو.  کنددرستو عمل  مواه ب 

  15پاردازد )مودا را   شد   أاید اه  ظری ههیدادگه  خالف  اه  ابتکهری
 ذهنو سهد  خطهههیهمترازخنا و  در همچنین برخو معتقد د .(16    6

ر  أمین کیفیت پاژ هش در    از اان( 11) دهدرخ مو  3علمو  به ودر از 
کا  برخو از پژ هشهرا  بر اان به ر د ک  به  یاند اان  .(6 ه نا  است )

ههی علمو در ررهر اسات  اماه بدرفتهریاکو از  ظها  دا را    شخی  
سهزی   حرا  اه ا نا  داهار از بادرفتهری  نا ند داد دا را  ب   درت مو
بر اان به ر د ک  منصافه    یسات برخو  حهل   به اان  .را  شخی  بدهند

دا را  را ب   ه نا و در شنهسهاو بدرفتهری متهم کنایم زاارا معماناله با  
ساهزی ااه  لی  پژ هش بارای  شاخی  داد ههی امنهبعو همچن  داد 

همچناین   ؛طنر معمنل   ب  ر هه دسترساو  دار ادک  ب   یعل  یهز دار د

 ا اد بسایهر دشانار بهشاد نهاه مواد هنشمندا   د 4ذاعمهل  فن شخی   
(15) . 

کهرکرد«  ق  در  »  شد ک  ب  همترازخنا و  ارد   ن  داهری از ا تقهدهه  
کنناد کا  ک  اان ا تقهدهه ب  مسهئلو اشهر  موکهرکرد از اان  ظر    ؛است

 کهرکردههی متصنر شد  برای دا ری را  شه   گرفت  است. برای  من ا  
همترازخانا و ااان   ههی مهم بارای برپاهاولیلرسد اکو از د ظر موب 

گر ی علماو ساندمند   ااهریههدر  شاخی  بادرفتهریک  بتنا د    است
. (11   15  5  4) گن ا   یساتاان  داادگه  برخاواز  کا   در حهلو  ؛بهشد

پینساتهو   هاه دا ری بسیهری از منارد دااد  شاد  کا  در  همچنین در
هااه گااه  متنااهل     ریدا   (6   4  17  16) یااند  اادارد  عینیاات

هاه میاه  داادگه  در بسایهری از  لتب  بیه  داهر     . ههمههنگ هستند
ههی مطارح دا را  همهرااو   پینستهو  یند  دارد   بسیهری از  کتا 
هه شد  اسات. شد  به ذهنیت دا را  پین د خنرد    اه گرفتهر اان ذهنیت

مترازخانا و  اژگاو هاهی هاکو از دالال  ههماههنهو گزارشر   از اان
دا را  ساطنح گن اهگن و از   زاارا  مطرح شاد  اسات  ذهنو ارزاهبو ررهر
شنهختو دار اد   از ر جهکا  ارزااهبو  ظری   ر ش  ههی جرب   مفر ض

هه بخش مهمو از ر  د همترازخانا و اسات  ممکان اسات ذهنو مقهل 
کا  اکاو از رهنمندهاهی در حهلو.  (15)  کههش  ههمههنهو دشنار بهشد

 دا رکا   مطرح شد  ااان اسات( 18) «کن خاللو دا ری ک   نسط »ا
 با  یباهزخنرد   بهشاد ساهز د     طارف وب   ونایع  خاند  یدا ر  در  دابه

  من ا  یبارا .ب  بهعاند ارار ر اه  کما   مهااد ک  کند  ارائ   پدادر را 
 شاناهد     دناکن  عمال   اضا   خاند  یدا ر  در  کندوم   شنههدیپ  «کن »

 خاند وکلا یهه یاه یب ارعاهت یبرا ومقتض یههاریه  به  همرا   عه یپشت
  .برسه د  یهرا ارر وهباارز در را یسردب ب   ه ندنک ارائ 

» قا  در ا تقهدهه ب  دا ری ب  مههیت   کهرکرد ر  محد د  یست   ب  
ر  د ایرا«ی ر   یز ا تقهدههاو  ارد شد  است. برای  من ا  برخاو  بار 

. (11     17   4   16)  است  «برهزان   گرا   »اان به ر د ک  همترازخنا و  
 نا د دربرگیر د  زمه   سعتهه طنال و بهشاد کا  دا ر بارای اان هزان  مو

ن   از ای بهشد ک  برای  مکند   اه هزان همترازخنا و ا  ارر صرف مو
دارکرد در ا تشهر ا  ارر در حنز  پزشکو ب  افراد درگیر در ا  بیمهری 

کنند  ر  هرچقدر ا  ارر دار ر ب  دست استفهد شند. ب  بیه  داه ارد مو
ز ااان  ظار کناد   ابردار ر  برسد  سندمندی ر  کههش پیادا مو  بهر 

ااان د گاه هو ر بار  شاند.  5فرصتدربرابر   نا د به د گه هو هزان مو
گیری شند ک  ب  فرصت ا تشاهر ای  عدال   یهتگن  دستِ رخر بهاد ب 

   بیه جهماد ه د رسایهمع  علمو   غیرعلمو موا  ارر    أریری ک  ب   
اان دارکارد  ارار بادی در از دادگه  برخو    شند.همیش  چنین  موالعت   
دارکردهاهی ااان    گه  حتاو  ههی حسهسو همچن  پزشکو دارد  حنز 

بنیند رمد  در اان ر  د رگههه     لصدمند است ک  ینع  غیار اخاللاو 
 وبرخا باه  عاهرض دررد هار  ااان دارکا؛ ب  بیه  دا(6)  کند یز پیدا مو

 منلعب  یدا ر دربهر  »کن « شد  مطرح واخالل  یرهنمندهه     ههگزار 
 (.18) است وهمترازخنا  یشد  برا نیی ع وزمه  چهرچنب در  

 «سنءاساتفهد امکاه  ر ی »با  همترازخانا و    همچنین ب  به ر برخاو
باه    گههوشند یلنگیری از پیشرفت رلیب مو  گه  بهعث    گشهد  است
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باارای  من اا   (. 6   17  4  7  16)هه    تااهار ر بر ساات ساارلت ااااد 
ای از افراد بارای هماداهر ک  در ر  حلق    شه  دادههی پژ هشو  اهفت 

 عداد بهعث شد  کهر  اان  ؛کرد   ب  اکداهر استنهد داد  بند دهمترازخنا و  
  از مجلا    داد   باهزپ   6یعلاوهاهی  دلیل همترازخنا وب زاهدی مقهل   

 نا اد باه چاهلش همترازخنا و افز   بر سنءاستفهد  مو  .(8)  شن دحذف  
. ااان برخانرد شاند یاز ر بار   «برخنرد منهفع»امکه  داهری همچن  

علمو  ماهلو   شخصو   جهری  سیهسو معتنو بر منفعت  نا د  مو  7منهفع
 باا  (  15  منلعیاات یارافیاهاو پژ هشااهرا    ینسایتو بهشااد )رشات 

کند کا  افاراد بهااد « پیشنههد موکن »   مهاد.سنگیری هم ار عه، پیدا  
همترازخنا و ارری ک  ب  ارر در دست  هی  خند مشهبهت دارد رد کنناد. 

یلنگیری از همترازخنا و هما  کساه و کا  در اا  حانز    ک در حهلو
( باه 9شاند )گرااو موکنند بهعاث د ر شاد  از  خصا خهص کهر مو
 ظر با  اخاللاو ادام  اان ر  د   دا را    نسطبرخنرد منهفع    رشکهرسهزی

کناد  ق  مهمو ک  برخنرد منهفع در همترازخانا و ااجاهد مو.  رسدمو
ههی دا را  را ب   فع اه علی  اکو را  اییر  نا د لضه تاان است ک  مو

(   15کناد )داد    اعتمهد پدادر را  را ب  ر  د همترازخنا و را  ضاعی  
ممکن اسات هه   را  بد   برخنرد منهفع در برخو از رشت اهفتن داحتو  

 (.19بسیهر دشنار بهشد )
ای اسات عمد ههی «  یز یز  اکو از چهلش8سنگیریامکه   »بنهبراان   

 وبا  انعو الع با ی ریسانگ ک  همترازخنا و به ر  ر بر  باند  اسات.
  ارار   اا وهبادر ارز وطرفوب  عننا   ق  ب   ررهر وهبادر ارز  وا صهف
 وعلما رراهر  ونای  ع  قیدل  ریک  از  فس  شندوم    امند  عر ظهم  و عصع
 شاندوم   ا جهم  ا سه    نسط  وهمترازخنا   ک   یهر   از  .کندوم   یرییلنگ

 وشانهخت  ر ش  ی ظار  یههیریاز سنگ   نا دو م  یاهمترازخنا و  چیه
  نا دوم  یریسنگ از وخهص  ا نا  حهل  ناا به( 20) بهشدکهماله رزاد   رهه 

 . دهاد لارار ری اأر  حات را وهمترازخنا  اخالق     بند   عهدال    ت یفیک
ههی مختلفاو بهاد اشهر  کرد ک  سنگیری ا نا  گن هگن و دارد   پژ هش

هه ا جهم شاد  اسات. بارای  من ا   دربهر   أریر دا ری در ا نا  سنگیری
اات بارای لنا شانهختو  ههی  ظاری   ر شبا  ا انا  سانگیری  برخو
ینسیت    ابستهو ساهزمه و   ههی مثعت اه منفو  ینسیت پدادر راهفت 
  پژ هش بحث برا هیز اه  نر را    دا را  پیشانههدی   ملیت پدادر ردا ر

   .(15) دنکناشهر  موپدادر را   
رگههه ا    هه گههو اان سانگیری العت  اشهر  ب  اان  کت  ضر ری است 

ههی رسد هر کدام از ااان سانگیری ظر مو. ب (6)  استرگههه    غیرگه   
ر ر اد. رگههه     غیررگههه   ا   ن  چاهلش را بارای دا ری بنیاند مو

طنر کلو  ظهم دا ری را باه پرساش ههی رگههه   ب برای  من    سنگیری
باه رمانزش رگههه   غیرکنند   هر د  سنگیری رگههه     یدی منای  مو

افاز   بار  «کان »ر   از ااان. برطارف گارددای  ا داز نا د  ه دا ر مو
 برخانرد گن    هر  دابه  دا را   ک   کندوم   دیامر  أک  ناا  بررمنزش دا را   

لارار  یریسانگ ریرأ حت  بهر  ا  ارر  ظر ر هه را در  نا دوم   ک   ومنهفع
 بر  یریسنگ  بهلقن   ک   یاژ ا   ررهر  همترازخنا و  از  دابه     کنند  افشهدهد   

خنبو  انا  باا بناهبراان مو. (18) کنناد ایتناهب دارد   یاند ر هاه یر 
مشههد  کرد ک  همترازخنا و  ه چ  ا داز  در منایها  باه سانگیری دا ر 

  ه چ  ا اداز   سعت ب  ارر اه پدادر ر ر  به چهلش ر بر ست   اان چهلش
 شند.  همرا خطه  نا د بهعث شند دا ری ا  ارر به مو
از سانی برخاو   دا ریامار  «  پناداریشخصاو  ا تقهدهه »از    داهر  اکو

ههاو را بنیند بیه رد. ب  بیه  داهر  دا ر  نا د چهلشاست ک  مو  دا را 
ای   دا شامندا    ب  یهی امار علماو  حرفا ممکن است امر دا ری را  

بار ااان  برخاو مهااد.  رفتهرگن   اان ا  اررد   به  رداپنامری شخصو ب
شخصو به  ناسند  داشات  بهشاد   مت خصنک  دا ر ممکن است    دبه ر

ای داشت  بهشد. همچنین در اان زمین  ب   الفو گذشت   دا ری مارضه  
یلنگیری از پیشرفت رلیب بشند ک  ینعا  شخصاو بهعث  ممکن است  
ممکن است دا ر  سنسا  شاند خطاه در رراهر   . حتو(6)  کند یز پیدا مو

رمیاز  احترامه  غیرباه بیا  همچناین(    21د )پیادا کنا  پدادر را  رلیاب
ر   رمیز اااه ز ناد  بهعااث التهااهب در امار دا ری شااند. از اااانخصانمت
 ه یاب از یخانددار   دا ر  باند   یاحرفا بر    (18)  «کن »  یرهنمندهه

 وشخصا  یاظههر ظرهه     هههدداشتا  افزا بالتهه  ها  زیرم خصنمت  یدا ر
« کان ».   أکیاد دارد  اساه وب  ا ههماهت  ه یاب  هاا     منحرف      مخرب
   بهشند رگه  وزبه  یههتیحسهس ب  ک  دا دوم   ملزم  را  دا را   ن یهمچن

 ومنفا  یههدگه اا کرد  د  ه یبهزخنرد  ب  یههمحترمه   در یمل   ه یب  بر
 اشهر  دارد. شد  فرستهد  ررهر دربهر  10 همنی  یا تقهدهه ها 9  منصفه ه

شند » اأریر منفاو رازخنا و موهه   ا تقهدههاو ک  ب  همتاکو از چهلش
امر دا ری است. ب  بیه  داهر  افشه شد  هناات کنشاهرا  هنات« بر  

 نا د  اأریر  همنهساعو  اژ  دا ر   پدادر ر  مواصلو دا ری ررهر علمو  ب 
ز دا ری بهذارد کا  ااان  اأریر در ا انا  گن اهگن  دا ری  یابر کهرکرد  
 ااه  گمناهمواان مسهئل     ان رهماز م   اکو  بنهبراان   بریهست.پههمچنه   

 همترازخانا و اژ  در  ن  پرکاهربرد   دا را  ب   هشنه  بند  پدادر را 
کا  حتاو   ادبار ااان به ر برخاوبارای  من ا   اسات.    11د سن هشنه 

کم هنات دا ر برای   دست12ِسن هشنه ا  ن      ازهمترازخنا و پنهه   
 .(22)  شاند مودا ر  درگاه   مه ع از سانگیری  هخنپدادر ر رشکهر  یست   

دهد ررهر مشهب  ب  دا را  اان امکه  را مو  اان  ن  دا ری  برخو معتقد د
ااان دا ری  یاز 13رشاکهر؛ حتاو در  ان  (6)به ررهر خندشاه  را رد کنناد

شاند رشکهر بند  هنات بهعاث موزارا    مه د بهلو موهه همچنه   چهلش
ااه از  ار   الفاو  ند  بهشا داشاتدر  قد ررهر همکاهرا     ودا را   مهال
دلیل اگر دا را  با   ب  به ر برخو دا ری کنند؛    کهرا  محهفظ پدادر را    

ا جهم دهند علم به خطر  هبندی   کهرا  محهفظ  ر  از  الفو   قد ررهر را  
در همترازخنا و رشکهر  یز ک  ا نا  گن اهگن و دارد    .(23)  شندمنای  مو

دا ر    ناسند     نا د در هناتشفهفیت مو   أکید بر شفهفیت است   اان
در  ان   شاه  داد اد   یاز هاهپژ هشبرخو  دا ر بهشد.      ا تشهر گزارش

 نا ناد پداادر را     ابساتهو برخاو دا را  مود سن  هشانه   دا ری  
برخو بر اان به ر د ک   أریر گمنهم  ر ؛ از اان(24) شنهسهاو کنندهه را  ر 

ک  همترازخانا و خنا و  هچیز است   در صانر وبند  بر کیفیت همتراز
شند  احتمهل پذارش همترازخنا و از سنی دا را  کاههش رشکهرا ا جهم  

 . (10)  اهبدمو
مسئل  »دا ر  همنهساب شند ب   اکو داهر از ا تقهدههاو ک  ب  دا ری مو

ا  ااه  لات   ااه دا اش دا ر . برخاو ازگاردداه رمنزش  داد « باهز مو
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. (25)  ا اد داد رمانزش منهساب   کاهفو  ااه  فو  دار اد    منهسب اه که
ااه سردبیرا  بهاد  الش کنند کا  با  دا را  رمانزش دهناد     بنهبراان 

. (26) ارائا  کنناد  دار د یهز ب  رمنزش دا را و ک  رمنزشو برای    ومنهبع
 ههیبر هما   بارای  ههاو کا فرصت  ازکند  « ب  دا را   نصی  موکن »

هاهی همترازخانا و ااجاهد شاد  مههرت  بهعند  برای  راهنمهاو اه رمنزش
فرااناد  کاهرکند مشه را  ب  پژ هشهرا   هز پیشنههد مو     کنند  استفهد 

 ود ر  رمنزشدارای  پهبلن ز ورکهدم العت  . (18) همترازخنا و را اهد بدهند
 اه کهر طراحو شاد    هز   ک  برای پژ هشهرا   است  همترازخنا و  وعمل

 هزیمنرد    واصل  ههی نا مندیهه    عر  مههرتخُ  را ی  سردب  دا شهههیه 
 .همترازخنا و را رمنزش بدهند  ا
 

  چگونه؟  ،داوری اخالقی
ههاو بند ک  در رابط  ا تقهدهه   چهلش بیه  مختصری ازر چ  اشهر  شد  

 وچهان ه  بهز نلید  برای  اان ا تقهدهه ب   الع  الش  ؛به دا ری  یند دارد
 از اماار ز  بساایهری .سااهزدرا پرر ااگ مو همترازخاانا و ا جااهم شهاساات 

 بهعاث  زارا  دا ند مو  مضر  پژ هش  برای  را  همترازخنا و سنتو  منتقدا  
 هاهیپژ هش اشهع  برای  بهرزاه   پیهمدههاوشند    ا تشهر مو  در  دارکرد
ا د رد کرا به سه سنر مقهاس  ر  ههبرخو  ک طنریب   د عهل داردب    نظهنر

 یادی با  ا تقاهد عننا را با  دا ر 15افز  هاو   14خستهو  برخو    (5)
 لتاو فرااناد همترازخانا و را ب  بیه  داهار   (.  11)  دا ندر  مو  ایرای

ههاو از  هداد  گرفت  شاد  اصانل کنیم متنی   شه  دلت بررسو موب 
اانادی همترازخانا و فر برخو از دادگه   .(10)  شنامموکلیدی پژ هش  

. ا  غیراخاللو باند  (6)  استههی اخاللو  زا   رکند  از چهلشدشناری
بارای ارعاهت داادگه    دا د موهم ذا و   هم سهختهری را همترازخنا و  

را ساهختهر ر   یکند ک  لهبل  أمل هستند. ههاو  یز ارائ  موخند  من  
امکاه  دا اد کا  پنهاه  باند  هناات دا ر   از اان  ظر غیراخاللو مو

  کندسهاو شد  حفظ مورا از شنه   ی   دهدگیری علی  رلعه را مو صمیم
را همرا  به امکه  رلعه    هه   دسته ردههیااد معهفیت از مجهزات سرکنب  

ارار  هدرسات   معهماو درباهرۀ دادگه    درپو داردهه    تهار ااد سرلت  
نک  مجاهزا و بد   ااداشت  بهشد   چندان رفتهر غیر اخاللو داهر   بدهد

در ا تظهر  ی بهشد. بنهبراان از دادگه   ی  خاندِ همترازخانا و در اا  
منجر غیر اخاللو    ب  فرراندی نا د  گیرد ک  مود راهو اخاللو لرار مو

 . شند
حااذف گمنااهمو  نهااه را  مااؤرر باارای دسااتیهبو باا    ر هااهز دااادگه  ا

   امکه  بر ز سن پنههدر همترازخنا و ا      همترازخنا و اخاللو است
همة رفتهرههی غیراخاللو ممکان  یاند دارد. در فرااناد همترازخانا و 
 هحد دی رشکهر ک  هنات دا ر پنهه  است امه همترازخنا و  ی در داد 

 نا ند گیرد  نهه مزاتو ک  دارد اان است ک  خنا ندگه  موعمنم لرار مو
را همترازخانا و هاه  ر   ههی دا را  رگه  شاد    همترازخانا واز دادگه 

حهل در اان  ن  همترازخنا و  همچنه  دا ر از شنهخت  شد  کنند. به اان
  مجهزات شد  در صنرت بر ز رفتهرههی غیراخاللو در امه  اسات. در 
همترازخنا و رشکهر  یز ک  هنات دا ر   پدادر ر برای اکداهر مشخ  

ل رشکهر باند  ب  دلی  است بر ز بسیهری از رفتهرههی غیراخاللو دا را 

  هم   همترازخنا و ر هه در دااد عمانم  قراعاهه  شاد و اسات   احتماهاله
کنند دلت بیشتری را صرف همترازخانا و خاند کنناد دا را   الش مو

زارا کیفیت لضه ت ر هه در محعنبیت ر هه  أریر خناهد گذاشت؛ بناهبراان 
ااان  ان   ر هاه    کنند ک  منصفه   عمل کنناد. اماه از داادگه الش مو

ههی رگههه   اه همترازخنا و مطلنب  یست چرا ک  ممکن است سنگیری
ای ب  دلیل شنهختن پدادر را  از سنی دا را  صنرت گیرد   بر  هرگههه  

همترازخنا و ر هه ارر بهذارد. همچنین برخو از دا را  ب   ههشتن  قد بر 
ااان اسات شکهر دا ری رد  مهالو  دار د. مزات ر اکرد ررهر همکهرا  خن

کنشد چان  هاناتش بارای پداادر ر ک  دا ر در منصفه   بند  خند مو
مشخ  است   هم اانک   هم   همترازخنا و  ی منتشر خناهد شاد. از 

 . ر است ق اان  ن  همترازخنا و بو ا  ظر 
 

 گیرینتیجه
دادگه  مثعتو دربهرۀ کال از پژ هشهرا  برخو   نا  گفتب  طنرکلو مو

 ظر اماه با   د.نادا زا مود   ر  را بیشتر مشکل همترازخنا و  دارفرااند  
باا  یااهی حااذف  رساد بساایهری از پژ هشااهرا  منافااق بهشاند کاا مو

هه  بهز باند  استه داردسهزی ر ا  از طراقهمترازخنا و بهاد ب  بهعند ر  
ترازخنا و  رمنزش دا را   دلت بیشاتر ههی همفرااندهه   د ان پر  کل

ب   حذف دا را   استفهد  از همترازخنا و الکتر  یکاو  پاهداش در ا تخه
  ارائة باهزخنرد دلیاق با  ر ههرسمیت شنهختن  ب      دا را  شهاست   داد 

 حتاو. (7)  ا داشایدهمترازخانا و  ای  حرف   ههیمنسس ااجهد     دا را    
   ر شکلو راحت   ساراع از   دا ری   کهربست  برای  شهاد بهتران پهسخ

 ظر . کاهری کا  با است ر  دراهفت دادگه  از د یهاو  سیعسپ  امکه   
ای گن ا ب    نا  ب  ر  امید ار بندپلتفرمو مو   فکر  رسد در چهرچنبمو

بنم دا ری  ساعت با  مسائنلیت    فعه  درگیار در زاساتک  هم  ذی
بنم  الش کنناد.  ظیف  خند رگه  بند    در خلق ارزش برای اان زبست

ههاو کاا  همترازخاانا و دارد  هااه   ضاار رتد مزاتبااه  یاان بنااهبراان 
همچنین به در  ظر گارفتن ااان  کتا  کا  هنانز یاهاهزان منهساب   

  با  مطارح  شاد بط علمو    شر علماو رای هم  ا نا  ر امشخصو ب
بند. همچنین  به در  ظر گارفتن  هه   اهمیت   ضر رت ر  امید ارتمزا

هاه   کم باه برخاو از  ق دساتِ   در  ظهم علماوهه  ا نا  همترازخنا و
هه  کی  کارد. ااان ههی هرا  از ر ههی ر  رشنه شد   بر مزاتچهلش

هاه بارای هما  ا انا  هاه   عیبت ک  به اان مزاتکهر مستلزم اان اس
  هه داشت  بهشیم.گرااه   ب  ر    هههو  الع شد همترازخنا و رشنه 

یمل  پنهه  اه رشاکهر باند  به طی  گن هگن و از    همترازخنا ور  الع   د
هااهی دا ری   ایاارای مشااهرکتو اااه هنااات   ناان  در  شاار گزارش

با  مثهبا   در ینامع علماو را نا  ر  مو  ر بر ست   ههسپهری ر بر  
هه حتو در طنل زمه  اان دگرگن و .در  ظر گرفتاکسه   امری اهه      

دارد. اان  اییرهاه ر نشتو در حهل  اییر  یز ادام  پیدا کرد    همچنه  س
 احاد داشات. دربهر  سرشت   سر نشت ر  لضاه  و  بهعث شد   تنا   

 نا اد در اداما  ر  اد عناملو در ر   أریرگذار است ک  موافز   بر اان   
ههی مؤلف رگههو دا را   سعت ب   ر  بسیهر  أریرگذار بهشد. برای  من     

ااان   أریرگذار بهشد.  ن میه  بسیهر سندمند  نا د در اااخالق دا ری مو
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در ( 18)« کاان  اانا  باار پهااا  رهنمندهااهی اخاللااو »هه را مومؤلفاا 
چهرچنب پهاعندی ب  زمه    نی  ب  بدرفتهری پژ هش   نی  ب  برخانرد 

رمیز   منصفه    ارائا  پیشانههدههی عیناو   ساهز د   منهفع  بیه  احترام
اری   پهساخهناو پذرعهات محرمه هو  پرهیز از سنگیری    مسائنلیت

ههی اخاللاو باه اکاداهر پین ادی مؤلف رسد اان   ظر موکرد. ب   مطرح
ر  و دار د در شرااط   بسترههی گن هگن  بر ز   ظهنر متفاه  و پیادا د

ههی اخاللو  نساط رعهات اان منلف   کم  دستِرسد ظر موب کنند.  مو
 هاه الشژ هش  فعه  از یمل  سردبیرا  در فرااند پادا را    داهر ذی

 .کندرا  نیی  موبرای امید ار مه د  ب  دا ری اخاللو 
 

 یسپاسگزار
در  ههی خه م المیرا کرامو برای بررسو بخشو از متن  علماواز  الش

 شند.سپهسهزاری مو حنز  اخالق دا ری
 

                 خالقیا  یمالحظهها
اخاالق دا ری بررسو برگرفت  از طرح پژ هشو به عننا  »  اان پژ هش  

  د ان مرامنهم  اخاالق دا ری مطهلع  منردی :ههی علمو اارا در مجل 
در پژ هشهه  علنم   فناه ری پژ هشنهم  پردازش   مدارات اطالعهت«  

 .استاطالعهت اارا  )اارا داک( 
 

 هنام واژه
1. Committee on Publication Ethics (COPE) 

  کمیت  اخالق  شر

 General ignorance .2 عمنمو غفلت
 Scientific gatekeeping .3 در از  به و علمو

   Manipulation recognition .4 اعمهل  فنذ شخی  
 5. Dualism of cost vs opportunity 

 د گه هو هزان  در برابر فرصت 
 Rigged peer review .6 همتراز خنا و یعلو

 Conflict of interest .7 برخنرد منهفع
 Bias .8 سنگیری

 9. Unfair negative comments 
 دادگه  ههی  همنصفه   منفو 

 10. Unjustified criticisms 
  همنی  ا تقهدههی 

 11. Double blind peer review 
 همتراز خنا و د سن هشنه  

 12. Single blind peer review 
خنا و ا  سن  هشنه   همتراز  

 Open peer review .13 همترازخنا و رشکهر
 Reviewer fatigue .14 خستهو دا ر
 Reviewer redundancy .15 افز  هو دا ر
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