مؤلفهها و مبانی اخالق پژوهشی در پژوهشهای دانشگاهی
لطفعلی عاقلی1

چکیده
اخالق پژوهش ،بخشی از اخالق حرفهاي ناظر بر رعایت اصول اخالقی در یک پژوهش است.
پژوهشهاي دانشگاهی در انواع توسعهاي ،نظري و کاربردي صورت میگیرد .فرایند پژوهش
یک فرایند علمی و زمانبر بوده و حاصل آن خلق ایده ،محصول ،نظریه ،سیاست و توصیهي
کاربردي است .ترکیب کارآمد نهادههاي تحقیق عالوه بر خبرگی و مهارت مجري تحقیق
نیازمند بهکارگیري دستورات و هنجارهاي اخالقی متناسب با موضوع پژوهش است .دانشگاهها
بهعنوان مراکز اصلی تولید دانش متکی به فرایندهاي منظم آموزش و پژوهش هستند .این
مقاله بر پژوهش و روندهاي اخالقی حاکم بر آن تمرکز مییابد و به دنبال پاسخ به سؤاالت
زیر است مؤلفههاي اخالق پژوهش کدام هستند؟ و تبعات رعایت اخالق پژوهش کدامند؟
روش پژوهش ،اکتشافی است .این پژوهش با استناد به مطالعات پیشین ،تعامل مناسب بین
مجري اصلی پژوهش و سایر اعضاي گروه تحقیق ،توجه به حق تقدم ایده پردازي یا مسئله
یابی در یک فرایند پژوهشی ،همکاري و هماهنگی بین اعضا ،لزوم ایفاي بهموقع وظایف و
تعهدات پژوهشی ،زمانبندي درست مراحل اجرایی ،بودجهبندي مناسب بر اساس تخصص،
مهارت و شدت فعالیت پژوهشی اعضا ،گزارش بیطرفانه و بدون سوگیري نتایج ،رعایت حقوق
مادي و معنوي طرفین قراردادهاي پژوهشی ،خودداري از دستکاري در دادهها و نتایج حاصله،
نظارت کمیتههاي اخالق و معاونتهاي پژوهشی بر روند اجراي تحقیق بهصورت غیرجانبدارانه
را ازجمله مؤلفههاي اخالقی در پژوهشهاي علمی میداند.
کلیدواژهها :پژوهش دانشگاهی ،اخالق پژوهشی ،مسئلهیابی ،حقوق معنوي
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مقدمه
معادل انگلیسی اخالق 1از کلمهي یونانی  ēthikósبه معنی مربوط به شخصیت فرد گرفته
شده است که ریشهي لغوي آن  êthosبه معناي شخصیت یا ماهیت اخالقی است .این واژه
بهصورت  éthiqueبه زبان فرانسه منتقل شده است .از دیدگاه کیدر ،2تعاریف سنتی اخالق
شامل علم شخصیت انسان آرمانی یا علم وظیفه اخالقی است (کیدر .)63 ،2003 ،کانت 3در
قالب نظریهي اخالقی وظیفهگرا ،معتقد است که ارادهي نیک (حُسن نیت) تنها پدیدهي ذاتاً
خوب است و اقدام یا عمل فردي تنها زمانی خوب است که برآمده از احساس وظیفه نسبت
به قانون اخالقی باشد (کانت .)2017/1797 ،در میان اندیشمندان اسالمی ،فارابی معتقد است
که «چهار چیز موجب سعادت این جهانی و آن جهانی براي مردم است .آن چهار چیز عبارتاند
از  -1فضائل نظري (علوم) -2 ،فضائل فکري (استنباطی) -3 ،فضائل اخالقی (تحصیل صفات
پسندیده) -4 ،صناعات عملی (فنون)» .به باور فارابی ،این فضائل از طریق شناخت و معرفت،
تعلیم و تربیت حاصل میشود (فارابی .)29 ،1995 ،4غزالی ،در مباحث اختالفی بین قانون
الهی (شرع) و عقل (عقل) ،مدافع قانون الهی است .وي فضایل (محاسن) اخالقی و تزکیه
(تهذیب) اخالقی را امري اکتسابی و الزمۀ تعلیم و تربیت میداند و معتقد است اخالق
قابلتغییر است (اعوانی .)5 ،1388 ،ویلیامز ،اخالق را چگونگی زیستن میداند (ویلیامز،2011 ،5
 .)1چرچیل ،6اخالق شناس زیستی ،اخالق را بهعنوان توانایی تفکر انتقادي درباره ارزشهاي
اخالقی و جهت دادن به اقدامات انسانی متناظر با این ارزشها و یک ظرفیت بشري عام
تعریف میکند (چرچیل .)253 ،1999 ،قواعد اخالقی حرفهاي ،قراردادهاي اجتماعی در بین
اعضاي یک گروه حرفهاي است که هدف آنها تشویق و پرورش رفتارهاي اخالقی و جلوگیري
از سوء رفتار حرفهاي ،ازجمله در تحقیق و انتشار است (کومیچ و همکاران .)2 ،2015 ،7اخالق
پژوهش ،شاخهاي از اخالق حرفه اي است و به اصول اخالقی که پژوهش را از آغاز تا پایان
کار هدایت میکنند ،میپردازد .اخالق پژوهش در حوزۀ علوم اجتماعی و انسانی ،به این دلیل
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که یافتهها و نتایج اینگونه پژوهشها ،هم به فرد و هم به محیط فراتر از جامعه علمی مربوط
میشود و با ابعاد مختلف زندگی بشر در ارتباط است ،اهمیت بیشتري دارد (خالقی،1387 ،
 .)84پژوهشهاي دانشگاهی در انواع توسعهاي ،نظري و کاربردي صورت میگیرد .هر یک از
این پژوهشها توسط پژوهشگر اصلی بهعنوان مجري طرح پژوهشی و گروه همکار انجام
میشود .رایجترین پژوهشهاي دانشگاهی در قالب پایاننامههاي کارشناسی ارشد و رسالههاي
دکتري انجام میگیرند؛ اما هر یک از اعضاي هیئتعلمی به همراه همکاران و دانشجویان
میتوانند عالوه بر تحقیقات مذکور ،پژوهشهاي نظري و کاربردي مستقلی را به سازمانها و
نهادهاي متقاضی پیشنهاد داده و در صورت تائید آنها را انجام دهند .فرایند پژوهش یک
فرایند علمی و زمانبر بوده و حاصل آن خلق ایده ،محصول ،نظریه ،سیاست و توصیهي
کاربردي است .از دیدگاه اقتصادي ،پژوهش یک فرایند تولید است که نهادههاي آن را نیروي
انسانی (اعضاي هیئتعلمی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،کارشناسان و پژوهشگران) ،مواد
و وسایل (اسناد و مدارک ،مواد و تجهیزات ،ابزارهاي آزمایشگاهی ،نرمافزارها ،سختافزارها)
و سرمایه (بودجه پژوهش) تشکیل میدهند .ترکیب کارآمد نهادههاي تحقیق عالوه بر خبرگی
و مهارت مجري تحقیق نیازمند بهکارگیري دستورات و هنجارهاي اخالقی متناسب با موضوع
پژوهش است .مطالعات متنوعی در حوزه اخالق پژوهشی تاکنون به سرانجام رسیده است.
براي نمونه ،واینیو ،1این فرض را که ناشناس بودن (گمنامی) 2فقط به دالیل اخالقی ضروري
است ،زیر سؤال برده و سه عملکرد اضافی آن را در تحقیقات کیفی مشخص میکند :ناشناس
بودن بهمثابهي هستیشناسی ،3ناشناس بودن بهمثابهي تجزیهوتحلیل و ناشناس بودن
بهمثابهي استقالل .نخست ،ناشناس ماندن ازنظر هستیشناسی ،راهی است براي تبدیلشدن
به دادههاي مکتوب یا شفاهی .ثانیاً ناشناس ماندن بهمثابهي تجزیهوتحلیل ،شرکتکنندگان
در تحقیق را به نمونههایی از دستهبنديهاي نظري و بخشی از تجزیهوتحلیل دادهها تبدیل
میکند .دوم ،ناشناس ماندن بهمثابهي استقالل ،محقق را قادر میسازد دادهها را صرفنظر از
خواستههاي شرکتکنندگان ،تفسیر کند .وي بر این باور است که ناشناس ماندن
شرکتکنندگان در تحقیق بر کیفیت کلی تحقیق تأثیر دارد (واینیو .)685 ،2013 ،نیند و
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همکاران )2013( 1تنشهاي ذاتی تعامل بین اخالق و نوآوري روششناختی را موردبررسی
قراردادند .آنها با تحلیل موضوعی دادههاي جمعآوريشده از طریق مصاحبههاي نیمه
ساختاریافته با نوآوران و مفسران نوآوري ،در مورد مسئولیت اخالقی ،عمومیسازي تحقیقات،
توانمندسازي و رابطۀ بین پژوهش و پژوهشکدهها بحث کرده و نشان دادند که نوآوري بیشتر
به مدیریت ریسک مربوط است تا پذیرش ریسک .نوآوران به همان اندازه که خالق هستند،
در محیطی فعالیت میکنند که در آن مقررات اخالقی رایج در جهت محدود کردن توسعهي
روش شناختی عمل میکنند .به باور ماکلر ،)2014( 2انجام پژوهشهاي کاربردي سالم و
اخالقی ،همسویی بین چارچوب اخالقی تحقیق و اخالق عملی روزمره را میطلبد .این
همسویی خود را در رضایت آگاهانه ،مالکیت نتایج ،شفافیت و مذاکره ،محرمانگی ،گمنامی و
اعتماد نشان میدهد .کمیچ و همکاران ( )2015با بررسی قواعد اخالقی در  795سازمان
حرفهاي عضو انستیتوي کلکسیون اخالق فناوري ایلینویز نشان دادند که  182سازمان (23
درصد کل) از اصطالحات فنی و اخالقی تحقیق در قواعد خود استفاده کردند و بهکارگیري
اصطالحات تحقیق در حوزهي علوم اجتماعی 82 ،درصد ،در حوزهي بهداشت روان  71درصد
و در حوزهي علوم  61درصد گزارش شد .کاسکیو و راسین )2018( 3رویکرد اخالق پژوهشی
شخصمحور 4را ارائه داده و پنج راهنماي عملی اخالق پژوهشی شخصمحور یعنی ( )1احترام
به کلیت شخص )2( ،تصدیق جهان زیسته5؛ ( )3فردي سازي؛ ( )4تمرکز بر روابط پژوهشگر
و شرکتکننده و ( )5توانمندسازي در تصمیمگیري را شناسایی کردند .این راهنماها با توجه
به جنبههاي مختلف فرایند تحقیق (ازجمله طراحی تحقیق ،گروه تحقیق ،جمعآوري دادهها)
تعریف میشوند .از دیدگاه هسه و همکاران ،)2019( 6کالن دادهها ،7منابع جدید ،روشهاي
جدید تحقیق ،محققان جدید و انواع جدید ذخیرهسازي اطالعات را به علوم اجتماعی معرفی
کرده که اثرات بالقوهاي بر اخالق و فرایند تحقیقات کیفی دارد .براون و همکاران)2020( 8
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شرکت-

میزان درک و تصور محققان از کمیتههاي اخالق پژوهشی را بر اساس پاسخهاي 55
کننده در بخشهاي آموزش عالی به یک نظرسنجی آنالین بررسی کردند .آنها از سؤاالت
باز و بسته بهمنظور جمعآوري دادهها در مورد نقشها ،وضعیت روششناختی ،تجارب کمیته
اخالق پژوهش ،تنشهاي تجربهشده و نمونههایی از روالهاي خوب استفاده کرده و نشان
دادند که پژوهشگران حوزهي آموزش ،رفتار کمیتههاي اخالق پژوهشی را دوستانه میدانند،
اگر پژوهشگران و داوران بهطور شفاف درگیر یک کار مشترک باشند ،اما چنانچه ،خواستههاي
غیرمعقول یا سوءتفاهم متقابل مطرح باشد ،تنشهایی بین پژوهشگران و کمیتههاي اخالق
پژوهشی ایجاد میشود .فرحیان و همکاران ( )2020با هدف بررسی دالیل رواج سرقت علمی
در پایاننامههاي دانشجویان ایرانی ،دادههاي موردنیاز را با تکمیل پرسشنامهي خودساخته و
پرسش از  291مدرس در دانشگاههاي مختلف ایران جمعآوري کرده و با تجزیهوتحلیل آماري
نشان دادند که انگیزه ،محیط اجتماعی ،خودکارآمدي ،مقررات نهادي ،نظارت و کنترل
پایاننامهها ،فرهنگ ،خالقیت ،آموزش ،فناوري و وضعیت اقتصادي -اجتماعی به ترتیب از
عوامل اساسی مؤثر در سرقت علمی هستند .عالوه بر این ،بین مدرسان دانشگاهی با درجات
علمی مختلف ،تفاوت معناداري در درک آنها از تأثیر ویژگیهاي شخصی بر بروز سرقت
علمی وجود دارد.
شیروانی ( )1380با بررسی چالشهاي انتشار نتایج مطالعات پزشکی نتیجه گرفته است که
علیرغم اعتماد عمومی خوانندگان مجالت علوم پزشکی به روند طراحی مطالعه ،جمعآوري،
تحلیل و تفسیر دادهها و نشر مقاله ،مواردي همچون خطاهاي آماري و متدولوژیک در مقاالت
و عدم رعایت تعهدات اخالقی همچون ساخت دادهها ،استخدام بیمار و سانسور نتایج منفی،
موجب نگرانی جامعه علمی است .خالقی ( )1387با روش کتابخانهاي و جستجو در پایگاههاي
اطالعاتی ،اخالق پژوهش در حوزهي علوم اجتماعی را از سه بُعد ارتباط با مشارکتکنندگان
در پژوهش (آزمودنی انسانی) ،ارتباط با جامعه (انتشار نتایج پژوهش) و ارتباط با پژوهشگر،
بررسی کرده و نتیجه گرفته که انجام گامبهگام پژوهش ،زیر نظر کمیتههاي اخالق پژوهش
دانشگاهها ،مؤسسات و نهادهاي مرتبط با حوزه پژوهش و انجمنهاي علمی در رشتههاي
علوم اجتماعی ،ضروري است .فرهود ( )1389معتقد است مالحظات اخالقی ،میتوانند بهعنوان
یک عامل بازدارنده بسیار مؤثر از کجروي و آسیبرسانی به شاخههاي علوم بکاهند .به باور
وي ،هیچکدام از مالحظات اخالق دانشگاهی ،کاربرد مطلق ندارند ،بلکه آمیختهاي از آنها از
سوي اهل علم پذیرفتهشدهاند .کوچکی و همکاران ( )1392بهمنظور ارزیابی میزان رعایت
اخالق پژوهشی در مقاالت علوم زراعی که در دورهي  1360-1383منتشرشده ،تعداد 1269
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مقاله علمی -پژوهشی داخلی را موردبررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که فراوانی نسبی انواع
مختلف همپوشانی در عنوان ،گیاه هدف ،تیمارهاي آزمایشی و صفات موردمطالعه حدود 26
درصد ،سهم عددسازي یا گمراهسازي حدود چهار درصد و سهم دستبرد علمی ،تحریف و ذکر
نادرست نتایج سایر محققین  12درصد بوده است .پارساپور و آرامش ( )1396مالحظات اخالقی
را در مراحل مختلف پژوهش مطالعه کرده و نتیجه گرفتند که چالش مهم اخالقی در مرحله
گرداوري اطالعات ،رضایت سوژه و رعایت اصل رازداري (اطالعات پروندههاي بیماران،
مصاحبه با افراد مبتال به بیماريهاي جدي و ضبطصوتی و تصویري اطالعات بیمار) است.
اترک ( )1397در بررسی خودعِلمربایی (سرقت علمی از خود) معتقد است که پژوهشگران و
مؤلفان در استفاده از آثار منتشرشدهي پیشین خود ،باید ارجاع مناسبی به آنها بدهند و آن را
به اطالع خوانندگان ،سردبیران و مسئوالن نشر برسانند و در صورت استخراج چند مقاله
پژوهشی از یک موضوع مانند رساله دکتري یا طرح پژوهشی و همپوشانی آنها با یکدیگر
مراتب را به اطالع سردبیران نشریات برسانند .همچنین از انتشار مجدد عین مقاالت منتشرشده
در همایشها باید پرهیز شود .یاريقلی ( )1397با روش پدیدارشناسی توصیفی به آسیبشناسی
اخالق پژوهش در دانشگاهها پرداخته و در قالب نمونهگیري هدفمند و با مصاحبهي نیمه
ساختاریافته عمیق با  13نفر از اعضاي هیئتعلمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نتیجه
گرفته که در حوزهي اخالق پژوهش دانشگاهی ،هم ضعف ساختاري وجود دارد و هم ضعف
فرهنگی .ضعف ساختاري ازآنجهت که نظام دانشگاهی براي اعضاي هیئتعلمی بستري
فراهم کرده است که براي بقا و ترفیع در آن ،چارهاي جز انجام پژوهش و مقالهنویسی نداشته
باشد و از سوي دیگر شاخصهاي اخالق حرفهاي و اخالق پژوهش نیز بهدرستی براي آنها
تبیین نمیشود .بر اساس آنچه مطرح شد ،دانشگاهها بهعنوان مراکز اصلی تولید دانش متکی
به فرایندهاي منظم آموزش و پژوهش هستند .این دو رکن آموزش عالی بههمپیوسته و
وابستهاند .آموزش بهنگام و نوین ،به پژوهشهاي نوین ختم میشود و پژوهشهاي نوین،
زمینهي تدوین نظریههاي جدید را فراهم میسازند که در چرخهي آموزش تعلیم داده میشوند.
این مقاله بر پژوهش و روندهاي اخالقی حاکم بر آن تمرکز مییابد و به دنبال پاسخ به سؤاالت
زیر است
مؤلفهها و مبانی اخالق پژوهش کدامند؟
تبعات رعایت اخالق پژوهش کدامند؟
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روششناسی
این پژوهش ازنظر هدف کاربردي و ازنظر روش ،اکتشافی است .با توجه به اینکه آمارهاي
رسمی از میزان رعایت اخالق پژوهش در انتشارات علمی در داخل کشور در دسترس نیست،
این پژوهش سعی دارد با استناد به مطالعات پیشین ،مبانی و مؤلفههاي حاکم بر اخالق
پژوهشی را استخراج کرده و تبعات رعایت اخالق پژوهش را بیان نماید .مرور پیشینهي تحقیق
نشان میدهد که صرفنظر از موضوع پژوهش ،مراحل اجرایی یک مطالعهي پژوهشی شامل
پنج گام اساسی است .این مراحل در شکل ( )1ترسیمشده و هر مرحله بهطور خالصه در ادامه
توضیح داده میشود.

شکل )1مراحل اجرایی یک پژوهش علمی

الف -مسئله یابی :هر پژوهش با طرح و بیان یک مسئله اصلی آغاز میشود .مسئله تحقیق،
گاهی بینرشتهاي و گاهی مختص یک رشتهي علمی خاص است؛ اما در نهایت ابعاد مختلف
پاسخ به مسئله و ارائهي راهکار ،ماهیت بینرشتهاي پیدا میکند .چرایی وقوع پدیدههاي
طبیعی ،دلیل شیوع و بروز بیماريها ،علل تورم و بیکاري مداوم ،دالیل اختالل در سامانههاي
اطالعرسانی و مانند آنها جزء مسائلی هستند که ذهن پژوهشگران را به خود مشغول میسازد.
فردي که به طرح یا بیان علمی مسئله میپردازد درواقع اولین جرقهي پژوهش را روشن کرده
و نسبت به دیگر پژوهشگران تقدم پیدا میکند؛ اما این تقدم در صورتی برقرار میماند که در
سایر مراحل پژوهش (فرایند اجرایی پژوهش) همان نقش اولیه را ایفا نماید ،یعنی بهدرستی
فرایند را هدایت کند ،بهموقع گامهاي پژوهش را بپیماید و اعتبار مصوب پژوهش را بهطور
منصفانه توزیع نماید .عنوان یا موضوع پژوهش گاهی به انتخاب پژوهشگر اصلی و گاهی
پیشنهاديِ کارفرما و متقاضی تحقیق است .جایی که عنوان و موضوع تحقیق از سوي
پژوهشگر اصلی بهعنوان مجري پژوهش پیشنهاد میشود ،عنوان پژوهش ممکن است برآمده
از ذهن کنجکاو او باشد یا حاصل گفتگو و تعامل اندیشهاي سایر پژوهشگران باشد .جایی که
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مشارکت و تعامل اندیشهها براي تدوین و پیشنهاد موضوع شکل میگیرد ،ضروري است که
پاداش مشارکت علمی به نسبت میزان مشارکت در انجام طرح پژوهشی پرداخت شود.
ب-تدوین پروپوزال (پیشنهادیه تحقیق) :پیشنهادیه یا پروپوزال یک طرح پژوهشی
بهمثابهي نقشه راه پژوهش یا اسکلت اولیه ساختار پژوهش است .هر چه این نقشه یا اسکلت
با جزئیات و با دقت و بررسی بیشتري آماده شود ،در حین اجراي پژوهش با مشکل کمتري
مواجه خواهد شد .در تدوین پیشنهادیه ،هر یک از اعضاي گروه پژوهش میتوانند مشارکت
داشته باشد یا اینکه مجري پژوهش خود تدوین پیشنهادیه را به عهده گرفته و بر اساس
تجارب پژوهشی خود و سایرین ،گروه پژوهش را معرفی مینماید .اطالع دادن به همکارانی
که نام آنها در فهرست اعضاي گروه پژوهش قرار میگیرد ،از سوي مجري پژوهش یکی از
مؤلفههاي اخالقی پژوهش را تشکیل میدهد .در برخی پیشنهادهاي پژوهشی ،بدون اطالع
همکاران ،پیشنهادي آماده و حتی اجرا میشود ،بدون اینکه آن همکاران مشارکت فعالی داشته
باشند .رعایت حقوق مالکیت معنوي در تدوین پیشنهادهاي پژوهشی از بایستههاي اخالقی
پژوهش است.
پ-تصویب (تأیید) پیشنهادیه تحقیق :هر پیشنهاد تحقیق ضرورت دارد براي تأیید یا
تصویب به دفاتر /ادارات و واحدهاي پژوهش (ازجمله معاونتهاي پژوهشی دانشکدهها،
دانشگاهها ،سازمانها) ارسال شود .اخالق پژوهش ایجاب میکند که ارسال پیشنهادیه با اطالع
همهي مشارکتکنندگان و گروه تحقیق باشد .روالی که در صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران وجود دارد ،این است که پس از تهیه پیشنهادیه ،بایستی ارسال آن مورد تائید همهي
اعضاي گروه تحقیق قرار گیرد .تجربه نشان داده که بیاطالعی برخی همکاران از درج نام
آنها در گروه تحقیق و تصویب و اجراي پیشنهادیه موجب تضاد منافع شده و ضمن آسیب
زدن به اعتبار علمی مجري اصلی تحقیق ،روابط دوستانه بین اعضاي گروه تحقیق را دچار
خدشه میکند .در حقیقت ،اطالع همه اعضا از روند تهیه و ارسال پیشنهادیه و اخذ تأییدیه
کتبی/شفاهی آنها از الزامات اخالق پژوهش است .البته تصویب نهایی پیشنهادیه تابع نظر
مثبت داوران ،تطابق با محدودیتهاي بودجهاي سازمانهاي متقاضی و عقد قرارداد پژوهشی
است.
ت -اجرای تحقیق :درصورتیکه ساختار پیشنهادي تحقیق بهگونهاي باشد که شرح وظایف
اعضاي گروه تحقیق در هر یک از مراحل انجام آن ،با دقت بیان شده باشد ،اجراي تحقیق از
سرعت بیشتري برخوردار خواهد بود .در مرحله اجرا ،هماهنگی بین اعضاي گروه و بین مراحل
تحقیق حائز اهمیت است .در این مرحله ،چنانچه به دالیل موجه ،یک یا چند عضو گروه نتوانند
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مشارکت مؤثري داشته باشند ،اخالق پژوهش مستلزم اعالم کتبی/شفاهی موضوع به مجري
تحقیق است .از طرف دیگر ،جایگزینی و افزودن افراد خارج از گروه اصلی تحقیق ،بهتر است
با تائید اعضاي موجود باشد تا با تالش مشترک و هماهنگ آنها ،اهداف پژوهش محقق شود.
اجراي تحقیق به دلیل ماهیت متفاوت مراحل مختلف آن ،نیازمند تخصصها و عملیات مختلف
است .تدوین مدل نظري/مفهومی تحقیق ،رجوع به پیشینه تحقیق ،تعیین نمونه و جامعه
آماري ،گردآوري دادهها ،ورود دادهها به نرمافزارها ،تجزیهوتحلیل دادهها ،تفسیر نتایج و بحث
و نتیجهگیري و ارائهي توصیههاي سیاستی ،گامهایی هستند که در اجراي تحقیق باید طی
شوند (شکل )2؛ بنابراین ،تخصص ،تجربه و دانش مجري تحقیق (مسئول اصلی تحقیق)،
آشنایی با پایگاههاي اطالعرسانی و ادبیات مکتوب و برخط تحقیق ،آشنایی با شیوههاي
نمونهگیري و بانک دادهها ،تهیه ،نصب و کاربري نرمافزارها ،مهارت و تجربه در تجزیهوتحلیل
خروجیها و مقایسه بیطرفانه نتایج تحقیق با یافتههاي دیگران در این مرحله اهمیت زیادي
دارند.

شکل  )2گامهاي عملیاتی یک پژوهش علمی

در مرحلهي اجرا ،مجري اصلی بایستی توانایی مدیریت و نظارت بر مراحل مختلف تحقیق و
هماهنگی بین همه اعضا را داشته باشد و تداخل وظایف را به حداقل برساند .همچنین دقت
در خروجیها و تفسیر آنها درنهایت به عهدهي مجري اصلی است .بداخالقیهاي مرحلهي
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اجرا شامل کوتاهی ،قصور یا تأخیر ناموجه در تحویل گزارشهاي مرحلهاي ،عدم ایفاي تعهدات
پژوهشی هر یک از اعضاي گروه ،بیدقتی در مراجعه به منابع و ارجاعات ،نمونهگیري نادرست،
پردازش نادرست دادهها ،دستکاري دادهها بهمنظور اخذ خروجی مطلوب و عدم همکاري
مسئوالنه با سایر اعضاي گروه است .تبعات این بداخالقیها ،پس از خاتمه تحقیق و انتشار
نتایج ،دامن همه اعضاي گروه بهویژه مجري اصلی و دانشگاه متبوع را خواهد گرفت.
ث-گزارش نتایج تحقیق :نتایج یک تحقیق دانشگاهی به صورتهاي مختلفی عرضه
میشود .بسته به موضوع تحقیق و ماهیت رشتهي علمی موردپژوهش ،اختراع ،نوآوري فنی،
ایده نو ،راهکار و فرایند عملیاتی جدید ،توصیه تبصرۀ قانونی جدید ،محصوالت مکتوب (کتاب،
مقاله) یا مجازي (لوح فشرده) ،ازجمله نتایج ملموس و ناملموس تحقیق هستند که حاوي
حقوق مالکیت فکري/معنوي میباشند .تاکنون قوانین و مقررات محکمی در ایران بهمنظور
حفظ حقوق پدیدآورندگان علمی (مؤلفین ،مصنفین و )...تدوین شده است .قانون حمایت حقوق
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب  ،)1348قانون ثبت اختراعات ،طرحهاي صنعتی و
عالئم تجاري (مصوب  ،)1386مقررات جعل اسناد ،قانون پیشگیري و مقابله با تقلب در تهیهي
آثار علمی (مصوب  )1396و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاريسازي
نوآوريها و اختراعات (مصوب  )1394در جهت کاستن از سوء رفتار حرفهاي در امور پژوهشی
و تشویق فعالیتهاي نوآورانه ،به تصویب مراجع ذیصالح رسیدهاند .همچنین در دانشگاههاي
کشور بهویژه در دانشگاههاي علوم پزشکی ،کمیتههاي اخالق پژوهش به فرایندهاي اجرایی
از مرحله طرح پیشنهاد تحقیق تا انتشار نتایج در مجالت علمی نظارت دارند .بدیهی است با
توجه به اینکه انتشار نتایج ،آخرین مرحله از فرایند اجرایی تحقیق است ،رعایت حقوق مادي
و معنوي اعضاي گروه تحقیق ،به معناي انجام یک پژوهش اخالقی است .در مقابل ،کم-
شماري یا نادیده گرفتن سهم مشارکت علمی و پژوهشی به تعارض منافع و وقفه در انتشار
نتایج منجر میشود.
نتایج
بر اساس آنچه در بخش دوم مقاله ارائه شد ،توجه به نقش ایده پردازي و مسئله یابی یکی از
مهمترین مؤلفههاي اخالق پژوهشی است .مسئله یابی به خالقیت محقق (محققان) در تالش
براي شناخت مجهوالت و پیچیدگیهاي فرایندها ،روشها ،پدیدهها و واقعیات جوامع انسانی
و غیرانسانی بستگی دارد .ازآنجاییکه طرح مسئله با مهارت ،خبرگی ،تسلط ،تجربه ،دانش و
بینش پژوهشگر در ارتباط است ،مسئله یابی درست ،زمینهساز پژوهش خوب و مؤثر است .به
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همین سبب حقوق پیشگامان پژوهش و ایده پردازان و طراحان مسئلههاي پژوهشی باید به
نحو شایسته جبران شود .در این راستا ،گفتنی است که براي اجراي هر طرح پژوهشی (نظري
یا کاربردي) الزم است اعتبار پژوهشی موردنیاز پیشبینی و پیشنهاد شود .جایی که کارفرماي
یک پژوهش بودجه مشخصی را تعیین کرده باشد ،مشکل خاصی در اعالم و پیشنهاد بودجه
پژوهش نیست .البته سازمانها و متقاضیان اصلی پژوهش بر اساس فرایند مناقصه اقدام به
معرفی و درخواست براي انجام پژوهش میکنند و برنده شدن در مناقصه را عالوه بر کفایت
و امتیاز علمی پیشنهاد طرح پژوهشی ،موکول به اعتبار پژوهشی معین میکنند .در این نوع
طرحها ،فرایند انتخاب گروه پژوهش و یا پیشنهاد مشخص تابع قواعد حقوقی است .در چنین
طرحهایی کارفرما باید اطمینان حاصل نماید که هیچ نوع افشاي اطالعاتی راجع به مبالغ
پیشنهادي پیشنهاددهندگان طرح صورت نگرفته است و هیچگونه تبانی بین اعضاي اصلی یا
فرعی گروه پژوهش و کارکنان سازمان متقاضی پژوهش رخ نداده است .نکتهي مهم دیگر در
بودجه پژوهشی ،فرایند جذب و توزیع آن پس از تصویب پیشنهادیه تحقیق است .در این فرایند
نیز ،ممکن است پرداخت به اعضاي گروه پژوهش مطابق با پیشنهاد اولیه نباشد .اگر میزان
پرداختها متناسب با تالش و مشارکت علمی اعضاي گروه پژوهش باشد ،یک پژوهش
منصفانه و مبتنی بر اخالق انجام میگیرد؛ اما درصورتیکه پرداختها از روي قضاوت نادرست
باشد ،به نارضایتی سایر همکاران منجر شده و دور از انصاف تلقی میشود .البته ممکن است
وجه دیگر قضیه به این صورت باشد که یک یا چند تن از اعضاي گروه برخالف وظایف و
مسئولیتهاي مصوب مورد انتظار ،تالش چندانی در فرایند اجراي تحقیق به عمل نیاورده اما
انتظار پرداخت فراتر از انتظار داشته باشند .در این حالت ،انتظار پاداش بیمورد هم غیراخالقی
است .در تدوین پیشنهادیه تحقیق ،بهره گرفتن از دانش و تخصص و تجربهي سایر اعضاي
گروه مهم بوده و سبب تقویت روحیه همکاري در مراحل پس از تصویب آن خواهد بود؛
بنابراین ،همکاري و هماهنگی بین اعضا و تعیین دقیق وظایف و مسئولیتهاي پژوهشی از
ضروریات انجام یک پژوهش اخالقی و علمی به شمار میروند .تصویب پیشنهادیه تابع
فرایندهاي اداري-اجرایی از قبیل برگزاري مناقصه کیفی و بودجهاي پیشنهادیه ،احراز شرایط
و امتیازات داوري علمی و پیشبینی مناسب بودجهي پژوهش است .در این مرحله ،رعایت
بیطرفی و انصاف در داوري ،منطقی بودن بودجهي پیشنهادي (لحاظ شاخصهاي تورم و
دستمزد و محدودیتهاي سازمان متقاضی پژوهش) و عقد قرارداد منصفانه پژوهشی،
تضمینکنندهي یک پژوهش علمی کارآمد خواهد بود .مرحلهي اجراي تحقیق ،به دلیل ارتباط
بین همکاران و مجري اصلی تحقیق ،مشاوران و کارفرماي طرح پژوهشی از نظر عملیاتی و
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روند اجرا حائز اهمیت است .در این مرحله ،الزم است کلیهي قواعد حرفهاي و تخصصی،
مقررات حاکم بر قرارداد پژوهشی ،شفافیت در اجرا ،انجام درست وظایف و مسئولیتها و
بیطرفی نسبت به نتایج تحقیق ،زمانبندي و ارسال بهموقع گزارشهاي مرحلهاي ،رعایت
شود .کاستی یا وقفه در هریک از گامهاي عملیاتی اجراي تحقیق ،هزینههایی به فُرم گذشت
زمان ،طوالنی شدن اجرا و نارضایتی کارفرما در بردارد .در مرحلهي گزارش دهی و انتشار
نتایج نیز بایستی حقوق مادي و معنوي کارفرما و گروه تحقیق بهصورت متقابل مورد مالحظه
قرار گیرد .در این مرحله ،همراهی و حضور اعضاي گروه پژوهش در ارائهي نتایج عینی و یا
ناملموس مهم بوده و درصورتیکه دستاوردهاي پژوهشی قابلتوجه بوده و نظر کارفرما و
همینطور سیاستگذار یا عموم جامعه را به خود جلب کند ،نخست اعتبار و شهرت گروه
تحقیق را باال برده و دوم فرصتهاي تازهاي براي عقد قراردادهاي جدید پژوهشی براي گروه
تحقیق به بار خواهد آورد.
نتیجهگیری
این مقاله با مرور تعاریف و مفاهیم اخالق پژوهشی در ادبیات پژوهشی داخل و خارج به دنبال
شناسایی مؤلفهها و اصول حاکم بر اخالق پژوهشی بود .تعامل مناسب بین مجري اصلی
پژوهش و سایر اعضاي گروه تحقیق ،توجه به حق تقدم ایده پردازي یا مسئله یابی در یک
فرایند پژوهشی ،همکاري و هماهنگی بین اعضا ،لزوم ایفاي بهموقع وظایف و تعهدات
پژوهشی ،زمانبندي درست مراحل اجرایی ،بودجهبندي مناسب بر اساس تخصص ،مهارت و
شدت فعالیت پژوهشی اعضا ،گزارش بیطرفانه و بدون سوگیري نتایج ،رعایت حقوق مادي و
معنوي طرفین قراردادهاي پژوهشی ،خودداري از دستکاري در دادهها و نتایج حاصله ،نظارت
کمیتههاي اخالق و معاونتهاي پژوهشی بر روند اجراي تحقیق بهصورت غیرجانبدارانه از
جمله الزامات اخالقی در پژوهشهاي علمی است؛ بنابراین در جمعبندي مطالب میتوان
رعایت قواعد تعامل علمی ،رعایت اخالق علمی و پژوهشی ،وقتشناسی و مسئولیتپذیري در
پژوهش ،توجه به حقوق مالکیت معنوي ،پیشگیري از تقلب و سرقت علمی ،تعهد به مفاد
قراردادهاي پژوهشی بین مجري و کارفرماي طرح پژوهشی را از ضرورتهاي انجام پژوهش
با توجه به اصول و آموزههاي اخالقی دانست .در راستاي تأکید بر رعایت اخالق پژوهشی در
یک دانشگاه اخالق مدار توصیه میشود
 -1ایده پردازي و مسئله یابی توسط پژوهشگران دانشگاهی موردحمایت مالی و معنوي قرار
گیرد.
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 -2کارگاههاي آموزشی مرتبط با اخالق پژوهشی براي دانشجویان و اعضاي هیئتعلمی
برگزار شود.
 -3تبعات نقض حقوق فکري و معنوي دانشگاهها و اعضاي هیئتعلمی در خصوص انتشار
و تکثیر نتایج تحقیقات دانشگاهی بر اساس قوانین موضوعه کشور به پژوهشگران گوشزد
شود.
 -4نظر به اینکه پاداش و حقالزحمه پژوهش جزء یکی از موارد اختالفی بین اعضاي گروه
پژوهش است ،ضروري است ضوابط و مقررات حسابداري حقوق و دستمزد با توجه به
رتبه و درجه و سهم مشارکت اعضاي گروه پژوهش رعایت شود.
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