
 

 ی دانشگاهیهاپژوهشو مبانی اخالق پژوهشی در  هامؤلفه

 1لطفعلی عاقلی

 چکیده
است. پژوهش  در یکاصول اخالقی ناظر بر رعایت اي اخالق حرفه بخشی از اخالق پژوهش،

گیرد. فرایند پژوهش اي، نظري و کاربردي صورت میهاي دانشگاهی در انواع توسعهپژوهش
ي بر بوده و حاصل آن خلق ایده، محصول، نظریه، سیاست و توصیهیک فرایند علمی و زمان

هاي تحقیق عالوه بر خبرگی و مهارت مجري تحقیق کاربردي است. ترکیب کارآمد نهاده
ها موضوع پژوهش است. دانشگاه ي دستورات و هنجارهاي اخالقی متناسب باریکارگبهنیازمند 

 نیامراکز اصلی تولید دانش متکی به فرایندهاي منظم آموزش و پژوهش هستند.  عنوانبه
و به دنبال پاسخ به سؤاالت  ابدییحاکم بر آن تمرکز م یاخالق يمقاله بر پژوهش و روندها

 وهش کدامند؟اخالق پژ رعایت تبعاتو  ؟هستند مااخالق پژوهش کد يهامؤلفه است ریز
تعامل مناسب بین روش پژوهش، اکتشافی است. این پژوهش با استناد به مطالعات پیشین، 

تحقیق، توجه به حق تقدم ایده پردازي یا مسئله  گروهمجري اصلی پژوهش و سایر اعضاي 
وظایف و  موقعبهیابی در یک فرایند پژوهشی، همکاري و هماهنگی بین اعضا، لزوم ایفاي 

بندي مناسب بر اساس تخصص، بندي درست مراحل اجرایی، بودجهتعهدات پژوهشی، زمان
طرفانه و بدون سوگیري نتایج، رعایت حقوق مهارت و شدت فعالیت پژوهشی اعضا، گزارش بی

ها و نتایج حاصله، ي در دادهکاردستمادي و معنوي طرفین قراردادهاي پژوهشی، خودداري از 
غیرجانبدارانه  صورتبهي پژوهشی بر روند اجراي تحقیق هامعاونتهاي اخالق و یتهنظارت کم
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 مقدمه
گرفته  فرد یتمربوط به شخصی به معن ēthikós یونانی ياز کلمه 1اخالق یسیانگل معادل

واژه  ینا .است یاخالق یتماه یت یاشخص يبه معنا êthosلغوي آن  يیشهشده است که ر
اخالق  سنتی یفتعار، 2یدرکه است. از دیدگاه شد نتقلفرانسه مبه زبان  éthiqueصورت به

در  3کانت (.63، 2003ی است )کیدر، اخالق یفهعلم وظآرمانی یا انسان  یتعلم شخصشامل 
ذاتاً  يیدهتنها پد حُسن نیت() کیني هارادگرا، معتقد است که یفهوظ یاخالق يیهنظرقالب 

 سبتن یفهکه برآمده از احساس وظ استخوب  زمانیتنها  اقدام یا عمل فرديخوب است و 
در میان اندیشمندان اسالمی، فارابی معتقد است  .(1797/2017)کانت،  باشد یبه قانون اخالق

اند عبارت یزآن چهار چ است.مردم  يبرا یو آن جهان یجهان ینسعادت ا موجب یزچ چهار»که 
تحصیل صفات ) یفضائل اخالق -3 ي )استنباطی(،فضائل فکر -2 علوم(،) يفضائل نظر -1از 

این فضائل از طریق شناخت و معرفت، به باور فارابی،  .«فنون() یصناعات عمل -4 پسندیده(،
قانون  ینباختالفی  در مباحث ی،غزال(. 29، 1995، 4فارابیشود )تعلیم و تربیت حاصل می

 هیو تزک یاخالق (محاسنیل )فضا ياست. و یقانون اله مدافع ،( و عقل )عقل(ع)شر یاله
معتقد است اخالق داند و یم یتو ترب یمتعل الزمۀو  یاکتساب يرا امر یاخالق یب()تهذ
، 2011، 5داند )ویلیامزنگی زیستن میچگویلیامز، اخالق را . و(5، 1388)اعوانی،  است رییتغقابل

 يهادرباره ارزش يتفکر انتقاد ییعنوان توانابه را ، اخالقیستیز شناس ، اخالق6یلچرچ(. 1
 بشري عام یتظرف یک و هاارزشمتناظر با این  انسانی اماتو جهت دادن به اقد یاخالق

 یندر ب یاجتماع يقراردادها ي،احرفه یقواعد اخالق(. 253، 1999کند )چرچیل، تعریف می
 یريو جلوگ یاخالق يو پرورش رفتارها یقها تشواست که هدف آن ياگروه حرفه یک ياعضا
اخالق (. 2، 2015، 7)کومیچ و همکاران و انتشار است یقتحقدر ، ازجمله يارفتار حرفه ءاز سو

اي است و به اصول اخالقی که پژوهش را از آغاز تا پایان اي از اخالق حرفهپژوهش، شاخه
علوم اجتماعی و انسانی، به این دلیل  ۀ. اخالق پژوهش در حوزپردازدیکنند، مکار هدایت می
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ربوط ها، هم به فرد و هم به محیط فراتر از جامعه علمی مپژوهش گونهنیها و نتایج اکه یافته
، 1387خالقی، و با ابعاد مختلف زندگی بشر در ارتباط است، اهمیت بیشتري دارد ) شودیم

گیرد. هر یک از اي، نظري و کاربردي صورت میهاي دانشگاهی در انواع توسعهپژوهش .(84
همکار انجام  گروهمجري طرح پژوهشی و  عنوانبهها توسط پژوهشگر اصلی این پژوهش

هاي هاي کارشناسی ارشد و رسالهنامههاي دانشگاهی در قالب پایانرین پژوهشت. رایجشودیم
ی به همراه همکاران و دانشجویان علمئتیهاما هر یک از اعضاي ؛ گیرنددکتري انجام می

ها و مستقلی را به سازمان ي نظري و کاربرديهاپژوهشتوانند عالوه بر تحقیقات مذکور، می
را انجام دهند. فرایند پژوهش یک  هاآن دیتائنهادهاي متقاضی پیشنهاد داده و در صورت 

ي بر بوده و حاصل آن خلق ایده، محصول، نظریه، سیاست و توصیهفرایند علمی و زمان
هاي آن را نیروي کاربردي است. از دیدگاه اقتصادي، پژوهش یک فرایند تولید است که نهاده

ی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، کارشناسان و پژوهشگران(، مواد علمئتیهضاي اع) یانسان
( افزارهاسخت، افزارهانرمو وسایل )اسناد و مدارک، مواد و تجهیزات، ابزارهاي آزمایشگاهی، 

هاي تحقیق عالوه بر خبرگی دهند. ترکیب کارآمد نهادهبودجه پژوهش( تشکیل می) هیسرماو 
ي دستورات و هنجارهاي اخالقی متناسب با موضوع ریکارگبهق نیازمند و مهارت مجري تحقی

پژوهش است. مطالعات متنوعی در حوزه اخالق پژوهشی تاکنون به سرانجام رسیده است. 
 يضرور یاخالق یلفقط به دال 2گمنامی(فرض را که ناشناس بودن ) ینا، 1واینیوبراي نمونه، 

کند: ناشناس یمشخص م یفیک یقاتآن را در تحق یو سه عملکرد اضاف برده سؤال یراست، ز
و ناشناس بودن  لیوتحلهیتجز يمثابه، ناشناس بودن به3یشناسیهستي مثابهبودن به

 شدنلیتبد ياست برا ی، راهسیشنایناشناس ماندن ازنظر هستنخست، استقالل.  يمثابهبه
 کنندگانشرکت ،لیوتحلهیتجزي مثابهناشناس ماندن بهثانیاً  هاي مکتوب یا شفاهی.به داده

 یلها تبدداده لیوتحلهیاز تجز یبخش و ينظر يهايبنداز دسته ییهارا به نمونه در تحقیق
نظر از ها را صرفداده سازدیمحقق را قادر م، استقاللي مثابهبه ماندن ناشناسدوم،  .کندیم

ناشناس ماندن  وي بر این باور است کهکند.  یرتفس ،کنندگانشرکت يهاخواسته
نیند و  (.685، 2013)واینیو،  دارد یرتأث یقتحق یکل یفیتبر ک یقکنندگان در تحقشرکت
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ی موردبررسی را شناختروش ياخالق و نوآور ینتعامل ب یذات يهاتنش (2013) 1همکاران
 یمهن يهامصاحبه یقاز طر شدهيآورجمع يهاادهد یموضوع یلها با تحلآن. قراردادند

، یقاتتحق يسازعمومی، یاخالق یتمورد مسئول ، دريو مفسران نوآور نوآورانبا  یافتهساختار
ي بیشتر که نوآورکرده و نشان دادند ها بحث پژوهش و پژوهشکده ینب ۀو رابط يتوانمندساز

خالق هستند،  نوآوران به همان اندازه کهمربوط است تا پذیرش ریسک.  یسکر یریتمد به
 يتوسعه دنمحدود کر در جهت ایجر یکنند که در آن مقررات اخالقیم یتفعال محیطیدر 

هاي کاربردي سالم و (، انجام پژوهش2014) 2به باور ماکلر .کنندیعمل م یروش شناخت
طلبد. این اخالقی، همسویی بین چارچوب اخالقی تحقیق و اخالق عملی روزمره را می

همسویی خود را در رضایت آگاهانه، مالکیت نتایج، شفافیت و مذاکره، محرمانگی، گمنامی و 
سازمان  795 ی دراخالق با بررسی قواعد (2015همکاران ). کمیچ و دهدیماعتماد نشان 

 23سازمان ) 182که  ندنشان داد یلینویزا ياخالق فناور کلکسیون یتويانست عضو ياحرفه
 يریکارگبه و خود استفاده کردندقواعد در  تحقیق اصطالحات فنی و اخالقی کل( ازدرصد 

درصد  71روان  بهداشت يدرصد، در حوزه 82ی، علوم اجتماع يحوزهدر  تحقیقاصطالحات 
 یاخالق پژوهش یکردرو (2018) 3کاسکیو و راسین درصد گزارش شد. 61علوم  يو در حوزه

( احترام 1) یعنی محورشخص یاخالق پژوهش یعمل يپنج راهنما داده ورا ارائه  4رمحوشخص
 پژوهشگربر روابط  تمرکز( 4؛ )يساز ي( فرد3؛ )5یستهجهان ز یق( تصد2) ،شخصکلیت به 

با توجه  هاراهنما ین. ایري را شناسایی کردندگیمدر تصم ي( توانمندساز5کننده و )و شرکت
ها( داده يآور، جمعتحقیق ، گروهیقتحق یطراح )ازجمله یقتحق یندمختلف فرا يهابه جنبه

 يها، روشدیدمنابع ج، 7ها(، کالن داده2019) 6از دیدگاه هسه و همکاران. شوندیم یفتعر
 یمعرف یاطالعات را به علوم اجتماع سازيیرهذخ یدجد نواعو ا ید، محققان جدیقتحق یدجد

 (2020) 8براون و همکاراندارد.  یفیک یقاتتحق فراینداخالق و  بر يابالقوه اثراتکرده که 
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-شرکت 55هاي بر اساس پاسخرا  یاخالق پژوهش يهایتهمحققان از کم و تصور درکمیزان 

سؤاالت از  ها. آنکردند یبررس ینآنال ینظرسنج یکبه ی آموزش عال يهاکننده در بخش
تجارب کمیته  شناختی،روشوضعیت ها، ها در مورد نقشداده يآورمنظور جمعباز و بسته به

نشان کرده و خوب استفاده  هايروالاز  ییهاشده و نمونههاي تجربه، تنشپژوهشاخالق 
دانند، انه میرا دوست یاخالق پژوهش يهایتهکمرفتار  ،آموزش يپژوهشگران حوزهکه  ندداد
 يهاخواستهباشند، اما چنانچه، کار مشترک  یک یرطور شفاف درگبه داورانو  پژوهشگران اگر
اخالق  يهایتهکم هایی بین پژوهشگران ومطرح باشد، تنش سوءتفاهم متقابل یا یرمعقولغ

 علمی سرقترواج  یلدال بررسیبا هدف  (2020فرحیان و همکاران )شود. ایجاد می یپژوهش
و خودساخته  يپرسشنامه موردنیاز را با تکمیل يهاداده یرانی،ا یاندانشجو يهانامهیاندر پا

آماري  لیوتحلهیتجزآوري کرده و با جمع یرانمختلف ا يهادر دانشگاه مدرس 291پرسش از 
، نظارت و کنترل ي، مقررات نهادي، خودکارآمدیاجتماع یط، محیزهانگنشان دادند که 

از  یببه ترت یاجتماع -قتصاديا یتو وضع ي، آموزش، فناوریت، فرهنگ، خالقهانامهانیپا
 اتبا درج یمدرسان دانشگاه ین، بینهستند. عالوه بر اسرقت علمی مؤثر در  یعوامل اساس

 بر بروز سرقت یشخص يهایژگیو یرها از تأثدرک آن در يتفاوت معنادار ،مختلف یعلم
 وجود دارد. علمی

ه هاي انتشار نتایج مطالعات پزشکی نتیجه گرفته است ک( با بررسی چالش1380شیروانی )
، يآورروند طراحی مطالعه، جمع بهخوانندگان مجالت علوم پزشکی  عتماد عمومیاعلیرغم 

مواردي همچون خطاهاي آماري و متدولوژیک در مقاالت ، ها و نشر مقالهتحلیل و تفسیر داده
 ،ها، استخدام بیمار و سانسور نتایج منفیو عدم رعایت تعهدات اخالقی همچون ساخت داده

هاي اي و جستجو در پایگاهروش کتابخانهبا  (1387) یخالقجامعه علمی است.  موجب نگرانی
کنندگان عد ارتباط با مشارکتاز سه بُرا علوم اجتماعی  ياخالق پژوهش در حوزه، اطالعاتی

)انتشار نتایج پژوهش( و ارتباط با پژوهشگر،  ارتباط با جامعه ،در پژوهش )آزمودنی انسانی(
هاي اخالق پژوهش گام پژوهش، زیر نظر کمیتهبهانجام گام نتیجه گرفته کهبررسی کرده و 

 يهاعلمی در رشته يهاها، مؤسسات و نهادهاي مرتبط با حوزه پژوهش و انجمندانشگاه
عنوان به توانند( معتقد است مالحظات اخالقی، می1389) فرهوداست. علوم اجتماعی، ضروري 

 رباو به. بکاهند علوم هايبه شاخه رسانیآسیب و يروکج ازثر مؤ بسیار بازدارنده عامل یک
ها از از آن ياختهیکاربرد مطلق ندارند، بلکه آم ی،مالحظات اخالق دانشگاه از کدامچیه ي،و

منظور ارزیابی میزان رعایت به( 1392همکاران )کوچکی و  .اندشدهرفتهیسوي اهل علم پذ
 1269منتشرشده، تعداد  1360-1383 يدورهکه در  راعیاخالق پژوهشی در مقاالت علوم ز
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انواع فراوانی نسبی که  گرفتند هنتیج داده وقرار  یموردبررس داخلی را پژوهشی -مقاله علمی
 26در عنوان، گیاه هدف، تیمارهاي آزمایشی و صفات موردمطالعه حدود  یپوشانمختلف هم

دستبرد علمی، تحریف و ذکر و سهم  رصدحدود چهار د يسازعددسازي یا گمراه ، سهمدرصد
مالحظات اخالقی ( 1396آرامش )بوده است. پارساپور و  درصد 12نادرست نتایج سایر محققین 

مرحله  دراخالقی مهم چالش مطالعه کرده و نتیجه گرفتند که را در مراحل مختلف پژوهش 
هاي بیماران، ندهاطالعات پرو) رضایت سوژه و رعایت اصل رازداري ،گرداوري اطالعات

است.  (و تصویري اطالعات بیمار یصوتهاي جدي و ضبطبه بیماري با افراد مبتال احبهمص
معتقد است که پژوهشگران و  (ی از خودعلم سرقتربایی )لمخودعِ ی( در بررس1397) اترک

ها بدهند و آن را پیشین خود، باید ارجاع مناسبی به آن يهاستفاده از آثار منتشرشد درمؤلفان 
به اطالع خوانندگان، سردبیران و مسئوالن نشر برسانند و در صورت استخراج چند مقاله 

ها با یکدیگر از یک موضوع مانند رساله دکتري یا طرح پژوهشی و همپوشانی آن هشیپژو
از انتشار مجدد عین مقاالت منتشرشده  یننمراتب را به اطالع سردبیران نشریات برسانند. همچ

 یشناسبی( با روش پدیدارشناسی توصیفی به آس1397) یقلیاري باید پرهیز شود. هایشدر هما
نیمه  يهدفمند و با مصاحبه یريگها پرداخته و در قالب نمونهاخالق پژوهش در دانشگاه

 یجهه شهید مدنی آذربایجان نتدانشگا یعلمئتینفر از اعضاي ه 13ساختاریافته عمیق با 
هم ضعف ساختاري وجود دارد و هم ضعف  ،اخالق پژوهش دانشگاهی يگرفته که در حوزه

بستري  یعلمئتیدانشگاهی براي اعضاي ه نظامجهت که فرهنگی. ضعف ساختاري ازآن
نداشته نویسی اي جز انجام پژوهش و مقالهچارهآن، فراهم کرده است که براي بقا و ترفیع در 

ها براي آن یدرستنیز به شاي و اخالق پژوههاي اخالق حرفهباشد و از سوي دیگر شاخص
مراکز اصلی تولید دانش متکی  عنوانبهها مطرح شد، دانشگاه آنچهبر اساس  .شودیتبیین نم

و  وستهیپهمبهبه فرایندهاي منظم آموزش و پژوهش هستند. این دو رکن آموزش عالی 
هاي نوین، شود و پژوهشهاي نوین ختم می. آموزش بهنگام و نوین، به پژوهشاندوابسته
شوند. ي آموزش تعلیم داده میسازند که در چرخههاي جدید را فراهم میي تدوین نظریهزمینه

 سؤاالتو به دنبال پاسخ به  ابدییماین مقاله بر پژوهش و روندهاي اخالقی حاکم بر آن تمرکز 
 است زیر

 و مبانی اخالق پژوهش کدامند؟ هامؤلفه
 تبعات رعایت اخالق پژوهش کدامند؟
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 یشناسروش
روش، اکتشافی است. با توجه به اینکه آمارهاي  ازنظرهدف کاربردي و  ازنظراین پژوهش 

، ستینرسمی از میزان رعایت اخالق پژوهش در انتشارات علمی در داخل کشور در دسترس 
ي حاکم بر اخالق هامؤلفهاین پژوهش سعی دارد با استناد به مطالعات پیشین، مبانی و 

ي تحقیق پژوهشی را استخراج کرده و تبعات رعایت اخالق پژوهش را بیان نماید. مرور پیشینه
ي پژوهشی شامل از موضوع پژوهش، مراحل اجرایی یک مطالعه نظرصرفدهد که نشان می

خالصه در ادامه  طوربهو هر مرحله  شدهمیترس( 1شکل )ست. این مراحل در پنج گام اساسی ا
 .شودیمتوضیح داده 

 

 
 ( مراحل اجرایی یک پژوهش علمی1شکل

. مسئله تحقیق، شودیم: هر پژوهش با طرح و بیان یک مسئله اصلی آغاز مسئله یابی -الف

اما در نهایت ابعاد مختلف ؛ ي علمی خاص استي و گاهی مختص یک رشتهارشتهنیبگاهی 
ي هادهیپدکند. چرایی وقوع اي پیدا میرشتهي راهکار، ماهیت بینپاسخ به مسئله و ارائه

هاي ها، علل تورم و بیکاري مداوم، دالیل اختالل در سامانهطبیعی، دلیل شیوع و بروز بیماري
. سازدیمرا به خود مشغول جزء مسائلی هستند که ذهن پژوهشگران  هاآنی و مانند رساناطالع

ي پژوهش را روشن کرده اولین جرقه درواقعپردازد فردي که به طرح یا بیان علمی مسئله می
ماند که در اما این تقدم در صورتی برقرار می؛ کندو نسبت به دیگر پژوهشگران تقدم پیدا می

ی درستبهنماید، یعنی سایر مراحل پژوهش )فرایند اجرایی پژوهش( همان نقش اولیه را ایفا 
 طوربههاي پژوهش را بپیماید و اعتبار مصوب پژوهش را گام موقعبهفرایند را هدایت کند، 

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 

، عنوان پژوهش ممکن است برآمده شودیممجري پژوهش پیشنهاد  عنوانبهژوهشگر اصلی پ
اي سایر پژوهشگران باشد. جایی که از ذهن کنجکاو او باشد یا حاصل گفتگو و تعامل اندیشه
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گیرد، ضروري است که ها براي تدوین و پیشنهاد موضوع شکل میمشارکت و تعامل اندیشه
 ه نسبت میزان مشارکت در انجام طرح پژوهشی پرداخت شود.پاداش مشارکت علمی ب

پیشنهادیه یا پروپوزال یک طرح پژوهشی پیشنهادیه تحقیق(: پروپوزال )تدوین -ب

ي نقشه راه پژوهش یا اسکلت اولیه ساختار پژوهش است. هر چه این نقشه یا اسکلت مثابهبه
با جزئیات و با دقت و بررسی بیشتري آماده شود، در حین اجراي پژوهش با مشکل کمتري 

توانند مشارکت پژوهش می گروهمواجه خواهد شد. در تدوین پیشنهادیه، هر یک از اعضاي 
پژوهش خود تدوین پیشنهادیه را به عهده گرفته و بر اساس  داشته باشد یا اینکه مجري

نماید. اطالع دادن به همکارانی پژوهش را معرفی می گروهتجارب پژوهشی خود و سایرین، 
گیرد، از سوي مجري پژوهش یکی از پژوهش قرار می گروهدر فهرست اعضاي  هاآنکه نام 

ي پژوهشی، بدون اطالع هاشنهادیپرخی دهد. در بي اخالقی پژوهش را تشکیل میهامؤلفه
، بدون اینکه آن همکاران مشارکت فعالی داشته شودیمهمکاران، پیشنهادي آماده و حتی اجرا 

ي اخالقی هاستهیباي پژوهشی از هاشنهادیپباشند. رعایت حقوق مالکیت معنوي در تدوین 
 پژوهش است.

تحقیق ضرورت دارد براي تأیید یا : هر پیشنهاد تصویب )تأیید( پیشنهادیه تحقیق-پ

ها، هاي پژوهشی دانشکدهمعاونت ازجملهتصویب به دفاتر/ ادارات و واحدهاي پژوهش )
کند که ارسال پیشنهادیه با اطالع ( ارسال شود. اخالق پژوهش ایجاب میهاسازمانها، دانشگاه

یت از پژوهشگران و تحقیق باشد. روالی که در صندوق حما گروهو  کنندگانمشارکتي همه
ي همه دیتائفناوران وجود دارد، این است که پس از تهیه پیشنهادیه، بایستی ارسال آن مورد 

ی برخی همکاران از درج نام اطالعیبتحقیق قرار گیرد. تجربه نشان داده که  گروهاعضاي 
آسیب تحقیق و تصویب و اجراي پیشنهادیه موجب تضاد منافع شده و ضمن  گروهدر  هاآن

تحقیق را دچار  گروهزدن به اعتبار علمی مجري اصلی تحقیق، روابط دوستانه بین اعضاي 
کند. در حقیقت، اطالع همه اعضا از روند تهیه و ارسال پیشنهادیه و اخذ تأییدیه خدشه می

از الزامات اخالق پژوهش است. البته تصویب نهایی پیشنهادیه تابع نظر  هاآنکتبی/شفاهی 
هاي متقاضی و عقد قرارداد پژوهشی ي سازمانابودجههاي وران، تطابق با محدودیتمثبت دا

 است.

ي باشد که شرح وظایف اگونهبهساختار پیشنهادي تحقیق  کهیدرصورت: اجرای تحقیق -ت

تحقیق در هر یک از مراحل انجام آن، با دقت بیان شده باشد، اجراي تحقیق از  گروهاعضاي 
و بین مراحل  گروهسرعت بیشتري برخوردار خواهد بود. در مرحله اجرا، هماهنگی بین اعضاي 

نتوانند  گروهاهمیت است. در این مرحله، چنانچه به دالیل موجه، یک یا چند عضو  حائزتحقیق 



 دانشگاهی هایپژوهش در پژوهشی اخالق مبانی و هامؤلفه    457

، اخالق پژوهش مستلزم اعالم کتبی/شفاهی موضوع به مجري باشنده ي داشتمؤثرمشارکت 
اصلی تحقیق، بهتر است  گروهتحقیق است. از طرف دیگر، جایگزینی و افزودن افراد خارج از 

، اهداف پژوهش محقق شود. هاآناعضاي موجود باشد تا با تالش مشترک و هماهنگ  دیتائبا 
ها و عملیات مختلف راحل مختلف آن، نیازمند تخصصاجراي تحقیق به دلیل ماهیت متفاوت م

است. تدوین مدل نظري/مفهومی تحقیق، رجوع به پیشینه تحقیق، تعیین نمونه و جامعه 
ها، تفسیر نتایج و بحث داده لیوتحلهیتجز، افزارهانرمها به ها، ورود دادهآماري، گردآوري داده

هایی هستند که در اجراي تحقیق باید طی گامهاي سیاستی، ي توصیهي و ارائهریگجهینتو 
مسئول اصلی تحقیق(، ) قیتحقبنابراین، تخصص، تجربه و دانش مجري ؛ (2شوند )شکل 

هاي ی و ادبیات مکتوب و برخط تحقیق، آشنایی با شیوهرساناطالعهاي آشنایی با پایگاه
 لیوتحلهیتجزهارت و تجربه در ، مافزارهانرمها، تهیه، نصب و کاربري ي و بانک دادهریگنمونه

هاي دیگران در این مرحله اهمیت زیادي طرفانه نتایج تحقیق با یافتهها و مقایسه بیخروجی
 دارند.

 
 ي عملیاتی یک پژوهش علمیهاگام( 2شکل 

ي اجرا، مجري اصلی بایستی توانایی مدیریت و نظارت بر مراحل مختلف تحقیق و در مرحله
اعضا را داشته باشد و تداخل وظایف را به حداقل برساند. همچنین دقت هماهنگی بین همه 

ي هاي مرحلهي مجري اصلی است. بداخالقیبه عهده تیدرنها هاآنو تفسیر  هایخروج در
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اي، عدم ایفاي تعهدات ي مرحلههاگزارشاجرا شامل کوتاهی، قصور یا تأخیر ناموجه در تحویل 
گیري نادرست، دقتی در مراجعه به منابع و ارجاعات، نمونهبی ،گروهپژوهشی هر یک از اعضاي 

اخذ خروجی مطلوب و عدم همکاري  منظوربه هادادهي کاردست، هادادهپردازش نادرست 
، پس از خاتمه تحقیق و انتشار هایبداخالقاست. تبعات این  گروهمسئوالنه با سایر اعضاي 
 مجري اصلی و دانشگاه متبوع را خواهد گرفت. ژهیوبه گروهنتایج، دامن همه اعضاي 

هاي مختلفی عرضه نتایج یک تحقیق دانشگاهی به صورتگزارش نتایج تحقیق: -ث

، اختراع، نوآوري فنی، موردپژوهشي علمی شود. بسته به موضوع تحقیق و ماهیت رشتهمی
کتاب، مکتوب )صوالت ایده نو، راهکار و فرایند عملیاتی جدید، توصیه تبصرۀ قانونی جدید، مح

نتایج ملموس و ناملموس تحقیق هستند که حاوي  ازجملهمقاله( یا مجازي )لوح فشرده(، 
 منظوربه. تاکنون قوانین و مقررات محکمی در ایران باشندیمحقوق مالکیت فکري/معنوي 

حقوق  یتقانون حما، مصنفین و...( تدوین شده است. نی)مؤلف یعلمحفظ حقوق پدیدآورندگان 
و  یصنعت يهاقانون ثبت اختراعات، طرح(، 1348)مصوب  مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

 يیهو مقابله با تقلب در ته یشگیريقانون پ(، مقررات جعل اسناد، 1386ي )مصوب عالئم تجار
 سازييو تجار یانبنها و مؤسسات دانشاز شرکت یتقانون حما( و 1396مصوب ) یآثار علم

اي در امور پژوهشی حرفه سوء رفتار( در جهت کاستن از 1394)مصوب  و اختراعات هاينوآور
هاي . همچنین در دانشگاهانددهیرسهاي نوآورانه، به تصویب مراجع ذیصالح و تشویق فعالیت

هاي اخالق پژوهش به فرایندهاي اجرایی هاي علوم پزشکی، کمیتهدر دانشگاه ژهیوبهکشور 
اد تحقیق تا انتشار نتایج در مجالت علمی نظارت دارند. بدیهی است با از مرحله طرح پیشنه

توجه به اینکه انتشار نتایج، آخرین مرحله از فرایند اجرایی تحقیق است، رعایت حقوق مادي 
-تحقیق، به معناي انجام یک پژوهش اخالقی است. در مقابل، کم گروهو معنوي اعضاي 

علمی و پژوهشی به تعارض منافع و وقفه در انتشار  شماري یا نادیده گرفتن سهم مشارکت
 .شودیمنتایج منجر 

 

 نتایج
ی یکی از ابیمسئله بر اساس آنچه در بخش دوم مقاله ارائه شد، توجه به نقش ایده پردازي و 

 در تالشمحققان( محقق )ی به خالقیت ابیمسئله ي اخالق پژوهشی است. هامؤلفه نیترمهم
ها و واقعیات جوامع انسانی ها، پدیدههاي فرایندها، روشبراي شناخت مجهوالت و پیچیدگی

طرح مسئله با مهارت، خبرگی، تسلط، تجربه، دانش و  کهییازآنجاو غیرانسانی بستگی دارد. 
است. به  مؤثرساز پژوهش خوب و ی درست، زمینهابیمسئله بینش پژوهشگر در ارتباط است، 
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هاي پژوهشی باید به حقوق پیشگامان پژوهش و ایده پردازان و طراحان مسئلههمین سبب 
نظري ) یپژوهشنحو شایسته جبران شود. در این راستا، گفتنی است که براي اجراي هر طرح 

ی و پیشنهاد شود. جایی که کارفرماي نیبشیپیا کاربردي( الزم است اعتبار پژوهشی موردنیاز 
ا تعیین کرده باشد، مشکل خاصی در اعالم و پیشنهاد بودجه یک پژوهش بودجه مشخصی ر

ها و متقاضیان اصلی پژوهش بر اساس فرایند مناقصه اقدام به پژوهش نیست. البته سازمان
کنند و برنده شدن در مناقصه را عالوه بر کفایت معرفی و درخواست براي انجام پژوهش می

کنند. در این نوع به اعتبار پژوهشی معین میو امتیاز علمی پیشنهاد طرح پژوهشی، موکول 
پژوهش و یا پیشنهاد مشخص تابع قواعد حقوقی است. در چنین  گروهها، فرایند انتخاب طرح
هایی کارفرما باید اطمینان حاصل نماید که هیچ نوع افشاي اطالعاتی راجع به مبالغ طرح

تبانی بین اعضاي اصلی یا  نهگوچیهپیشنهادي پیشنهاددهندگان طرح صورت نگرفته است و 
ي مهم دیگر در پژوهش و کارکنان سازمان متقاضی پژوهش رخ نداده است. نکته گروهفرعی 

بودجه پژوهشی، فرایند جذب و توزیع آن پس از تصویب پیشنهادیه تحقیق است. در این فرایند 
شد. اگر میزان پژوهش مطابق با پیشنهاد اولیه نبا گروهنیز، ممکن است پرداخت به اعضاي 

پژوهش باشد، یک پژوهش  گروهها متناسب با تالش و مشارکت علمی اعضاي پرداخت
ها از روي قضاوت نادرست پرداخت کهیدرصورتاما ؛ گیردمنصفانه و مبتنی بر اخالق انجام می

. البته ممکن است شودیمباشد، به نارضایتی سایر همکاران منجر شده و دور از انصاف تلقی 
وظایف و  برخالف گروهدیگر قضیه به این صورت باشد که یک یا چند تن از اعضاي  وجه

، تالش چندانی در فرایند اجراي تحقیق به عمل نیاورده اما مورد انتظارهاي مصوب مسئولیت
مورد هم غیراخالقی انتظار پرداخت فراتر از انتظار داشته باشند. در این حالت، انتظار پاداش بی

ي سایر اعضاي وین پیشنهادیه تحقیق، بهره گرفتن از دانش و تخصص و تجربهاست. در تد
؛ مهم بوده و سبب تقویت روحیه همکاري در مراحل پس از تصویب آن خواهد بود گروه

هاي پژوهشی از بنابراین، همکاري و هماهنگی بین اعضا و تعیین دقیق وظایف و مسئولیت
. تصویب پیشنهادیه تابع روندیمی به شمار اخالقی و علم پژوهشضروریات انجام یک 

ي پیشنهادیه، احراز شرایط ابودجهاجرایی از قبیل برگزاري مناقصه کیفی و -فرایندهاي اداري
ي پژوهش است. در این مرحله، رعایت ی مناسب بودجهنیبشیپو امتیازات داوري علمی و 

و هاي تورم لحاظ شاخص) يشنهادیپي طرفی و انصاف در داوري، منطقی بودن بودجهبی
هاي سازمان متقاضی پژوهش( و عقد قرارداد منصفانه پژوهشی، و محدودیت دستمزد

ي اجراي تحقیق، به دلیل ارتباط ي یک پژوهش علمی کارآمد خواهد بود. مرحلهکنندهنیتضم
بین همکاران و مجري اصلی تحقیق، مشاوران و کارفرماي طرح پژوهشی از نظر عملیاتی و 
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اي و تخصصی، ي قواعد حرفهوند اجرا حائز اهمیت است. در این مرحله، الزم است کلیهر
ها و مقررات حاکم بر قرارداد پژوهشی، شفافیت در اجرا، انجام درست وظایف و مسئولیت

اي، رعایت ي مرحلههاگزارش موقعبهبندي و ارسال طرفی نسبت به نتایج تحقیق، زمانبی
هایی به فُرم گذشت ي عملیاتی اجراي تحقیق، هزینههاگامدر هریک از  شود. کاستی یا وقفه

ی و انتشار گزارش دهي . در مرحلهبرداردزمان، طوالنی شدن اجرا و نارضایتی کارفرما در 
متقابل مورد مالحظه  صورتبهتحقیق  گروهنتایج نیز بایستی حقوق مادي و معنوي کارفرما و 

ي نتایج عینی و یا پژوهش در ارائه گروهمراهی و حضور اعضاي قرار گیرد. در این مرحله، ه
بوده و نظر کارفرما و  توجهقابلدستاوردهاي پژوهشی  کهیدرصورتناملموس مهم بوده و 

 گروهگذار یا عموم جامعه را به خود جلب کند، نخست اعتبار و شهرت سیاست طورنیهم
 گروهبراي عقد قراردادهاي جدید پژوهشی براي اي هاي تازهتحقیق را باال برده و دوم فرصت

 تحقیق به بار خواهد آورد.

 گیرینتیجه
این مقاله با مرور تعاریف و مفاهیم اخالق پژوهشی در ادبیات پژوهشی داخل و خارج به دنبال 

و اصول حاکم بر اخالق پژوهشی بود. تعامل مناسب بین مجري اصلی  هامؤلفهشناسایی 
تحقیق، توجه به حق تقدم ایده پردازي یا مسئله یابی در یک  گروهپژوهش و سایر اعضاي 

وظایف و تعهدات  موقعبهفرایند پژوهشی، همکاري و هماهنگی بین اعضا، لزوم ایفاي 
بندي مناسب بر اساس تخصص، مهارت و هبندي درست مراحل اجرایی، بودجپژوهشی، زمان

طرفانه و بدون سوگیري نتایج، رعایت حقوق مادي و شدت فعالیت پژوهشی اعضا، گزارش بی
ها و نتایج حاصله، نظارت معنوي طرفین قراردادهاي پژوهشی، خودداري از دستکاري در داده

غیرجانبدارانه از  ورتصبهي پژوهشی بر روند اجراي تحقیق هامعاونتهاي اخالق و کمیته
توان بندي مطالب میبنابراین در جمع؛ هاي علمی استجمله الزامات اخالقی در پژوهش

در  يریپذتیمسئولی و شناسوقتی و پژوهشی، اخالق علم ی، رعایتعلم تعاملقواعد  یترعا
و سرقت علمی، تعهد به مفاد  از تقلب ي، پیشگیريمعنو یتمالک پژوهش، توجه به حقوق

ي انجام پژوهش هاضرورتي طرح پژوهشی را از و کارفرماقراردادهاي پژوهشی بین مجري 
در راستاي تأکید بر رعایت اخالق پژوهشی در  هاي اخالقی دانست.با توجه به اصول و آموزه

 شودیمیک دانشگاه اخالق مدار توصیه 

قرار  مالی و معنوي تیموردحمای توسط پژوهشگران دانشگاهی ابیمسئله ایده پردازي و  -1
 گیرد.
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ی علمئتیههاي آموزشی مرتبط با اخالق پژوهشی براي دانشجویان و اعضاي کارگاه -2
 برگزار شود.

ی در خصوص انتشار علمئتیهها و اعضاي تبعات نقض حقوق فکري و معنوي دانشگاه -3
قوانین موضوعه کشور به پژوهشگران گوشزد و تکثیر نتایج تحقیقات دانشگاهی بر اساس 

 شود.

 گروهاختالفی بین اعضاي  از مواردپژوهش جزء یکی  الزحمهحقنظر به اینکه پاداش و  -4
پژوهش است، ضروري است ضوابط و مقررات حسابداري حقوق و دستمزد با توجه به 

 پژوهش رعایت شود. گروهرتبه و درجه و سهم مشارکت اعضاي 
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