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 بنام خدا
  

با توجه به لزوم ارتقاي نقش جمهوري اسالمي ايـران در توليـد و گـسترش علـم در جهـان           

پايگـاه اسـتنادي علـوم جهـان      مانه مقام معظم رهبري مبني بر ايجاد        اسالم و نظر به بيانات حكي     

 و پيرو مصوبه نهمين مجمع عمومي وزراي آموزش و پرورش كـشورهاي اسـالمي درسـال              اسالم

در رباط پايتخت مراكش و نيز عطف به مـصوبه چهـارمين نشـست وزراي       )  ميالدي 2007 (1386

در بـاكو، پايتخـت جمهـوري       )  مـيالدي  2008 (1387آموزش عالي كشورهاي اسـالمي در سـال         

 شوراي عالي انقالب فرهنگي و نيز طبق قـانون  10/2/1387 مورخ 623آذربايجان و مصوبه جلسه    

پايگـاه  ،  )18/5/1383مـصوب   (اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري            

انشمندان جهان اسـالم و      به عنوان پايگاهي استنادي مستقل و خاص د        استنادي علوم جهان اسالم   

هاي استنادي علمي جهان و تعامـل سـازنده بـا آنهـا توسـط          مراكز اسالمي و مرتبط با ساير پايگاه      

  .گذاري گرديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بنيان

هـاي علمـي در حـوزه     تـدوين گـزارش   از طريق )ISC(پايگاه استنادي علوم جهان اسالم    

تحليل استنادي و سـنجش عملكـرد   الزم براي انتشارات علمي و نيز   پژوهش و تهيه استانداردهاي     

ها و نهادهاي تحقيقـاتي، دانـشمندان و پژوهـشگران،       ها، سازمان   هايي مانند دانشگاه    پژوهشي مؤلفه 

 مـورد مطالعـه قـرار    هاي موضوعي را در ايران و ساير كـشورهاي اسـالمي      نشريات علمي و رشته   

  . دهد مي

 )ISC(پايگاه استنادي علوم جهان اسـالم    اثر   نهمينو     كه سي    »در پژوهش اخالق  «كتاب         

است كه تقـديم جامعـه علمـي         يسركار خانم منصوره صراطي شيراز    است، حاصل تالش فكري     

  .شود دانشگاهي ايران مي

اميد است اقداماتي از اين قبيل موجبات رضايت هرچه بيشتر جامعه علمـي و فنـي ايـران و           

اسالمي را فراهم آورده و در راستاي هدف ما كه نشر و اشاعه اطالعات علمـي و              ساير كشورهاي   

  .فني است موثر واقع گردد

  

  جعفر مهراددكتر پروفسور 

  اي اطالع رساني علوم و فناوري  منطقه رئيس مركز

  )ISC(و سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 



  به نام خداوند جان و خرد
 

ي اخالقي و ها ضرورت فهم مباني و مقوله، زيد  ميهان و جامعه جديدبراي هر كس كه در ج

يي كه زندگي فـردي و  ها ها و تهديدفرصتها،  پيچيدگي. شود  ميپايبندي به آنها روز به روز بيشتر   

ي هـا   را از دوره"اخالقي زيـستن "نه تنها نياز به ، گيرد  مياجتماعي انسان را در عصر ارتباطات فرا  

در . سازد ميتر  بلكه دايره و دامنه نفوذ اخالق را در ابعاد زندگي نيز گسترده، كند  مي تر پيشين افزون 

 "راخـالق رفتـا  " و "اخـالق فـردي  "جامعه و جهان پيش روي ما ديگر نمي تـوان اخـالق را بـه           

 و اهميت يافتن نقش فضايل و  "اخالق پژوهش " يا   "اخالق تفكر "،  "اخالق باور "فروكاست و از    

اخـالق  "طـرح مقولـه   . رذايل در كسب معرفت و دانش و در رفتار علمي و حرفه اي غافـل مانـد         

اي اسـت كـه بـر     ي معرفت شناسـانه ها  معطوف به پذيرش پيش فرض    "اخالق پژوهش " و   "تفكر

رونـد و    مـي خالقي به شماري آنها هنجارهاي منطق و شناخت علمي نيز از جمله هنجارهاي ا          پايه

بـه ايـن اعتبـار قلمـرو     . آيـد   مـي  نقض آگاهانه و عمدي آنها به منزله عملي غيراخالقي به حساب          

 ي رايـج و سـنتي در حـوزه زنـدگي فـردي     ها از تلقي تر    ي اخالقي فرا  ها  هنجارها و الزام  ها،    ارزش

به زبان ديگـر ورود    . كند  مي قيي اخال ها   را نيز قابل ارزيابي    "تحقيق" و   "تفكر"،  "باور"رود و    مي

 مبتني بر پذيرش اين حقيقت است كه چون تفكـر و        "اخالق پژوهش " و   "اخالق تفكر "به حوزه   

لذا نـاگزير از شـناخت و رعايـت معيارهـاي اخالقـي      ،  پژوهش نوعي كنش آگاهانه و ارادي است      

 لت و رذيلت به شماراخالقاً نيز فضي ،  به اين سبب فضايل و رذايل معرفت شناسانه و علمي         ،  است

در ،  كه به ضرورت كار حرفه اي و علمي خود       "انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري      ". آيند مي

ورود ، ي نظري و كاربردي اخالقي كرده استها حد توان فتح بابي براي طرح مباحث نو در گستره  

دانـد و از ايـن رو از هـر      مييي نظير اخالق در تفكر و اخالق در پژوهش را بسيار مهم     ها  به مقوله 

ي ديگر اخـالق عملـي و اخـالق نظـري     ها  و عرصه  ها  گونه هم انديشي و همكاري در اين عرصه       

  . كند  مياستقبال

و رياست فرهيخته آن كه از ابتداي كـار انجمـن   ) ISC ("پايگاه استنادي علوم جهان اسالم  "

 اكنـون بـا   ، و همكاري دريغ نداشـته ايراني اخالق در علوم و فناوري تا كنون از هر گونه همياري     

 از سوي سركار خانم منصوره صراطي شـيرازي گـامي   "اخالق در پژوهش"تدوين و انتشار كتاب    

استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر داريوش فرهـود عـضو برجـسته      . ديگر در اين مسير برداشته است     

 نيز با انجـام ويراسـتاري   "اخالق در علوم و فناوري   " پژوهشي   –انجمن و سردبير فصلنامه علمي      



  

اند و به اين ترتيب عمالً اين دو نهاد بـا تـدارك كـاري مـشترك      به غناي كار افزوده، علمي اين اثر  

چشم به عنايت ديگر انديشمندان و محققان به مباحث بنيادي و كاربردي اخالقي در حوزه علوم و     
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  مقدمه
كنـد  ي مـ  ين روسـت كـه همـواره سـع        يقت است و از ا    يافتن حق ي يانسان در پ  

 و  پردازدي  م  ي عمدتاً در دو حالت به پرسشگر      بشر. ديايش ب يها پرسش ي برا يپاسخ
ـ   ي كه بر سر كنجكاو    زمانياول  : دا كند يكوشد پاسخ آن را پ    يم ت يـ  فهـم واقع   ي در پ

دا يـ  حـل آن مـشكل پ      ي برا يد راه يباخورد و   ي بر م  ي كه به مشكل   وقتياست و دوم    
د نـ  طرح خواهييها كه به دنبال آن پرسش   يتوان گفت مسائل  يگر م ي به عبارت د   .كند

    كـه بـه كـشف جهـان و روابـط آن منجـر              ي نظـر  يهاپرسش: شد بر دو نوع هستند    
  . پردازدي م روزمره كه به حل معضالتي عمليهاشود و پرسشيم

 ن شـكل خـود پـژوهش نـام دارد         يتـر ير عـال  هـا د   پاسخ به پرسش   يتالش برا 
 رخ داده است    يت اجتماع يك فعال ي ، در واقع   پژوهش با انجام يك  ). 1390،  ياسالم(

 افـراد  ي پژوهـشگر در برابـر تمـام    كه خواهد داشت  ي در پ  ي اجتماع يهاتيو مسئول 
 فه خواهد داشـت كـه تنهـا       ي وظ  لذا ، مسئول خواهد بود و    هاه از آن يافته   كننداستفاده  

از . نكنـد اي و غيـر واقعـي       حاشيهر مسائل   يان كرده و ذهن افراد را درگ      يقت را ب  يحق
هـاي پيـشين و      از پـژوهش    اسـت  يوسـتار ي پ رةي زنج ،كه دانش از آنجائي گر،  يطرف د 
ـ  ي اسـت كـه توسـط افـراد        ياستفاده از دانـش   مبتني بر    ي و هر پژوهش   آينده، ش از  ي پ

پژوهـشگر در برابـر پژوهـشگران       ر  به اين ترتيـب هـ     پژوهشگر به دست آمده است،      
   كـه انجـام     ييهـا تمـام پـژوهش   . ت خواهـد داشـت    يز مسئول ي ن  و پس از خود    نيشيپ
ن ي، به همـ   است افراد بشر    ي بهتر شدن زندگ   جهتدر  ه يا ناخواسته    تخواسد،  نريگيم
ل هـستند، چـه   يـ  دخيشتر اوقات افراد در مراحل مختلف پژوهش به نحو        يل در ب  يدل
 مثـال   ي، بـرا  ي باشد و چه در حوزه علوم تجرب       ي حوزه علوم انسان   ها در ن پژوهش يا
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ان افـراد   يـ هـا در م    داده ي گـردآور  ي بـرا  ي كه در حوزه علوم اجتمـاع      ييهاپرسشنامه
در هـر كـدام   . رنديگي صورت مانماري بي كه بر روييهاشيا آزمايد و  نشويع م يتوز
 از فـاش شـدن   ،ياري بسيهاانيتواند زي ميت نكردن اصول اخالق ين موارد رعا  ياز ا 

از .  داشته باشـد   ي در پ  ، افراد بشر  ياطالعات محرمانه گرفته تا به خطر انداختن زندگ       
-يان پژوهشگران در رابطه با همكار     ي م يگر همواره در طول پژوهش، مسائل     يطرف د 

 پژوهـشگران   يهانهيشيربط، استفاده از متون و پ     يها و مؤسسات ذ   ، سازمان ايشان يها
 و مـوارد متعـدد      ي و رونـد داور    ي تخصص يهاق در حوزه  يمسائل مورد تحق  گذشته،  

 ي اصـول اخالقـ    مالحظـات و   اين و   يد بر طبق قوان   يد كه همواره با   نيآيش م ي پ ،گريد
 قبل از پـژوهش،     يتوان گفت كه اصول اخالق    ين م يدر واقع چن  . ودبا آنها برخورد ش   

يـك   انجام   برايد  يشگران با ان پژوهش وجود دارد و پژوه     ين پژوهش و در پا    يدر ح 
  .  به آنها توجه داشته باشند،يپژوهش اخالق

 دارنـد  يع و فـرا مـرز  ي وسـ يا گستره، حاكم بر پژوهش   ي اخالق اصول از   يبرخ
 .شوندياست، اقتصاد و مذهب جدا مي چون سي از عوامليگر به سختي دي برخيول

جام پـژوهش در     در ان  ييهاتي، همواره محدود  ياسي مالحظات س  يل برخ ي به دل 
كتاتورها ياكثر كشورها وجود داشته است، به عنوان مثال، در سابق و در دورة سلطة د              

ك يـ ، بـه عنـوان      ي جامعـه شـناخت    يهـا  پـژوهش  يليونان و ش  ي مانند   ييدر كشورها 
 ييهـا ن پـژوهش  ين رو انجام چنـ    ي و از ا   شد  مي ي و خرابكارانه تلق   يات شورش يعمل

ژه اگـر   ين به و  ي الت يكاي آمر يشتر كشورها يدر ب نيز   يشناس مطالعات جرم  .ممنوع بود 
. س باشد، ممنوع اسـت    ي پل يروهاي ن يخوار و رشوه  يرحميدر رابطه با مواد مخدر، ب     
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 1)ايس(مركزي اطالعات   سازمان  ل  يكا از قب  ي وابسته به دولت آمر    يها از سازمان  يبرخ
كننـد و از آنهـا      ي مـ   اسـتخدام  ي طـوالن  يمـدت  ي را برا  ي، افراد 2يت مل يامن سازمان   و
ـ  ،يت ملـ  يـ  را بـا هـدف حفـظ امن        ييهـا خواهند كه پـژوهش    يم  تحـت عنـوان     ي ول

كه بدانند بودجه    آن ي ب  اوقات پژوهشگران  يگاه. انجام دهند  ي دانشگاه يها پژوهش
دهند، اما پس از روشن     ي انجام م  ، پژوهش را  ن شده است  ي به چه منظور تأم    يقاتيتحق

داننـد،  ي مـ  يت اصـول اخالقـ    يـ د بـه رعا   يد را مق   كه خو  يشدن موضوع، پژوهشگران  
 يهـا تيـ ل حما يـ ز به دل  ي ن يدهند، اما افراد  يها را ادامه نم   ن گونه پروژه  يشركت در ا  

 دهنـد ي دربر دارنـد، آنهـا را تـا انتهـا ادامـه مـ              ييهان پژوهش ي كه چن  ي و منافع  يمال
)Connor,2011(.  

زان يـ د م يـ  با براي نمونـه  ،  هستند رگذاريز بر تحقق امر پژوهش تأث     ي ن يمسائل اقتصاد 
 پژوهش در نظر گرفته خواهد شد، مشخص شود و روشـن گـردد              ي كه برا  يابودجه

اينكـه آن    پژوهش را بر عهده خواهد داشت        يت مال ي حما يا سازمان ي و   يكه چه كس  
زان يـ مبـديهي اسـت     . ها و منابع مالي اخالقي و بشر دوسـتانه هـستند يـا نـه              سازمان
كيفـي و  انجام  يم بر چگونگير مستقي پژوهش تأثهر يافته برا ي  اختصاص يهابودجه
  . پژوهش خواهد داشتكمي 

 را فـراهم    ي اخالقـ  يهـا يبنـد ي از پا  يا، مجموعـه  توانند نيز مي  ياعتقادات مذهب 
 تحـت عنـوان   ،ير اخالقـ يـ د كه پژوهشگران به هر گونه عمـل غ      ندهند و اجازه ن   آور

و يـا    وجود نداشته باشـد،    يكه اعتقادات مذهب   ياما برعكس زمان  . پژوهش اقدام كنند  
 بـر   يگـر ي د يرويـ چ ن ي هـ  تعصبات مذهبي منحرف جاي باورهاي معنوي را بگيرند،       

––––––––––––––––                                                 
1. Central Intelligence Agency (CIA) 
2.  National Security Agency (NSA) 
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.  غلبـه نخواهـد كـرد      ير انـسان  يـ  از ارتكاب بـه اعمـال غ       يريقدرت انسان در جلوگ   
ر قـرار   يكننـد تـا پژوهـشگر در آن مـس         ي را مشخص م   يري همواره مس  يني د يباورها

 را به عنوان    يتواند عامل وراثت  ي هرگز نم   با ايمان  ك روانشناس يوان مثال   به عن . رديگ
 مقيد بـه اصـول      ك جامعه شناس  يا  يرد و   يت انسان بپذ  ي شخص يريگ شكل تنها علت 

دادگـر،  متقـي (  باشـد  "يجبـر اجتمـاع   "فقـط پايبنـد بـه       تواند  ي نم معنوي و اخالقي  
  . )1390احمدلو،

ت اخـالق در پـژوهش، مـسائل    يـ  بـر اهم ه كوتاي دارد با نگاه   ي سع ،متن حاضر 
 ،ت آنهـا هـستند  يـ  ملزم به رعا خودند پژوهشي فرا ي را كه پژوهشگران در ط     ياخالق

 در  ي احتمـال  يان نموده و راهكارهـا    ي از آنها را ب    يل تخط ي قراردهد، دال  يمورد بررس 
ن يـ  انجـام شـده در ا      يهـا  از تالش  ياد و به گوشه   يان نما يها را ب  تيك از موقع  يهر  
 .نه اشاره كنديزم

  

 اخالق در پژوهش به چه معناست؟

 متوجـه ، فكرشـان    انديشندميات  يا معنو ي اخالق و    ة كه دربار  ي زمان ،شتر افراد يب
 ي راه بـرا   نيتـر نيتـر آسـان ن  يـ ا .شودنادرست،ميان درست و    يز م ي تما ي برا ينيقوان
ر قابـل   يـ و غ  مورد قبـول     يان رفتارها يز م ي تما ي برا ييهنجارها: ف اخالق است  يتعر
 .دنشويا انحطاط مي كه سبب كمال ييان رفتارهايز مي، تما)Resnik, 2010 (قبول

 يهـا طيگـر محـ   ي ابتـدا در خانـه و سـپس در مدرسـه و د             ،ي اخالقـ  يهنجارها
 يص درسـت و غلـط در دوران كـودك         ي تـشخ  يي و توانـا   دهش آموزش داده    ياجتماع

 ادامـه دارد و در  ي تمام طـول زنـدگ   دري رشد اخالق،ن حال ي اما با ا   .شود يآموخته م 
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 گونـاگون بـه كـار    يهـا تيـ  مختلـف و در موقع     يها به شكل  يمراحل مختلف زندگ  
   .شود يگرفته م

شود ين نكته است كه باعث م     ي در همه جا وجود دارند و هم       ي اخالق يهنجارها
ده شـده و فرامـوش گـردد ، بـه       يـ  د ش پا افتـاده   يمسألة ساده و پ   ك  ي به عنوان    يگاه
ان هـستند   ين م ي اما در ا   .ت بودن اشتباه شود   ي اهم ير بودن با ب   ين فراگ يگر ا يرت د عبا

 شتريب با اين حال   بند نبوده و آنها را اساساً قبول ندارند،       ين هنجارها پا  ي كه به ا   يافراد
ن هنجارهـا را بـه      يـ  ا ك،يهر   ياند ول رفتهي معمول را پذ   ي اخالق يافراد اكثر هنجارها  

 بـه كـار   كرده ور يشان تفسي شخص يهاها و تجربه   به ارزش   نسبت ي مختلف يهاروش
 .رنديگيم

 ين كرده اند، امـا هنجارهـا      يحاكم بر اخالق را تدو     ين حقوق يشتر جوامع قوان  يب
نكـه  ي رغم ا  يعل. شوندين مربوط م  يتر از قوان  ير رسم يتر و غ  عي وس يزي به چ  ياخالق
 هـستند و از     يفته از اصول اخالقـ    ت گر أن نش ين باورند كه قوان   ي از افراد بر ا    ياريبس
اصـول  امـا   كنند،  ي استفاده م  ين اخالق ي و قوان  يد بر اصول معنو   يكأن به منظور ت   يقوان

 يهـا و آگـاه     انـسان  ي معنو يها اخالق از ارزش   .ستندي ن يكي اًقين دق ي و قوان  ياخالق
رد و  يـ گي اشـتباه اسـت نـشأت مـ        يزيـ  درست و چه چ    يزيكه چه چ  نيآنها درباره ا  

هـا و بـه     ق دولـت  يـ ن، از طر  يكه قـوان   يت كننده است در حال    ي هدا ييهارالعملدستو
چ ياخالق هـ  . شوندي تعادل در جامعه و حفاظت از شهروندان وضع م         يمنظور برقرار 

گونه نين ا يرد اما قوان  يگيكند در نظر نم   يت نم ي كه آن را رعا    ي كس ي برا يهيگونه تنب 
ا مطـابق  يـ  و يراخالقي و غيمكن است قانونك عمل م  ي. رنديگيهات را در نظر م    يتنب

 ي را برا  يم و اصول اخالق   يتوان مفاه يز م ي باشد و ن   ير قانون ي غ ي ول يبا اصول اخالق  
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ر ي تفـس  يراخالقي غ ياوهيا آنها را به ش    ين به كار برد     ير قوان ي، طرح و تفس   يابينقد، ارز 
  .)(Resnik, 2010 نمود يابيو ارز

 ،متخصــصان زيــهــا و ن ســازمان،ســساتؤمهــاي تحــصيلي،  از رشــتهياريبــس
ن يـ ا .شان باشـد دارنـد    يها كه درخور اهداف و آرمان     يرفتارعمال   اِ ي برا ييهنجارها

ك اعتمـاد   يـ  و   شـود شان هماهنـگ    يـ هاتيـ عمـال و فعال   اَشود تا   يهنجارها باعث م  
  . ديجاد نماي ا نسبت به رشته و سازمان در اذهانيعموم
 كـار بـرده     بـه  زيـ  ن  پژوهش يهااهداف و آرمان   در   ي اخالق يهنجارهان گونه   يا

 يگـر كارهـا   ي و د  ي علمـ  يهـا شـود كـه پـژوهش     ي مـ  يشوند و شامل حال افراد    يم
 اخـالق   ينوعتوان به   ياخالق در پژوهش را م    . دهندي و خالقانه را انجام م     يقاتيتحق

ن هنجارهـا   يـ  نمـودن ا   يبه منظور عملـ    .ف كرد ي پژوهشگران و محققان تعر    ياحرفه
ن يـ  ا ي بـر مبنـا    ييهـا  وابسته غالبـاً دسـتورالعمل     ير نهادها يها و سا  ها، سازمان هتيكم

ن ي را تـضم   يا و عمـل بـه آنهـا، اخـالق حرفـه           يبنـد يكنند كه پا  ين م يهنجارها تدو 
ان يـ  مختلـف ب   يهـا تيـ ن هنجارها را در موقع    يها آن گونه ا   ن دستورالعمل يا. كند يم

 يگـر ابهـام   يكنند كه د  يان م يت ب ير موقع ح را در ه   يح و ناصح  ي صح يكرده و رفتارها  
  .ربط وجود نداشته باشدي افراد ذي آنها برايدر اجرا

 يـك جامعـه كـه در رفتـار          هاي و هنجار  ها ارزش د،اخالق عبارت است از قواع    
 حكمـت  از ايخهشـا  حقيقـت  در كه) 1386جباري،(شودجامعه منعكس ميافراد آن 

نه اصـول اخالقـي را بـر مـوارد خـاص            كه چگو ينو ا ) 1386محمدنژاد،(عملي است 
  ).1387پيك حرفه،( كنيم، همان اخالق كاربردي استاِعمال
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 يبررسـ براى  هاى فلسفى    انتقادى روش  يريبه كارگ  قتي در حق  ياخالق كاربرد 
در مختلـف    يشامدهايـ ل و پ   بـا مـسائ    برخوردمات عملى و    يتصم در   ياصول اخالق 

اخالق كـاربردي   . Beauchamp,1999)( تاس رهي و غ  ها، حكومت هايفناورها،   حرفه
در اخـالق هنجـاري      ن تفـاوت كـه    يـ با ا اي از اخالق هنجاري است،        شاخهدر واقع   

مطـرح  ترين معيار خوب و بد و درسـت و نادرسـت               احكام اخالق و عام    نيترياصل
هـا و   هـا، شـغل   رشـته ، اما اخالق كاربردي به بحث از هنجارهاي اخالقي در           شوديم

 زنـدگي   مختلفيهاجنبهامروزه در ). 1389، يشمال (د پرداز مي خاص يهاتيموقع
 كه باعـث پيـدايش       به وجود آمده است    يمسائل و مشكالت  ها،    فردي و گروهي انسان   

 علوم اجتماعي،علوم فلسفي، علوم پزشـكي و         مختلف يها در حوزه  ياخالق كاربرد 
  و علوم اقتـصادي    ، علوم زيست محيطي و بوم شناختي      زيستي، علوم فني و مهندسي    

بـه  ، اخـالق  گونـاگون  هـاي زمينـه براي آگاهي بيـشتر از  ( .)1386ود،هفر( شده است
  .)مراجعه كنيد) 1(پيوست

-تيـ ها و فعال   در پژوهش  يف اصول اخالق  ي توص  اخالقي در پژوهش،   ني قوان هدف 
ارائـه گـزارش آنهـا      هـا و    يژه در انجام بررسـ    ي است كه به و    يافته علم ي توسعه   يها

، يف مدارك، حقوق شهروند   يل تحر ي از قب  ي كه موارد  ين و مقررات  يقوان. د دارد كاربر
 بـه   يبنـد يدهـد و پا   يرا مدنظر قرار مـ    ... و   ي، تضاد در منافع، سرقت ادب     يقوم پرست 

 از انتظارات مربـوط     يجاد درك روشن  يق ا يانصاف، دقت و صداقت در رفتار را از طر        
ن اصـول همـه افـراد       يـ  كـه بـا كـاربرد ا       يقيسازد، به طر  ي م ي الزام يبه اصول اخالق  

 محافظـت  ير اخالقـ يـ  غيهـا يبهره برداراحتمال  از ياحساس كنند كه به اندازه كاف  
 اخـالق در پـژوهش بـه    جـه يدر نت .)Code of Scientific Ethics,2000( شـوند يمـ 

ان كار و انتـشار اثـر       ين مرحله تا پا   ينخست اشاره دارد كه پژوهش را از        ياصول اخالق 
  .ت خود داردي كنترل و هدادر
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 يمثالً نگاه .  دارد ي طوالن ياها سابقه  از رشته  يمسئلة اخالق در پژوهش در بعض     
ـ      يدهد كه بحث اخالق در ا     ي نشان م  يخچة پزشك يبه تار  الد يش از مـ   ين حـوزه بـه پ
بقراط، افالطون و ارسطو كه اوج آن را         خي از زمان فالسفة بزرگ تار     يعنيگردد،  يبرم
. )1389،خدادوست، حسيني، محجل شجا   ( دانست بقراط   يوگندنامة پزشك ستوان  مي

ـ   و رخـدادهاي   هـا تيـ ز با توجه بـه موقع     ياز آن زمان به بعد ن      ن و  يقـوان ،  ش آمـده  ي پ
ن ي تـدو  ي پزشـك  يهـا  در پـژوهش   يت اصول اخالق  ي به منظور رعا   يمقررات متعدد 

 يغـم گـستردگ   ري علـ  ي و علـوم اجتمـاع     ي علـوم انـسان    يهااما در رشته  . شده است 
ن يـ ج ا يم نتـا  ير مـستق  يـ م و غ  ير مـستق  يها و تـأث   موضوعات و به تبع آن تنوع پژوهش      

 ي پزشـك  يها جامعه، كمتر از حوزه    ي و اقتصاد  ي، فرهنگ ياسيها بر مسائل س   پژوهش
 كـه در    يگرينكتة د ). 1390،يخالق( توجه شده است   اصول اخالق پژوهش در آنها    به  

ل يـ هـا از قب   ر حـوزه  ين است كه بر خالف سا     يد ا  وجود دار  ي علوم انسان  يهاپژوهش
ج ينتـا  شـود، يات و اختراعات به نام افراد ثبت مـ        ي كه كشف  يه و علوم پزشك   يعلوم پا 
 .)1390دادگر، احمدلو، متقي(گرددينم معموالً به دقت ثبت      ي علوم انسان  يهاپژوهش

 و  مؤلـف ت حـق  يـ  پژوهش ماننـد رعا    ي نكات اخالق  يت برخ ين روست كه رعا   ياز ا 
تـر   مهـم   در عين حال   تر و ها به مراتب سخت   ن حوزه ي در ا  ي از سرقت ادب   يريجلوگ
   .است

 

  ها در علم و اخالق در پژوهشارزش

انـد و بـه آن       علم قائـل شـده     ي از دانشمندان برا   ياري كه بس  ييهايژگي از و  يكي
ن رو يـ زاهـا و ا ها سروكار دارد نه بـا ارزش  تين است كه علم با واقع     ياعتقاد دارند، ا  
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 ي آرامش خاطر را برا    اعتقادن  يا. ندستيها هدف ن   كه ارزش  يعلم هدف است در حال    
كننـد، فـراهم    يت مـ  يطة ممتاز و برتر دانش فعال     يكنند در ح  ي كه تصور م   يدانشمندان

. گـذارد يمـ  آزاد  به نام علم در جامعـه      ي انجام هرعمل  ي پژوهشگران را برا   آورد و يم
امـا آنچـه     را در جامعه رواج خواهـد داد 3ي اخالقيهارزش از ا  ين تفكر، علم خال   يا

 از جوانـب بـا      ياري و علـم در بـس      ي اخالقـ  يهان است كه ارزش   يقت دارد ا  يكه حق 
   :توان درك كردين تداخل را مي اياند و حداقل در سه جنبة اصلخته شدهيگر آميكدي

كـه خـود،    ) ي معرفت يهابه خصوص ارزش  (  وجود دارند  ييهاكه ارزش نياول ا 
  .كننديت مي را هداي علميهاپژوهش

 انجـام   ي خاص يهاشه دربطن فرهنگ و ارزش    ي هم ،ير علم يكه امور خط  نيدوم ا 
   .اند وارد علم شدهندانستها ي دانستهق خود دانشمندان يرد، كه از طريگيم

 دايـ ند علم ظهـور پ    يجه و هم به عنوان فرا     يها، هم به عنوان نت    سوم اين كه ارزش   
ن، يبنابر. كنديدا م يتر در بطن فرهنگ جامعه نمود پ       گسترده به صورت  و مجدداً    كرده
د ي دارند و با   يه اجتماع ياز به توج  ي كه ن  يتوانند برابر با هدف باشند، زمان     يها م ارزش

د يـ ات جد يهـا و كـشف    گر پـژوهش  ي د ي از سو  .رفته شوند ي پذ يه اصول اجتماع  يبر پا 
ز در برخـورد بـا      يـ  ن يدي جد ي اجتماع يهاد چالش تواني م ،پژوهشگران و دانشمندان  

ــا اارزش ــد، از ايه ــجــاد كن ــرارداد ن رو ارزشي ــا ممكــن اســت ق  باشــند و در يه
  )(Allchin, 1999.ل داشته باشندياز به تعدي مختلف نيها تيموقع

ا يـ  و   ي سازمان يهاق بودجه ي از طر  ي علم يها پژوهش يهانهيگر، هز ياز طرف د  
ن روست كـه  ي از جامعه هستند، از اي هر كدام جزئيكه به نوعشود ين مي تأم يافراد

––––––––––––––––                                                 
3. value-free 
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 ي بـرا  .سـازند يها ظاهر مـ    از فرهنگ خود را در پژوهش      يپژوهشگران همواره نمود  
 يا حرفـه  تيـ فعال از يا، به طور گسترده   هاتياقل ايو   زنان  كه ييهافرهنگ مثال ، در  

 .شـود ي بـه آنهـا نمـ      ينز توجـه چنـدا    يـ  ن د كه در پژوهش   يتوان د يم اند،حذف شده 
شـوند،  ين م ي تدو ي علم يها در پژوهش  ي حفظ اصول اخالق   ي كه برا  يياستانداردها

 كه مهم و قابل احترام هـستند، الزم و          ييها حل و فصل منازعات و حفظ ارزش       يبرا
  : مانندييهاارزش.  استيضرور
  جامعه و پژوهشگر؛ي ارزش پژوهش برا-

  كه در پژوهش هستند؛ي افراديت براي و امني فردي ارزش آزاد-

 ي فراتـراز آن، ارزش زنـدگ      ي و حت  ي و آرامش و   ي انسان، راحت  ي ارزش زندگ  -
  ).Values& Ethics, n.d(هر موجود زنده 

 خـاص   ياطيـ  انسانها و اقدامات احت    ي، مسائل شخص  ي كرامت انسان  ياحترام برا 
هـا   كه انـسان   يزمان. از اركان اخالق در پژوهش است      ريب پذ ي آس يهاتي جمع يبرا

-چه در پـژوهش  (سازندي جامعه پژوهش را م    يو به گونه ا    ل هستند يدر پژوهش دخ  

د ي، با ) ي علوم پزشك  يها و چه در پژوهش    ي و علوم اجتماع   ي حوزه علوم انسان   يها
ـ      يرسانبي احتمال آس  يبه نحو  ر ي سـا  ي بـرا  ن مـسأله بعـضاً    يـ ا. ن بـرد  ي افـراد را از ب

ب رساندن بـه   ي اجازه آس  يچ پژوهش ي كه ه  ين معن يبدز مطرح است    يگر ن يجانداران د 
 ، داراي  از اخـالق   ين روسـت كـه علـم عـار        يـ  از ا  . را نـدارد   ياچ موجـود زنـده    يه

 .ستي ني اجتماعيها ارزش

هـا  ن ارزشي ايد تمامين است كه چگونه باينجا وجود دارد اي كه در ا يا اما نكته 
ـ  ي انجام گ  ي كه پژوهش  ين معن يرا همزمان حفظ كرد، بد      و  ي فـرد  ي آنكـه آزاد   يرد، ب
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ده گرفتـه   ي افراد جامعه ناد   ي و معنو  ير پا گذاشته شده و حقوق ماد      ي ز يكرامت انسان 
  .ها را حل و فصل كندان ارزشين اختالف ميد اي باياينجاست كه اصول اخالق. شود

  
  د اخالق در پژوهش را فراگرفت؟ يچرا با

-فعاليت  كه يافراد همه يبرا ،است اخالق در پژوهش     ةبه منزل  آنچه كه  دانستن

-يپـژوهش اسـتفاده مـ      يهاافتهي كه از    كساني يدهند و تمام  ي انجام م  پژوهشيهاي  
 در پـژوهش  ي اصـول اخالقـ  بـه د ي پژوهشگران بايتمام. ت است يار با اهم  ي بس ،كنند

انجـام   ي بـرا  يهيتـوج چ وجه،   يه اين اصول به      نسبت به  يآگاه نا ؛باشندمقيد و ملزم    
 را بـه خطـر   ت افـراد  يـ كـه امن   ييهـا ت و نادرست و پژوهش    يمسئولي   ب هايپژوهش
كـه رعايـت اخـالق در       هـايي   به كارگيري اصول و نظريـه      ،نيابنابر .باشدي نم بيندازد

  . كنند، از وظايف پژوهشگران استپژوهش را تضمين مي
 يد با در نظر گـرفتن مـسائل اخالقـ         ي است كه با   يت عموم يك مسئول يپژوهش  
د قابل اعتماد و    ي با ،ردي گ رم قرا موج آن در دسترس ع    ي اگر قرار است نتا    انجام شود و  

 بـه جامعـه وارد      ي جـد  يهـا بيتواند آس ين صورت م  ير ا يرا در غ  ي، ز النه باشد ئومس
، شـرافتمندانه و    يت اصـول اخالقـ    يـ د درجهـت رعا   يـ با ،مراحل پـژوهش  تمام  . كند

 ي باشد و به روشـ     مشكوكپژوهش  ك قسمت از    ي يحتاگر  را  ي ز ن شود يدرست تدو 
   .خواهد رفتر سوال ي ز اصل پژوهشن شده باشد، تمامي تدويراخالقيغ

 را در   ي اخالقـ  يبند بودن بـه هنجارهـا     ي پا تياهم وجود دارد كه     يل متعدد يدال
   :سازديپژوهش روشن م
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، صـداقت و    يگـستر ل دانـش  يـ  از قب  ، اهـداف پـژوهش    ي اخالقـي  هنجارها -
ف كـردن،  يـ ت جعل كردن، تحر  ي ممنوع ، مثال ي برا .كننديج م ياجتناب از خطا را ترو    

   .قتيج حقي تروتي اهم، ويقاتيج تحقي نتار دادنييتغ
ان يـ  مياديـ  زيهايها و هماهنگي كه پژوهش اغلب شامل همكار     ييآنجا از -

 را  ييها ارزش ي اخالق يسسات متفاوت است، هنجارها   ؤها و م  افراد مختلف از رشته   
، احترام  يريپذتي، مسئول اعتماد مانند هستند،   يساس مهم و ا   ي گروه ي كارها يكه برا 

 ي از هنجارهـا ياري نمونـه بـس  يبـرا . دهـد ي گسترش مـ  ،متقابل، و انصاف و عدالت    
ـ    يهـا اسـت ي، س فيف و تصن  يلأت هايشيوهل  ياز قب  ( در پژوهش  ياخالق ف يلأ حـق ت

 )يو داور  يبررسـ  نيقـوان ،  هاداده يبه اشتراك گذار   يهااستيس ،وحق ثبت اختراع  
ت يـ منـافع مالك    حفاظـت از   ي بـرا  نـد نكيق مـ  ي را تـشو   ي گروه ي كه كارها  يدر حال 
 كـه   ل دارنـد  يـ تما از پژوهـشگران     ياريرا بـس  يـ  ز ،نـد ا  به وجود آمده   ي شخص يمعنو

  به سرقت رفتـه    شانيهادهيدهند كه ا  ينم و اجازه    كنندكارشان را با نام خودشان ثبت       
 .ارائه شود يگريتوسط شخص دا زودتر از موعد مقرر يو 

كنند كه محققان مـسئول     يجاد م ي را ا   الزام ني ا ،ي اخالق ي از هنجارها  ياريبس -
 و ي كه بـا اسـتفاده از بودجـه دولتـ         ي در پژوهش  ، مثال يبرا. عموم باشند ) يجوابگو(

 ي بـه مـردم الزم و ضـرور        يي در جوابگـو   ي اخالق يرد، هنجارها يپذي انجام م  يمردم
 .است

  از يت عمـوم  يـ  و حما  يبانيجـاد پـشت   ي بـه ا   ، در پژوهش  ي اخالق يهنجارها -
ك پـروژه مطمـئن     يـ ت  يـ ت و تمام  يفي ك  از  كه مردم  يزمان. كنديز كمك م  يپژوهش ن 

 .  كننديبانيت و پشتي حماآن وجود دارد كه از يشتري احتمال بباشند،
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 و  يگـر معنـو   ي د يهـا  پـژوهش، ارزش   ي اخالق ي از هنجارها  ياريت بس يدر نها 
م ي، تـسل  ي، حقـوق انـسان    ي اجتمـاع  يهـا تي، مانند مسئول  ندكنج  يز ترو ي را ن  ياجتماع

 )A Guide to Research Ethics, 2003( .تي امن حفظقانون و شدن در برابر

زان يـ بـه م    داشته باشـد و    ي آثار مخرب فراوان   تواندي م ،زوال اخالق در پژوهش   
 يري جبـران ناپـذ    يهـا بيگر موجودات زنده آس   ي د ي به افراد بشر و حت     يقابل توجه 

هـا و روشـن سـاختن       ت پـژوهش  ي هدا ي برا ي اصول اخالق  ن رو وجود  ياز ا . برساند
 كـه بـه     ير افـراد  ي سا يمنيك سو و حفظ ا    ي كنند از    يد ط ي كه پژوهشگران با   يريمس
 آنهـا  يريت و بـه كـارگ    ياهم ار با يبسگر،  ي د يل هستند از سو   ي در پژوهش دخ   ينحو

  .ر استيپذنااجتناب
  

  ند پژوهشياخالق در فرا
 است و هـر  ي واجب و ضرور،يت نكات اخالقي مراحل پژوهش، رعاير تمام د

 كـه در    ييهـا  خاص خود و افراد و سازمان      يهايژگين مراحل با توجه به و     يك از ا  ي
ر يـ  در غ  .رديـ د مورد توجه قرار گ    ي دارد كه با   اي ويژه ير هستند، اصول اخالق   يآن درگ 

خواهـد   5ياوء رفتار حرفـه    و س  4يسوء رفتار پژوهش   صورت پژوهشگر مرتكب   نيا
   .شد

 شنهاديـ پ در نيشيـ اقتبـاس از آثـار پ      ايـ  و   فيـ تحر،  افترا  را يسوء رفتار پژوهش  
 سـوء رفتـار    .انـد كـرده ف  ي تعر ،ج پژوهش يا در گزارش نتا   ي، انجام پژوهش    پژوهش

––––––––––––––––                                                 
4. Research Misconduct 
5. Professional Misconduct 
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نشر حشو يا   ( نادرست، تكرار نشر   ي، داور يقاتي از همكاران تحق   يبردار بهره يا حرفه
ك دوره معقـول،    يـ  اطالعـات در   ي، عـدم حفـظ و نگهـدار       ))1390ري،ح(افزونگي،  
 ليـ بـدون دل  ن  ي معـ  زمـان  در اطالعـات  انتشار عدم ايو  ،  هار مجاز از داده   ياستفادة غ 
  (Code of Scientific Ethics, 2000)است... معقول و 

 درسـت   ، مثـال  يبـرا .  باشـد  ي عمد  رفتار كي جهيتواند نت يتخلف در پژوهش م   
پژوهـشگر عمـداً    گر انواع تقلب آشكار كه      ي وجود ندارد و د     كه اصالً  ييهاكردن داده 

 ي بـرا يـي  جزايهـا  و مجازاتي مقررات دولت،يطين شرا يدر چن . شوديمرتكب آن م  
 اشتباه، غفلت   هجيتواند نت ين م يتخلف در پژوهش همچن    . موجود است  ين اعمال يچن
ن نـوع از    يا. باشند مي باشد كه از مصاديق رفتار غيرعمدي       پژوهش  نادرست روشو  

سـسه مـورد   ؤشـوند و در سـطح م  يسسات پوشش داده مـ  ؤ توسط م  تخلفات معموالً 
  (A Guide to Research Ethics, 2003).رنديگيمجازات قرار م

 پژوهش  ي كه رخ دهد، اصول اخالق     ين تخلفات در هر سطح    ي ا ،در هر صورت  
  . پاسخگو باشد و حتي قانوند در برابر جامعهيده گرفته است و پژوهشگر بايرا ناد

  

  ند پژوهشي در فراياصول اخالق
ن مسئله توجه داشته باشد كه      يد به ا  يپژوهشگر با ،   پژوهش نخست هر در مرحله   

ق يـ  و تحقي قابـل بررسـ  ي كه او قصد پژوهش آن را دارد از لحـاظ اخالقـ            يموضوع
ا يـ  و  افـراد يم شخـص ي مـستلزم ورود بـه حـر       در مواردي   پژوهش  فرايند راي ز .باشد

-ي از افراد م   يب رساندن به گروه   يباعث آس  كه    به اطالعات محرمانه است    يدسترس
 .رديـ  قـرار گ   ي مـورد بررسـ    ،د به عنوان مسئله پژوهش    ي هرگز نبا  ين مسائل يشود، چن 
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 از مشكالت   يكه بتواند مشكل  ني ا يعني ، داشته باشد   ارزش پژوهش  ، موضوع همچنين
 انتخـاب موضـوعات     .ارائـه نمايـد    ي بشر د در دانش  ي جد يجامعه را حل كند و راه     

 جامعه ندارد، تنها وقت     ي برا يكه دانستن آنها نفع   ا موضوعاتي   ي و   ،ي و تكرار  يميقد
ن رو  يـ دهـد، از ا   ي جامعـه را هـدر مـ       يهاهيو سرما  پژوهشگر و خواننده و امكانات    

 وهي مـسئله در رابطـه بـا شـ         اين. ستي ن ي مطابق با اصول اخالق    يقاتين تحق يانجام چن 
د يـ ها با دادهيوه گردآوري ش.كنديز صدق مي آن ن يل و بررس  ي و تحل  ها داده يگردآور

ب رساندن و تجاوز بـه حقـوق افـراد          يچ گونه آس  ي و بدون ه   يمطابق با اصول اخالق   
سـت  امسئول  ).. وانات و   يها، ح  انسان (جامعه پژوهش   پژوهشگر در قبال    را  ي ز ،باشد
 .ل شودي تحليري و سوگيبكاريچ گونه فرين هد بدوي شده باي گردآوريهاو داده

 كـه در رونـد      يت اصـول اخالقـ    يـ  مـوارد در خـصوص رعا      ي به برخـ   ،ري در ز 
  :ت است، اشاره خواهد شدياهم ار بايپژوهش بس

  
 و صداقتيدرستكار   

 و منطبق ار مهم   ي از اصول بس   يكيداشتن صداقت در تمام مراحل انجام پژوهش        
هـا، روش انجـام      داده يصـداقت در گـردآور    امل  شـ   كـه   اسـت  ي اخالق يارهايمع با

 در واقع به    ،را عدم صداقت  يز. باشد مي ت انتشار مقاله  يج، و در نها   يپژوهش، ارائه نتا  
جة پـژوهش  ي است كه از نتيه افراديب دادن همكاران، سازمان مربوطه و كل  ي فر يمعن

   . سود يا زيان خواهند برديابه گونه
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 و قضاوت مستدلينيواقع ب   
 اصـل واقـع     ،جيها و ارائـه نتـا     ر داده يل و تفس  ي، تحل يد در گردآور  يژوهشگر با پ

 كار پژوهش   ،ير منطق ي و غ  ي شخص يهايري را در نظر داشته باشد و بدون سوگ        ينيب
  از شـهامت و شـجاعت      ياد بـه مرحلـه    يـ در واقـع پژوهـشگر با     . را به انجام برساند   

 بـه ضـرر     يا حت ي نباشد و    شه سود  را هرچند ب   يده باشد كه بتواند مطلب    ي رس اخالقي
 اثـر   ي بر كـار و    ي و شخص  ي و مسائل مال   كندان  ي ب ، مربوطه باشد  يهاخود و سازمان  

  .نگذارد
  

  عمل به تعهدات  
 خود را متعهد به انجام      ،ن انجام پژوهش  يد كه پژوهشگران درح   يآيش م يار پ يبس

نجـام پـژوهش را     نه ا يكه هز نيا ا يكنند و   ي م يا حقوق ي و   يقي حق ي شخص ي برا يكار
 يهـا بـرا   مـان يگونه تعهـدات و پ     ني به ا  يبنديپا. دارنديافت م ي خاص در  يطيبا شرا 

ار مهـم   ي بـس  ،دهـد يت مـ  يـ  در پژوهش اهم   يت نكات اخالق  ي كه به رعا   يپژوهشگر
  . است

  

 دقت  
چ گونــه يت دقــت و حوصــله و بــدون هــيــد در نهايــنــد پــژوهش بايتمــام فرا

 يانتقـاد نگـاه    را بـا     ي پژوهـش  يد تمام كارها  ي با ،پژوهشگر. ردي انجام گ  يانگار سهل
سـهل  . ديـ  نمايريـ گي پبا دقت  راهمكاران ري قرار دهد و كار خود و سا   يمورد بررس 

  .درش نداهند پژوي در فرايقه اخاليگونه توجچيه  و غفلت،يانگار
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 هااستفاده منصفانه از فرصت 

تـصاحب  . ده كننـد  سـتفا ها و منابع علمـي ا     فرصت پژوهشگران بايد منصفانه از   
 در حرفــه علمــي توســط طلبانــه فرصــتاز منــابع علمــي يــا پيــشرفت غيرمنــصفانه

  )1389فرهود، .(پژوهشگران عملي غير اخالقي است

  

 يت معنويمالك  
ـ يـ  اهم،نيشيـ  آثار پژوهشگران پ   يت فكر يت مالك يرعا هرگونـه  .  دارديت فراوان

 ،هر شكل و در هر جـا      در  ،  نداده ش رائهها ا  كه توسط افراد و سازمان     ي آثار استفاده از 
  .باشدناسب به آنها ماف و شفاستناد  و  با نامد حتماًي، بامورد استفاده قرار گيرندكه 

  

 يرازدار( ت اعتماديقابل(  
جه رسـاندن   ي در تمام مدت انجام پژوهش تا به نت        ،ات محرمانه طالعحفاظت از ا  

، پژوهـشگر   هـا  داده يدآورمرحله گر ممكن است در     ،به عنوان مثال  .  است الزاميآن  
بـه منزلـه   كـه  دست پيـدا كنـد    ،ي و نظامياسرار تجار و يا ادفرا  خصوصي ةنيشي پ به

.  اسـت  ير انـسان  يـ  و غ  يراخالقي غ يآنها كار   است و فاش كردن    محرمانه هايدانسته
ا ناشـران   يـ ران، داوران و    يبـه سـردب    چاپ ايش و   يراي و ي كه برا  ييها نوشته همچنين
   . شوندي محرمانه نگهدارات آنها كامالًيد محتوي با،شونديسپرده م
  

 مشاوره مسئوالنه  
پنهـان  . دنـ ن قـرار ده   يريار سـا  يـ د آنچه را كه آموخته اند در اخت       يپژوهشگران با 
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چ عنـوان   ي بـه هـ    ،دادن اطالعـات نادرسـت      فراتر از آن،   يا حت يعلم    و احتكار  يكار
  .ستي ن،باشد  مي بر آن حاكمي كه اصول اخالقي جامعه علمستةيشا

  

 استدالل  
 كه همراه با شـك و گمـان         يجينتا. دي و برهان سخن بگو    ليدلد با   يپژوهشگر با 

 .دا كندي پيگاهي جا،ي در مباحث علم و نبايدتوانديباشد نم

  

 شمول ج جهانينتا  
ا يـ محقـق و     ياجتمـاع  ايـ و   يشخـص  يهـا يژگيو ريسا ايو  ، طبقه،   تيمل،  نژاد
 كه آن را اصل     يژگيت داشته باشد، و   يج اهم ياعتبار نتا د در   ينبا ، پژوهش  مورد جامعة
  .خوانندي بودن م"جهانشمول"ا يت يجامع

  

 6تضاد منافع  
ك پـروژه  يـ ا سـازمان در انجـام   يدهد كه تعهدات فرد  ي رخ م  يتضاد منافع زمان  

ب  سـب  ، موضـوع  ايـن  و   شته باشد  منافات دا  ي و يعهدات شخص تا  يخاص با منافع و     
 يين رفتارها ي است كه چن   ياغلب مسائل مال  . شودمي يانه و  و اعمال مغرض   يريسوگ

 و  هـاي سياسـي    همكارانه، جهت  يستدها شود، اما روابط دوستانه، داد و     يرا سبب م  
  .شوند ين روابطي سبب به وجود آمدن چنتوانديز مي نحتي مذهبي

 ي و ي كـه درتـضاد بـا منـافع شخـص           را يا كند موارد بالقوه   يد سع يپژوهشگر با 

––––––––––––––––                                                 
6 Conflicts of interest 
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اگر تضاد در منافع وجود     .  كند يي، شناسا  برسانند ي به و  يكه ضرر ني از ا  پيش هستند
تواند توسط هـر  يج پژوهش، مي نتااعتبار و ي پژوهشگر و درست   يطرفيداشته باشد، ب  

 است كه   ين رو ضرور  ياز ا . شود ي و داور  يبررس  پژوهش، نديدر طول فرا   يشخص
 يـا كـم كـردن     جهـت    رنـد تـا   يرار گ  قـ  توجهمورد  ن موارد   يا ، از انجام پژوهش   پيش

ن بـاور اسـت كـه       يـ سنده بـر ا   يـ چـه نو  ن چنا .برطرف كردن آنها راه حلي اتخاذ گردد      
 را بـه  جاد خواهد كرد، بايـد آن     ير، منتقدان و داوران ا    ي سردب ي برا ي ابهام ي و ي  نوشته
   .ح دهدي روشن توضياگونه

 

 هات دادهيريمد  
  : شودي، به سه مورد مربوط مهاهت داديريمدط با ر ارتبادوهش در پژاخالق 

  معتبر يها و مورد اعتماد از دادهيتهيه مجموعه اخالق) 1
  ها نسبت به داده،تيت و مسئوليمالك) 2 
 ير كـردن آن بـرا     يپـذ هـا و دسـترس     و به اشـتراك گذاشـتن داده       ينگهدار) 3 
  (A Guide to Research Ethics, 2003).عموم
 يا نمونـه  ،دهد كـه پژوهـشگر    ي رخ م  يزمانر،   توسط پژوهشگ  "م شتابزده يتعم"

-جـه يو بـر اسـاس آن نت      ادرست را از جامعه پژوهش انتخاب       نا  ي و   يكوچك و ناكاف  

ن ي كـه از چنـ     ياجـه يمـسلماً نت  . دهـد  ميجه را به كل جامعه تعم     ينتاين   كرده و    يريگ
  . ر سؤال خواهد بوديد، اعتبار پژوهش را زيآي به دست ميپژوهش

را يرند، ز يگيها را دست كم م    ت داده يريت مد ي اهم ،ع پژوهشگران  مواق يدر برخ 
 كنند كه همزمان بـا    ي آنها تصور م   .ر باشد يگتواند وقت يات م ي جزئ ي به تمام  يدگيرس
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 يك كار پژوهش  ين روش در    يا. ن بزنند ي موارد را تخم   يتوانند برخ يق م يشبرد تحق يپ
   .ستينو اخالفي ز ي جا،كامل و جامع

 در  يكه اصول اخالقـ    هاآوري داده  براي جمع  ك طرح روشن  ياشتن  ن رو د  يز ا ا
-مجموعـه داده   .اسـت ي  م و ضرور  زبسيار ال پژوهش   ابتداي در ،آن لحاظ شده باشد   

جـا  نيـ در ا ب  يآسـ منظـور از     . است كه موجب آسـيب ديگـران نـشود          اخالقي هايي
 ي شخـص  و اطالعـات محرمانـه      ياش افـ   ماننـد  يا آزار روح  ي و   يكيزي ف آزار هرگونه
ه يـ هـا ته   قابل اعتماد از داده    يا مجموعه رودانتظار مي  يت اصول اخالق  يبا رعا . است
-شـود كـه بعـد از جمـع        ي گفته م  يا قابل اعتماد به مجموعه داده     ةمجموعه داد  .شود

 جي نتا ي كه بر رو   ي، به نحو  صورت نگيرد  يرييا تغ ينها دخل و تصرف و      آ، در   يآور
 يكي ،ها داده ي و نگهدار  ي جمع آور  يت برا يلئون مس يضمن و ت  ييتع. ر گذار باشد  يثأت
ر يـ شـامل مـوارد ز      اسـت كـه    يعلم يها در انجام پروژه   ي مهم اخالق  اري موارد بس  زا

 :است

  ها دادهي روش جمع آورينظارت بر طراح -
 ها دادهي جمع آوري ط،پژوهشمورد محافظت از افراد  -

 هات دادهيامنو ت يحفظ تمام يبرا ،هاداده ينگهدار و يمن سازيا -

 آنها كار ت در قباليمسئول قبول گران ويبه د هاداده با كار واگذاري -

 هاج دادهيف صادقانه نتايها و تعراستفاده مسئوالنه از داده -

 و ضـدهنجارهاي  )مورد تأكيد مرتن(ي پژوهش اي از هنجارهادر جدول زير خالصه   
  :)1389 ،فرهودقل از به ن(  نشان داده شده است)ميترف مورد تأكيد(پژوهش
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  هنجارها و ضدهنجارها در پژوهش
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 پژوهش در رابطه با شركت كنندگان در پژوهشياصول اخالق   
كننـد، مـسئول هـستند و    ي كه در پژوهش شركت مي در برابر افراد  ،پژوهشگران
ا يـ ن افـراد وارد كـرده و        يـ  بـه ا   يروح و   يجسم بي آس چ گونه يهد  يپژوهش آنها نبا  

د در نظـر داشـته      يـ پژوهـشگران همـواره با    . جاد كند ي ا ياحمت و ناراحت   آنها مز  يبرا
 داشـته    داوطلبانه در پـژوهش شـركت      ، فقط باشند كه افراد شركت كننده در پژوهش      

  .بر آنها اعمال شود يد زور و اجباريچگاه نبايباشند و ه
-ي فراهم مـ    را ديبه دانش جد   يابي در واقع دست   ، افراد شركت كننده در پژوهش    

) حداقل در زمان انجـام پـژوهش      (شتر مواقع منافع مستقيمي   ي كه در ب   ي در حال  ،ندآور
 آنـان  يتواند براي كه پژوهشگر م يط حداقل كار  ين شرا ي ندارد، در ا   ي آنان در پ   يبرا

  . آنان نشوديموجب ناراحت ن است كهيانجام دهد ا
حفاظت ت است، اما    ي پراهم ،ند پژوهش ي در فرا  ، افراد ي حفاظت از تمام   هر چند 

پـژوهش شـامل     ر در يب پـذ  يافراد آس . تر است تير به مراتب بااهم   يپذبياز افراد آس  
 :باشندير مي زيهاگروه

  )سرپرستبه ويژه كودكان بي(كودكان -
 .يا ذهني ي جسميناتوان با هرگونه افراد -

 هايزندان -

 آموزاندانش -

 )سرپرست، يا زنان بي بارداربه ويژه زنان(زنان -

  زيردستان -
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 انازسرب -

  
شـود  ي آنها انجام مـ    ي كه پژوهش بر رو    ي نكات در رابطه با افراد     يت برخ يرعا

  : استياتيار حيبس
د، امـا در اغلـب      ت شـو  يد توسط پژوهشگران رعا   ي كه با  ييهان ارزش يتراز مهم 

 يم شخـص  يت، صداقت و حفظ حر    يتوان به امن  يرند، م يگيد قرار م  ياوقات مورد تهد  
  :افراد اشاره كرد

o تيامن  
 افراد شركت كننـده در پـژوهش مـورد          يت جسم ي و امن  يت روح ي امن ،نجايادر  

ر آن  يزان تـأث  ي كه هنوز م   ياش نشده ي آزما يهادرمان  به عنوان مثال چنانچه    .نظر است 
مـار  ي افـراد ب   ي مشخص نشده است، بر رو     ، آنها يعوارض جانب يا  ماران و   يدر بهبود ب  

ده شود، كـه ممكـن اسـت آنهـا را     ي پرس از افرادييهاكه پرسشنيا ايو ،  شودامتحان  
كننـدگان   شـركت ي و روحـ يت جسميب امنيبه ترت اندارديا در خطر ب ي كند و    يعصب

  .در پژوهش به خطر افتاده است
o صداقت  

 ن معناست كه به منظور انجام     يكنندگان در پژوهش به ا    صداقت در مقابل شركت   
ان مثال، چنانچـه پژوهـشگر      به عنو .  و دروغ به كار گرفته نشود      يپژوهش، پنهان كار  
ن حق را نـدارد كـه خـود را          يكند، ا ي افراد بزهكار مطالعه م    يشناسدر رابطه با جامعه   

  .نمايدتر بتواند با آنها ارتباط برقرار  كند تا راحتيبزهكار معرف
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o حريم شخصي  
 يم شخـص  ين است كـه حـر     ي ا ،ار دارد يت بس يند پژوهش اهم  ي كه در فرا   يانكته

پژوهـشگران اجـازه    . رديـ  مـورد تعـرض قـرار نگ       يطيچ شرا يو در ه  افراد حفظ شده    
 كـه   يپژوهـش .  افراد را مـورد سـؤال قـرار دهنـد          ي و خصوص  يندارند مسائل شخص  

 افراد اسـت، از لحـاظ       يم شخص يا انجام آن مستلزم ورود به حر      يها و    داده يگردآور
  .ستي قابل اجرا نياخالق

ت يتوان با رعا  ي در پژوهش را م    يها و اصول اخالق    ارزش ينف  از يخطرات ناش 
 يزان قابل تـوجه   ي، به م  ارندد كه در پژوهش شركت      ي درارتباط با افراد   ، نكات يبرخ

  : كاهش داد
o ت آگاهانهيرضا 

  :د بداننديافراد شركت كننده در پژوهش با 
  ست؛ اياپژوهش در چه رابطه -
در  شـركت آنهـا      ي بـرا  ياجبـار نيز   آنها دارد و     ي بر رو  يريپژوهش چه تأث   -

 پژوهش وجود ندارد؛

 . شركت كننده در پژوهش در هر مقطع زماني، حق خروج از پژهش را دارد -

 ست؛يا و مشكالت شركت در پژوهش چيمزا -

ب خـورده باشـند، چـه     يـ  در گفتار پژوهشگران باشد و آنهـا فر        ياگر تعارض  -
 ؛توانند انجام دهندي مياقدام

 پاسـخگو   يه كـسان   نـشده، چـ    ينيبشيدر صورت بروز مسائل و مشكالت پ       -
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  (Callahan & Hobbs, 2010) .خواهند بود

 كامل نـسبت بـه تمـام مـسائل          يكنندگان در پژوهش، آگاه   كه شركت نيپس از ا  
 شـركت در    يت خود را بـرا    يد رضا يدا كردند، با  ي كه در ارتباط با آنهاست پ      يپژوهش
 آنها فراهم باشد    ي برا ياد به گونه  يط با يند و شرا  ي اعالم نما  )در مواردي كتباً  (پژوهش

جاد نكند  ي شركت در پژوهش ا    ي برا يكه داشتن اطالعات در رابطه با پژوهش اجبار       
  . ندي نمايريم گي شركت در پژوهش تصميو بتوانند آزادانه و آگاهانه برا

o ضمانت حفظ حريم شخصي 

تـوان سـه سـطح را در نظـر          ي افراد در پژوهش م    يم شخص يبه منظور حفظ حر   
  :گرفت
 

 تواند به شـخص    يپاسخ به پرسش م   : يم فرد يچ گونه حر  ين ه بدو: 1 سطح
 ير افراد قابل دسترس   ي پژوهشگر و سا   ين اطالعات برا  ي مربوط باشد وا   يت و يو هو 
 . است

 كـه  يا مختلف، اما مسئله يها سازمان يگاني شده در با   ي نگهدار يهانهيشيمانند پ 
  و يمي قـد  يهـا  پرونده  جستجو در  ين است كه از نظر اخالق     يجا وجود دارد ا   نيدر ا 

ن يـ  كـه اطالعاتـشان در ا   ي كه افراد  يطياستفاده از اطالعات آنها در پژوهش، در شرا       
انـد،  ن اطالعات اعـالم نكـرده  يت خود را جهت استفاده از ا يمدارك آمده است، رضا   

  .باشدي نمياخالق
   يهـا باشـد امـا پاسـخ       مـي  يك پرسش شخـص   ي پاسخ به    :محرمانه. 2سطح 
ر از پژوهشگر فاش نخواهد شد      ي به غ  يچ فرد ي ه يپاسخ دهنده برا   يتي و هو  يشخص
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ن فـرد در پـژوهش شـركت    يـ توانند متوجه شوند كـه ا يو افراد خارج از پژوهش نم 
  .داشته است

وتر، بـه   ي بـه كـامپ    يق دسترسـ  يژه از طر  ي به و  ،اطالعات محرمانه بايد توجه داشت كه     
 و مطابقـت  يساس اطالعات آمار  بر ا   خارج از پژوهش منتقل نشود و ديگران       يافراد

  .كنندن ييآن با افراد شركت كننده در پژوهش، آنها را شناسا
  

   داند كـه فـرد در پـژوهش شـركت داشـته            يچ كس نم  ي ه :ناشناخته. 3سطح
ـ        يحت. است توانـد بـا    ي اطـالع اسـت و نمـ       ي پژوهشگر از وجود شركت كننـدگان ب

 در  يدانـد كـه چـه كـسان       ي نمـ  را اصـالً  يـ  كنـد، ز   يي آنها را شناسا   ،مطابقت اطالعات 
 .اندپژوهش شركت داشته

 كـه از آن نمونـه   يتـ ي جمعيهـا يژگـ ي، اگر پژوهشگر درباره وبايد توجه داشت  
كـه  نيا ا ي كوچك باشد و      بسيار تين جمع يا اطالع داشته باشد و يا     شده است    يريگ
 ياهـ    پرسـشنامه  ي بـر رو   ي شماره، رنـگ و عالمـت خاصـ        ييشه به دنبال شناسا   يهم
بـر  هـيچ وجـه نبايـد اسـتفاده         ، ولي به   كند ييتواند آن را شناسا   ي، م كميل شده باشد  ت

  .(.Values & Ethics, n.d)دام شونده انجخالف خواست و ميل شركت كن
كنندگان به وجود آورد كه آنها ناشـناخته خواهنـد          نان را در شركت   ين اطم يد ا يبا
اعـث شـود كـه    اخته شـدن ب ن صورت، ممكن است ترس از شـن      ير ا يرا در غ  يماند، ز 
ن منظـور   يبـد . نديف نما يها را تحر   الزم را نداشته باشند و پاسخ      يهاي همكار ايشان

  :ر را به كار گرفتي زيتوان راهكارهايم
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 از  يچ نـام  يد، ه يآي كه از شركت كنندگان در پژوهش به دست م         يدر اطالعات  -
ا شـرح   يـ  شـوند و     يآورمـع  ج ،ها بدون نام  به عنوان مثال، پرسشنامه   . آنها ذكر نشود  

  .نوشته شودو نشاني خاص ماران بدون نام يحال ب

 ناشـناخته مانـدن شـركت       ، انبوه اطالعات  يع انبوه پرسشنامه و جمع آور     يتوز -
 كـه   ي عموم يهاع پرسشنامه در مكان   يبه عنوان مثال، توز   . كندين م يكنندگان را تضم  

 كـه هـر كـدام از        يار دادن جعبـه   جا حضور دارند و قـرا      از افراد در آن    ياديتعداد ز 
 . خود را در آن قرار دهنديهاان پاسخيپاسخگو

 . كه ممكن است باعث شناخته شدن فرد شودي فرديهايژگيد بر ويعدم تأك -

o ي و ذهني جسميهابي از آسيريجلوگ 

ت يـ شـود كـه موجـب آزار و اذ        ي را شامل م   ي هر گونه عمل   ،ي جسم يهابيآس
جـاد  يت ا يـ  و معلول  ي، نـاتوان  يمـار ي او ب  ي برساند و برا   بي آس ي فرد شود، به و    يبدن
 بـر   ي پزشـك  يهـا شي در آزمـا    در گذشـته،   تواني را م  ييهابين آس يد، نمونة چن  ينما

  . روي زندانيان جستجو كرد
شود كه بر ذهـن و روح فـرد اثـر           ي را شامل م   ي هر گونه عمل   ،ي ذهن يهابيآس

 را به خطر    ي و يند و آرامش روح    و اضطراب ك   ي گذاشته، او را دچار سردرگم     يمنف
 و  ي ارتباطـات خـانوادگ     و يبه عنوان مثال پرسش در رابطه با مسائل شخـص         . ندازديب

 و اضـطراب  يجـاد نـاراحت  ي فرد پاسخ دهنـده ا يتواند برا ي موقايع زندگي گذشته او  
 و تجـسس و بـازجويي از        يش روانـشناخت  ي را در آزمـا    ييها بين آس ينمونة چن . كند

  . جستجو كرد اسي،زندانيان سي
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o ريپذ بيكنندگان آسحفاظت از شركت 

گـر  يتـر از د  انجام پژوهش آسان ير برا يب پذ يشتر اوقات، انتخاب افراد آس    يدر ب 
د يـ  پژوهشگر با  ،دهندل  ين افراد، جامعه پژوهش را تشك     ي كه ا  يدر صورت . افراد است 

  .ردي را در نظر بگياهژير وي تداب از اين افراداحتمالي از سوء استفاده يري جلوگيبرا
  

   پژوهشهايانتشار يافته مطرح در ياخالقمالحظات 
 يگسندينو   

 بـه صـورت      پـژوهش مطـرح اسـت و        انتشار نتـايج هـر      كه در  ييكي از موارد  
 ياريدر بس . سندگان است ي نام نو  ترتيب درآمده است، مسأله     يدر جامعه علم  مشكلي  

 يبراد،  يآيبه وجود م   همكار چند متخصص و     ياز موارد پژوهش از كمك و همكار      
 هـم الزم    ي امـا گـاه     اسـت  يكاف و تشكر    يتنها قدردان  هاين همكار ي از ا  يبرخذكر  

ن يسنده مسئول، مهمتـر يكار نو.  همكار آورده شود   ةسندي فرد به عنوان نو    ناماست كه   
شـود، بـه    ي اعطا م  يف به و  يلأاز ت ين امت يشتريبالً  وكه معم  است   يقسمت كار پژوهش  

سنده ي نو يكه چه كس  ني در مورد ا   يريگمي از پژوهشگران در تصم    ياريل بس ين دل يهم
 كـرد،   يد تشكر و قـدردان    ي با يسنده همكار باشد و از چه كس      ي نو يول و چه كس   ئمس

 از كـار    ي و مبهم  اريكن مسأله همچنان به عنوان بخش ت      ي ا ؛شونديبا مشكل مواجه م   
  . مانده استيباق

 خود و   يهادهيو ا  كار به منظور محافظت از    رانپژوهشگ،  هاچالشن  ي ا با وجود 
ـ  مناسـب  يهـا وهيش با بايد ،پژوهش تقلب در   از يريجلوگ نيهمچن  انتـشار ف و   يلأت
د يـ شـود، با يسنده در مقالـه آورده مـ   يـ  كه به عنوان نو    يهر فرد  .يي داشته باشند  آشنا
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تمـام  بـه عـالوه     . در انجام پژوهش و هم در نوشـتن آن داشـته باشـد             ياسهم عمده 
 ...) و ي طـرح پژوهـش    ، مقالـه  ( اثـر  ت كامـل  يولئرش مـس  ي پذ يد آمادگ يسندگان با ينو

  .  را داشته باشندمربوط
سنده يـ نو ICMJE(7(يراستاران مجله پزشـك   ي و ين الملل يته ب يف كم يبر طبق تعر  

  : ف مقاله انجام داده باشديلأر را در تي زي از كارهايكيد يبا
ل و  يا تحل ي  و ها داده يا گردآور يوهش،  ان پژ ي در طرح و ب    يسهم قابل توجه   - 1
  .ر اطالعات داشته باشديتفس

ه كـرده  يـ  مقاله تهي اصالح محتواي برا و بحثي  يا نقد ي مقاله و    8يسينوشيپ - 2
 .باشد

 . داشته باشدر قبول انتشااير ب را نوشتهييد نهاييأت - 3

د بـه   يـ  نبا شـته باشـد،   ن سه نقـش را دا     ير از ا  ي به غ  ي در پژوهش نقش   ياگر فرد 
 .رديـ  قـرار بگ   يد تنهـا مـورد تـشكر و قـدردان         يـ سنده آورده شود، بلكـه با     ينوان نو ع
)Uniform Requirements …,2009(  

ن يـ همه آنهـا بـا هـم در رابطـه بـا ا            بايد  سندگان،  يب نام نو  ي در رابطه با ترت    ،اما
ه يـ  درته يشتري باشد كه سهم ب    يد آن فرد  يسنده اول با  ينو.  كنند يريگميموضوع تصم 

هـا بـا    ب نام ي كنند كه ترت   يريگميد تصم يسندگان با يگر نو ياشته است، سپس د   مقاله د 
د يـ سندگان بايـ  همـة نو .چگونه باشد هاي مشاركت آن فرد     ارزشها و   توجه به مالك  
  .باشندمل ا،كهاب ناميدر رابطه با ترت

 
––––––––––––––––                                                 

7 International Committee of Medical Journal Editors 
8. Drafting 
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 يسرقت ادب  
   و هـا سـروده هـا،   هيـ ر، نظر يد، افكار، تـصاو   ين معناست كه عقا   ي به ا  يسرقت ادب 

  . عرضه شودييگرت شخص دي با مالك،يفردي هانوشته
 او از لحاظ اصول     يه كارها ي انجام دهد، كل   يك بار سرقت ادب   ي ياگر پژوهشگر 

بـه عـالوه سـرقت      . ال خواهد رفـت   ؤر س ي ز ي و قابل اعتماد بودن و امانتدار      ياخالق
بـا  ن را تـوان آ ي، كـه مـ   استاتزقابل مجا و ير اخالقي غيعمل ، هرچند اندك،يادب

سـطح   هـم  ، خود از ابتدا به وجود آورنده آن بوده         اصلي سندهي كه نو  ياثركل   سرقت
  .دانست

 دانـسته،  را   ي هستند كه متن   يك طرف افراد  يدر  .  دارد ي انواع متفاوت  يسرقت ادب 
سنده يـ  به نو  يو به درست   آورندي آن را در كار خود م      ،كننديكلمه به كلمه نقل قول م     

 را از   يا متـون  ي هستند كه ناخواسته و      يگر افراد ي و در طرف د    نددهي استناد نم  ياصل
 استناد  يبع اصل ا به من  ينكه به درست  يكنند، بدون ا  ي م يسي و بازنو  يچند اثر سرهم بند   

  .دهند
 و  ندستيـ  قابـل تحمـل ن     يجامعه علمـ  از سوي    ،ن دو نوع سرقت   يچ كدام از ا   يه

    . ناشران رد خواهند شدز طرفا ييهان دستنوشتهيچن
 از  يري جلـوگ  ير را بـرا   يـ  ز يشنهادهايـ  پ )2004( 9اناينـد يت دانشگاه ا  يوب سا 
  : ارائه داده استيسرقت ادب

 اسـتناد كنـد در      يد به منبع اصـل    يكند با يه م ي را ته  يا كه دستنوشته  ي پژوهشگر
  : صورت

––––––––––––––––                                                 
9 Indiana University 
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ن مطلـب را بـه      يـ  خاص اسـت، چـه ا      ي كه متعلق به شخص    ينقل قول مطلب   -
 .ه باشدردآو ي و چه كتبيصورت زبان

ن مطلـب را بـه      يـ  خاص اسـت، چـه ا      ي كه متعلق به شخص    ي مطلب يبازساز -
 .ه باشدآورد ي و چه كتبيصورت زبان

  گري دي شخصيهاها و روشهيها، نظردهياستفاده از ا -
ك دانش ي به صورت كهنيا، مگر اطالعاتيگر ابزار ياستفاده از اطالعات و آمار و د

 Plagiarism…, 2004 )( . درآمده باشديعموم
   

 از  دارييـ  د هـاي شـكل گر  ير، متن، و د   ي تصاو ي برا ين حاكم بر سرقت ادب    يقوان
د انتـشارات بـه خـصوص وب        يـ  جد هايشكلن  ي انتشارات وهمچن  يتمام انواع سنت  

 از  يثر شخـص  ا از   ي اگر مقدار قابل توجه    ن صورت كه  ي به ا  .جهان گستر كاربرد دارد   
سنده يـ ن را از نوآد اجازه استفاده از ي باهسنديت برداشته شود، نويك صفحه وب سا  ي

   .ت اخذ كنديزبان وب سايا مي و ياصل
 امـا   ،دن نـشو  ي دارند كه مرتكب سرقت ادب     ي جد ي از پژوهشگران تالش   ياريبس

 انجـام پـژوهش     ي برا يرا افراد اغلب از منابع متفاوت     ي ز ،ستيشه راحت ن  ين كار هم  يا
-ي مـ  يكياند،   كه از قبل داشته    ياطالعاتد را با    ي جد يهاافتهيرند و   يگيخود كمك م  

كننـد و   يد مـ  يگران است تول  يدة خودشان و د   ي و گاه آنچه را كه حاصل فكر و ا         كنند
 از  يري جلـوگ  يبـرا . ريـ ا خ يـ ا اسـتناد الزم اسـت       يشوند كه آ  ين حالت مردد م   يدر ا 

وب ر بـه نقـل از       يـ سندگان، از مـوارد ز    يگر نو ي از كار د   ،يا تصادف ي و   يسرقت سهو 
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  :توان كمك گرفتي م10ت دانشگاه نورث وسترنياس
ست و جـز دانـش      يـ  كه متعلـق بـه شـخص شـما ن          يها و اطالعات  دهي به تمام ا   -
  .دي استناد ده بايدشود،ي محسوب نميعموم

 از عالمـت    د، حتمـاً  يكنيه م د استفا يگري شخص د  يهاها و نوشته   اگر از گفته   -
  . ديومه استفاده كنيگ

د كه آنچـه گفتـه خواهـد    ي شده نشان دهيسي بازنو يهاسمت تمام ق  يدر ابتدا  -
 . استيگري شخص ديهادهيشد ا

 .(به منبع مربوطه الزامي است شده، استناد يسي بازنويها قسمت پايان در-

Avoiding Plagiarism,2005) 

تكرار انتشارات   .را نام برد   11تكرار انتشار ا  ي و   بازچاپتوان  ي م ياز انواع سرقت ادب   
  :شوديف ميگونه تعر نيا

 ي با مطلبيادي زي است كه همپوشانيا، انتشار مقالهچاپ مجددا ي و تكرار انتشار
 يگري دي در جا كه قبالًيك نوشته زماني تكرار چاپ . منتشر شده استدارد كه قبالً

 كرده است و پژوهشگر يچي سرپين الملليلف بؤچاپ شده باشد، از قانون حق م
ش يت انتشارات خود را افزاي انجام دهد، تنها كمي مكرريهاكه پژوهشنيبدون ا

ش از آنچه كه هست نشان يج به دست آمده را بيت نتايله اهمين وسيداده است و بد
 يروي و ن استفاده مقرون به صرفه از منابع از پژوهشگرين حالتيدر چن. دهديم

منتشر   كه قبالًياالهمق. ر پا گذاشته استي را زيمباحث اخالقو  تجاوز كرده يانسان
  به چاپ برسد، مگر مجدداً،يرات جزئييا با تغي ،يگريد با عنوان ديشده است، نبا

––––––––––––––––                                                 
10 North Western 
11 Redundant 
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براي (.گردديارسال مجهت چاپ   بار دومين مقاله برايان شود كه اي بكه صراحتاًنيا
 مدرك بازي، علم ،بلندپروازي" آگاهي بيشتر از موضوع سرقت ادبي، مقالة

 قرار دارد و )2(د در پيوستوش فرهو داري دكترنوشته ")ريسمپلج واژگان(سازي
 ).منبع بسيار مناسبي است كه در اين زمينه به دقت تهيه شده است

  

 ت قانونيرعا  
  بـه  مربـوط  ي و دولتـ   ي سـازمان  يهـا اسـت ين و س  يت كردن قـوان   يدانستن و رعا  

 ي برا يهيجچ عنوان تو  ين به ه  يستن قوان نندا.  است ي پژوهشگران الزام  ي برا ،پژوهش
-ي پژوهشگر را موظف م    ،ها از سازمان  يبه عنوان مثال، برخ   . باشدي از آنها نم   يتخط

ن يـ نـد كـه پژوهـشگر در ا       يكنند كه مقاالتشان را تحت نام سازمان متبـوع چـاپ نما           
  .د طبق قانون عمل كنديحالت با

  

 گذاران پژوهشهيسرما 

د كه بـه دنبـال كـسب         هستن يقيا حق ي و   ي حقوق ي افراد ،گذاران پژوهش هيسرما
گر ي د يشوند و از سو   ي را متقبل م   ي انجام پژوهش  يهانهي هز ،يا معنو ي و   يمنافع ماد 
 را  يفيكنـد، وظـا   يافـت مـ   يكـه در  حقوقي  شود كه در قبال     يموظف م  نيز   پژوهشگر

ه حقوق هـر دو     يشود كل ي كه در ابتدا منعقد م     يبهتر است كه در قرارداد    . متقبل شود 
 تعلـق   ي شده به چـه كـس      ي گردآور يهانكه داده يل ا ي از قب  يسائلان شود و م   يطرف ب 
ح داده  ي توضـ  يبـه روشـن    ر مـوارد  ي است و سا   يج با چه كس   يا حق انتشار نتا   يدارد و   
كنـد بـه تعهـدات خـود        يافت مـ  ي كه در  يانهيپس از آن پژوهشگر در قبال هز      . شود
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 يشـود دارا  يد مـ  يـ ل كه توسط پژوهشگر تو    ييهايبه عنوان مثال، خروج   . بند باشد يپا
  .ه را بازگرداندية اوليارزش افزوده بوده و سرما

  
 انتشار مسئوالنه   

 كه به   يها در انتشار آنها مشخص خواهد شد و پژوهش        ه پژوهش ي كل ييجه غا ينت
 و تنهـا هـدر   نداشـته  يچ ارزشـ يمرحله انتشار نرسد و در انحصار پژوهشگر باشد، ه        

ر ير پـژوهش سـبب خواهـد شـد كـه سـا            انتـشا . ه خواهـد بـود    يدادن وقت و سـرما    
تشان انجـام شـده اسـت قـرار         ي كه در حوزه فعال    ييهاان پژوهش يپژوهشگران در جر  

 ييهـا  نزننـد و افـق     ي تكرار يهاادامه دهند و دست به انجام پژوهش      را  رند و آنها    يگ
 بـه  يهر پژوهش.  به سمت جلو باشد    ييهاد آورند كه سرآغاز حركت    يتازه در علم پد   

 كـه در    يق انتشار پـژوهش، پژوهـشگران     ي كننده پژوهشگر است، از طر     يف معر ينحو
دام بـه   اقـ تواننـد  مـي دا كـرده و يـ را پيكـديگر  كننـد،  يت مـ ي مشترك فعال يهاحوزه

  .دهاي گروهي كنن پژوهش
ح و  ي صـح  يه معتبر و با روند داور     يد شده در نشر   ي اثر تول  ،ديدر مرحله انتشار با   

   .ش و چاپ شوديراي معتبر ويراستاريوو با رد ي قرار گي مورد بررسيمنطق
 گسترش و توسعه    يد با هدف اصل   ي، پژوهشگر با  يپژوهش اخالق يك   در انجام   

.  را در نظر نداشته باشـد    ي كار شخص  منافعدست به انجام پژوهش بزند و تنها        ،  دانش
كـار   تـا حـد امكـان اجتنـاب كنـد؛             و اتالف وقـت    يد از دوباره كار   ين منظور با  يبد

 انجام دهد و با تـسلط كامـل بـر متـون منتـشر شـده         يش را به صورت حرفه ا     پژوه
ط است كه پژوهش بـه  ين شرايرا تنها در ايد، زي خود را دنبال نمايقين، كار تحق يشيپ
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ت يـ ار اهم ي كه در انتشار مسئوالنه بـس      يانكته. توسعه علم كمك خواهد كرد     د و يتول
ان يـ  پژوهش خـود را صـادقه ب       يها تي و محدود  ين است كه پژوهشگر كاست    ي ا دارد

و پژوهـشگران     كننـد  ين موارد بررسـ   ي را با در نظر گرفتن ا      يكند تا مخاطبان كار و    
  .امان باشند بعدي از مشكالت و عوامل بازدارنده ياد شده، در

  

 ي اجتماعيهاتيمسئول  
،  خود و جامعـه جهـاني       جامعه ي رشد علم  يد در ضمن تالش برا    يپژوهشگر با 

 در طـول    ي اجتمـاع  يهـا بي و كم كردن آس    يري و جلوگ  ينافع اجتماع ج م ي ترو يبرا
  .رات و عواقب كار خود بر جامعه را در نظر داشته باشديكند و تاث تالش ،پژوهش
 

  همكارانحرمت  
 يار مهـم اخالقـ    ي از اصـول بـس     يكـ ي ،احترام به همكاران و رفتار عادالنه با آنها       

 و  ي خود قابل بررسـ    ي افراد در جا   يمام كه كار ت    را ن نكته يد ا يپژوهشگران با . است
ـ      يچ  يتأمل است همواره مد نظر قرار دهند و كار ه           يـا    ارزش و  يك از همكـاران را ب

  .  فرض نكنندنقد و بررسير قابل يغ
  

 هيك نشري يارسال مقاله تنها برا  
ــ فرســتادن همزمــان خــودداري از ــراي  صــراحتاً در ،هي چنــد نــشريك مقالــه ب

ن عمـل   يـ ا. آورده شـده اسـت     يات علم ي از نشر  ياريه در بس  دستورالعمل ارسال مقال  
ه، ي نشر يك مقاله برا  يرا هنگام فرستادن    يز. ير اخالق يده و غ  يار نكوه ي است بس  يكار
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  آن مقالـه   صـرف ، وقـت خـود را        تا داوران  يير اجرا ير و دب  ي از سردب  ي انسان هايروين
ن پژوهـشگر تـا     ياابربنـ . ست كه وقت آنان تلف شود     ي ن  و اخالقي  و منصفانه  كننديم

 داده نشده است، حق     ياش به و  ا رد مقاله  يرش  ي در رابطه با پذ    يجة قطع ي كه نت  يزمان
تـر  ير اخالق ي غ يمسئله زمان اين  اما  .  ارسال كند  يگرية د ي نشر يندارد آن مقاله را برا    

رش، پژوهشگران مقالـة خـود را در هـر دو           يشود كه در صورت پاسخ مثبت و پذ       يم
 ينترنـت و نـرم افزارهـا      يوجـود ا  بـا   ن مـسئله    يالبته امروزه ا  . برسانندمجله به چاپ    
  . ص استي قابل تشخيشود، به راحتي استفاه م از آنهانهين زميمختلف كه در ا

ح ي از پژوهشگران ترج   ي برخ يند داور ي شدن فرا  يل طوالن يبه دل ز سوي ديگر     ا
هر مورد شانس خـود      و در ه ارسال كنند    ي چند نشر  يدهند كه همزمان مقاله را برا     يم

هر چند اين كار هنوز هم اخالقي نيست، ولي در چنين صورتي، بـه              .نمايندرا امتحان   
محض دريافت پاسخ مثبت از يك مجله، بايد بالفاصله مجله ديگر را مطلع و توقـف           

   .دنداوري يا روند چاپ مقاله خود را خواستار شو
  
 يق و داوري دقيبررس  

ا يـ  و   دستنوشـته ) گـان (سندهي است كه در آن نو     ينديرا ف ،يق و داور  ي دق يبررس
جهـت  ر مجلـه مقالـه را       يند و سـردب   فرسـت ي مـ  يا مجلـه  بـه  انتـشار    ي را برا  يامقاله

د، نـ كني مـشابه كـار مـ      يهـا ا حوزه ي كه در آن حوزه و       يبه متخصصان همترازخواني  
  .كنديارسال م
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 :ر استيشامل مراحل زداوري ند يفرا

  ، كنندي ميخوانند و بررسين مقاله را مداورا و سردبير -1
  گردانند، ير برمي خود را به سردبيهاي بررسجي نتاداوران -2
كنـد،  ي م يبند خود را جمع   ير مجله تمام نظرات داوران و نظر شخص       يسردب - 4

  .كنديمقاله ابالغ م) گان(سندهيو بازخورد آن را به نو
  

  : مقاله رخ دهدين مراحل، سه حالت ممكن است برايجه ايدر نت
  .ه استدمقاله كالً رد ش -
 .خواهد شدرفته ي شرط انجام اصالحات پذهمقاله ب -

  . شده استرفتهي پذيمقاله با همان شكل و محتو -
ن روند ممكن اسـت     يا. فرايند چندوجهي است  ك  ي) همترازخواني(يروند بررس 

  .چاپ شود مقاله آماده سنده باشد تاير، داور و نويان سردبيم  ارتباط چندشامل
 ينة موضـوع  يد در زم  يشوند با ي انتخاب م  ي آثار پژوهش  يابي ارز ي كه برا  يداوران

ند تا در حداقل زمان     ي نما ي داشته باشند و سع    ي دانش و مهارت كاف    ،ياثر مورد بررس  
   .ممكن نظرات خود را اعالم كنند

ن  محرمانه بود  يكي، وجود دارد  ي و بازنگر  ي در روند داور   يدو جنبه مهم اخالق   
سندگان را بـشناسند و     يد نو يداوران نبا .  است  اثر يت فكر ي حفاظت از مالك    ديگري و

 يها به دستورالعمل  يبنديدر صورت پا  تنها  . د نام داوران گفته شود    يسندگان نبا يبه نو 
نكتـة  . د به انجـام رسـاند     ي را كامل و مف    يتوان مراحل داور  ي بر محرمانه بودن م    يمبن

  كـه در   يتمام افـراد  .  است ات مقاله ي محتو محرمانه ماندن  ،يگر در روند داور   يمهم د 
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از ، حـق ندارنـد      كاركنـان مجلـه   ،ر، داور ي سـردب  ي حتـ  -دنكني شركت م  يند داور يفرا
 . دنبكن يعموميا شخصي اطالعات مندرج در مقاله استفاده 

كـشمكش و   جاد هـر گونـه      يد از ا  يباداورها، عالوه بر حفظ اطالعات محرمانه،       
ل يـ دل ممكـن اسـت بـه         كـه  ييهـا يريدرگ.  كنند يريجلوگند داوري   در رو  يريدرگ

ا بـه   يـ  سنده و يـ  با نو  يمشكالت شخص  پژوهش،    به دست آمده از    جي، نتا ي مال مسائل
 ي در صـورت   . رخ دهـد   ، انجام داده اسـت    علت انجام پژوهش مشابه با آنچه داور قبالً       

 اثـر   ي و بررسـ   ياز داور د به سرعت    يها غلبه كند، با   ن چالش يتواند بر ا  يكه داور نم  
 .فرستد و آن را براي سردبير باز پس هدياجتناب ورز

ار مـشكل   ي بـس  ، را يريـ بـدون درگ   يند داور ين فرا يممكن است تضم   رانيسردب
 بـر   ي مبتنـ  ينـد داور  يد فرا يـ  با ،ران مجـالت  يدر هر صورت سـردب    ولي   ،تصور كنند 

نـد  ي از فرا  د كامالً ي با ،سندگان و خوانندگان مجالت   ي نو ياخالق را حفظ كنند و تمام     
  (A Guide to Research Ethics, 2003) . اطالع داشته باشنديداور

 مقاله تنهـا  ممكن است. باشد  ميمتفاوت ، هر مجله بسته به تصميم ،تعداد داوران 
 خواسته شـود  سنده  ي و سپس از نو    ارسال گردد داور  ا سه   ي دو   يا برا ي ك داور ي يبرا

افت يدررا  ها  ي داور ير تمام يسردب ن كه يا ا ي،  انجام دهد كه اصالحات تمام داوران را      
 ،راتييانجام اصالحات و تغجهت  ،سندهي نويبراجا كيشنهادات را يپ ي، و تمامردهك

  . ارسال كند
.  داشـته باشـند     را  مجله ي كامل در انتخاب محتوا    يد آزاد يران با يت سردب يدر نها 

تهيـه   و مـسئوالنه     ي، علمـ  يق، اخالقـ  يدق كه    كنند انتخاب  را ييهاد تنها مقاله  يآنها با 
-استي س ي كه به روشن   شوده  ي مدون ته  ي چارچوب  بهتر است  ن منظور ي بد .شده باشند 
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 شـوند و    ين بررسـ  آسة بـا    ي با مقا  ،ي ارسال يها مقاله  و ان كند ين مجله را ب   يها و مواز  
  . مقاالت بشوديكسان به تمامي ينگاه

  
 يريانتقادپذ  

ممكـن   آنـان    ي كه كار پژوهـش    بگيرندكته را در نظر     ن ن يد ا يتمام پژوهشگران با  
 ،رديآنان مورد سؤال قرار گ    ا تمام كار    ي ي داشته باشد و قسمت    ي را در پ   ياست انتقادات 

انتقـادات سـالم و بـدون       . دادها را داشته باشند   ين رو ي مواجه با ا   يد آمادگ ين با يابنابر
ن ارزش يـك كـار      بـاال رفـت    سبب برطرف شـدن ابهامـات و اشـتباهات و            ،يريسوگ

 .شرفت علم خواهد شديجه پيدر نتپژوهشي و 

  
 يعدم انحصارطلب   

ان كننـد و   يـ  ب ي را به روشن    خود ج به دست آمده از پژوهش     يد نتا يپژوهشگران با 
 . زنديج بپرهيا اعالم ناقص نتايج و ياز انحصار نتا

  
   در پژوهشي اخالقيريم گيتصم

ار مهـم و  يهـا بـس  يمـش ها و خـط  لها، دستورالعم استيكه وجود س  نيرغم ا يعل
شه يـ  دارنـد و هم    ييهـا ي كاسـت  زيـ ن، آنها ن  ير مجموعه قوان  يد هستند، اما مانند سا    يمف

ر يستند و تفس  ي واضح و روشن ن    در مواقعي رند، آنها   يگيها را در بر نم    تي موقع يتمام
ت است كه پژوهشگران چگونـه      يبا اهم  اريل بس ين دل يبه هم . خواهندي م يقابل توجه 
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 مختلف مطابق بـا     يها تي كنند و در موقع    يابي ارز  و رين مختلف پژوهش را تفس    يقوان
 از  جـا بـه اسـتفاده   و   ، درك درسـت   هـا يريم گ ي از تصم  ياريدر بس . نديآنها عمل نما  

  .الزم است ي اخالق،نيقوان
  :  از آنها اشاره كرديتوان به بعضيكه م ير اخالقي غاي از كارهايمجموعه

  راني با سردبيه متفاوت بدون هماهنگيه در دو نشرك مقاليانتشار  

  راني با سردبيه بدون هماهنگيك مقاله به دو نشريارائه 

  ر همكارانيت ساي به نام يك فرد، بدون رضايك كار گروهيثبت.  

 اينكـه وي   بـدون ،  يسنده مقاله علم  ي از همكاران به عنوان نو     يكي نام   آوردن  
  .ه باشد داشتدر نوشتن مقاله ي جديمشاركت

          بـه   بـراي داوري      كـه  يابحث و گفتگو در رابطه با اطالعات محرمانه مقالـه
 .ك امانت در دست داور استي در حكم كهايشان فرستاده شده است 

 ي از بـرون دادهـا     ي برخـ  ، يا بـه داليـل شخـصي،       لي دل يش و حذف ب   يرايپ 
  .پژوهش
   جلـوه دادن   ر  دا معني ربط، به منظور  ي نامناسب و ب   ي روش آمار  يريبه كار گ
 . پژوهشت و اعتبار يش اهميافزا  ونتايج

    ك كنفـرانس   يـ ق  ي از طر  پژوهشج يك   ي و اعالم نتا   يدور زدن مراحل بررس
  كار ي بررسي به مخاطبان براي بدون دادن اطالعات كافيمطبوعات

 متقاعـد  درشـت نمـايي و      به منظـور      اثر  يك  درباره نكات مثبت   يياده گو يز
 ي در رشـته علمـ    ي كه پـژوهش حاضـر سـهم عمـده ا          يمومكردن داوران و اذهان ع    

 .مربوط دارد
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 ا نقدكنندگان يك اثري)ان( داوربه ي نظرات موهن و حمالت شخصاظهار. 

    فقط بر اساس عنوان يا اطـالع از          بدون خواندن آن   ي حت رد كردن يك مقاله ،
 )ها(نام نويسنده

 يوتري كامپيهاها و برنامهها، نوشتههرمجاز از دادي غيهاه نسخهيته 

 مربوطـه   پـژوهش  يهـا ي و كاسـت   يگزارش نكـات منفـ     ازپژوهشگر   امتناع  .
)Resnik, 2010( 

  
   در پژوهشي از اصول اخالقيل تخطيدال

ن مـسئله فكـر كننـد كـه چـرا اصـول             ي ممكن است به ا    ،پژوهشگران  از ياريبس
تـا   همگـي كنند كه   يرا تصور م  يزو يادآوري شوند،    د مكتوب   ي در پژوهش با   ياخالق
 را  نادرسـت ان درست و    يز م ي و تفاوت و تما    بوده يبند به اصول اخالق   يپا ياديحد ز 

 ،هـا هداد ي است مانند جعـل و دسـتكار       ي از اصول اخالق   يو آنچه كه تخط    ،دندانيم
ار بـه نـدرت     ي بـس   براي همه روشن اسـت و      ير مسائل ضد اخالق   يو سا  يسرقت ادب 
د يـ ار مف ي بس تواندي م موردهر  در   العاتاطولي اينطور نيست، يعني     . رديگيصورت م 

-يمبه ندرت پيش بيايد،     ار  ي بس ياخالق موازين   تين عدم رعا  ي اگر ا  يحترا  ي ز ،باشد
 كيـ ارتكـاب   با  ت را   ين موقع يا.  پژوهش داشته باشد   ي بر رو  يرير چشمگ يثأتواند ت 

 بـر جـاي     يو قربان  ك جرم كشته  يممكن است   : سه نمود يتوان مقا يم  جامعه جرم در 
 ان افـراد جامعـه    يت در م  ي و احساس عدم امن    يني، اما باعث ترس و بدب     نگذاشته باشد 

، جعـل   يدر علوم ماننـد داده سـاز       يارتكابن مورد در رابطه با جرائم       يهم .ه باشد شد
شتر جرائم كه در جامعه اتفـاق       يبه هر صورت ب   . كندي صدق م   نيز يداده و سرقت ادب   
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از شـود و    يك جـرم محـسوب مـ      يـ  يحاظ اخالق ست اما از ل   يافتد قتل و تجاوز ن    يم
 . شوديانحراف خوانده مبان، هاي ديدهسوي سازمان

ده يـ  را ناد  يكه چرا پژوهشگران در انجام پژوهش اصـول اخالقـ         نيدر رابطه با ا   
 مرتكـب خطـا     يچ پژوهـشگر  يهـ : كهنيا يكي.  وجود دارد  يه اصل ي دو نظر  .رنديگيم
ستند، از لحـاظ    يـ بنـد ن  يات پا يبه اخالق و معنو    كه اصوالً    يشود مگر پژوهشگران  ينم

ـ     يـ  قرار ندارند و     يت مناسب ي در وضع  ياقتصاد  ي متعـادل  يهـا  حالـت  يا از نظـر روان
 به   رفتارها ء سو ،هينظرن  ي بر طبق ا   زا است، كه  ط تنش يه مح ي نظر ،گريه د ينظر .ندارند

 در واقع   دهد و ي رخ م   گوناگون يهاتيها و محدود   ، محرك  ي سازمان يفشارهال  يدل
 به عنـوان    .كننديق م ي تشو ن جرائم ي ارتكاب به ا   يرابافراد را   ها هستند كه    طين مح يا

 و ارتقـاء    ات مختلـف  ازيـ و به دست آوردن امت     يمقاالت علم  انتشار   يفشار برا مثال،  
بطور مـستقيم   ،ي پژوهشهاي طي هستند كه محيي، فشارهاشخص يا سازمانت يوضع

-ز سازماني ني گاه.(Reshik, 2010) كننديخود وارد م بر پژوهشگران يا غيرمستقيم

ج آن بـه نفـع سـازمان     يكنند كه نتـا   ي م ييهاها، افراد خود را مجبور به انجام پژوهش       
ان يـ قـت نـدارد، ب  يخواهند كه آنچـه حق يد، مياي به دست ن   ياجهين نت يباشد و اگر چن   

 يصـول اخالقـ   دسـته اول ا   :  هـستند  هن حالـت پژوهـشگران بـر دو گـرو         يدر ا . شود
 دوم  هدارنـد ودسـت   ي نگه م  يان خود را راض   ي كارفرما يرند ول يگيده م يپژوهش را ناد  
كـه  كنند  يان م يقت دارد ب  يج را آن گونه كه حق     يمانند و نتا  يبند م ي پا يبه اصول اخالق  

گذاشــته كنــار  از كــار  شــايدانيــت كارفرمايل عــدم رضــايــن حــاالت بــه دليــدر ا
  ).1383،...اخالق پژوهشگري(وندش

ت نكـردن اصـول     يـ  و رعا  يچيان داشـت كـه سـرپ      يـ تـوان ب  ي م ياما، به طور كل   
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 ممكـن اسـت رخ      يطيل مح ي و هم به دال    يتيو شخص ي  ل شخص ي، هم به دال   ياخالق
، احتمـال   شـوند ي پرتنش قرار داده مـ     يهاطيدر مح   كه افراد  ي زمان ، مثال يراب. دهدب
 .دشدن به خطا وجود دارمرتكب براي  يشتريب

  
  آموزش اخالق در پژوهش

ار يزند، نقـش بـس    ي م ي پژوهش يهاتي كه پژوهشگر در آن دست به فعال       يطيمح
 بـه   يبنـد ي كه پا  ييهاطيدر مح .  دارد ي اصول اخالق  يريج و به كارگ   ي در ترو  ياعمده

 پژوهـشگران بـا     يي به منظـور آشـنا     ييشود، راهكارها ي گرفته م  ي جد ياصول اخالق 
ت آنهـا در    يـ  عـدم رعا   ي بـرا  يي جد گردهايپس از آن پ    وضع شده و     ياصول اخالق 
ل يـ ن دل يـ افتـد بـه ا    ي از انحرافات كه در پژوهش اتفاق م       ياريبس. شودينظر گرفته م  

 و يا محـيط پـذيراي       ستنديش آشنا ن   پژوه ي اخالق ي هنجارها بااست كه پژوهشگران    
، در كنـار    ي آموزش يهان رو جا دارد كه در نظام      ياز ا . اخالقي علمي است  هرگونه بي 

اخـالق در پـژوهش     ، مالحظات و اصول     ين نگارش علم  ييق و آ  يآموزش روش تحق  
 درمان و آموزش پزشكي و اخيراً       ن منظور وزارت بهداشت   يبد. ز آموزش داده شود   ين

» اخالق در پـژوهش   «واحد   ،وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    هاي    برخي از دانشگاه  
  .اند ي آموزشي خود گنجانده را به عنوان يك واحد درسي در برنامه
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  ي پزشكيهااخالق در پژوهش
ار حـساس و    ي بـس  ياوزهك سـو حـ    يـ ر مجموعـة آن از      ي ز يها و رشته  يپزشك

ل يـ ن دل يـ ت به ا  يحساس و پراهم  . اهو است يزا و پره  گر تنش ي د يت و از سو   يپراهم
ات يـ حل كه ممكن است     ين دل يزا به ا  ن علم دارد و تنش    يها بسته به ا   ات انسان يكه ح 
   .اندازديها را به مخاطره بانسان

 رفتـه يچ عنـوان پذ ي افراد به هـ ي برايجاد درد و ناراحتي ا،ياز نظر اخالق انسان

 .وانات هم رد شده اسـت     يه ح ي بلكه عل  ،هاه انسان يست و نه تنها اعمال خشونت عل      ين
رنـد  يگيمش قرار   يها مورد آزما  شگاهي كه در آزما   يواناتيد مراقب بود كه ح    يهمواره با 

وان وارد نگردد، حتماً از     يش از حد الزم بر ح     ياد و ب  يا ناقص نشوند، جراحت ز    يفلج  
 ي بـرا  .ش اسـتفاده شـود    ين انجـام آزمـا    يحس كننده در حـ    يهوش كننده و ب   يمواد ب 

ست خـود   يـ ط ز ي بـه محـ    ي در دسـترس باشـد و تنهـا زمـان          يوان غذا و آب كـاف     يح
ست يط ز ي مح ي برا  محيط براي او و او     ن كه ي و ا   حيوان  كه از سالمت   ه شود دانگردرب

ابد كه نسل   ي ادامه   ييها تا جا  شين آزما ي و ا  ه باشد دنان حاصل ش  ي ندارد، اطم  يضرر
  ) 1377، يكرم( .وانات حفظ شوديح

 كـه بـر سـر    يعـ ي رخ داده و حـوادث فج يخ علم پزشك  ي كه در تار   ييدادهاي رو
ها جان خود را از دسـت       شين آزما يا هاي بسياري در اثر   ستند، انسان ي، كم ن  هآمدمردم

ر در علـم    يـ  اخ يهـا شرفتيـ پ.  ناعالج شـدند   يهايماريدچار ب شه  ي هم يا برا يدادند  
-ين علـم نمـ    يـ  در ا  ي اصول اخالق  يري به كارگ  ي برا ينيچ عنوان تضم  ي به ه  يپزشك
ده يـ ن اصـول را ناد    يـ ر، ا ي در قرن اخ   يالمللني ب يها از پژوهش  ياري چنانكه بس  ،باشد

مـاران  ي بيدز بـر رو يـ  واكـسن ا  ينيش بـال  ي آزمـا  تـوان بـه    مي  از جمله   كه اند،گرفته  
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  . اشاره كرد در حال توسعهيكشورها
 ختـه اسـت و    ي دفـاع از حقـوق بـشر را برانگ         يكرد جهان ي رو ،ن گونه حوادث  يا

ش مورد توجه قـرار     يش از پ  ي ب ي پزشك يها در پژوهش  يكه اصول اخالق  باعث شده   
ل شـده و اقـدام بـه        ي تـشك  ي مختلف ين الملل ي و ب  ي مل يهاتهيها و كم  رند و سازمان  يگ

 مخالفـت  ،ير انـسان يـ  اعمـال غ   بكند كه با هرگونه    ين و مقررات  ي قوان ين و اجرا  يتدو
ات ي از نـشر   ياريد اسـت كـه بـس      ي مورد تأك  ي حد ها به هيانين و ب  ين گونه قوان  يا. كند

 در پژوهش باشـند، منتـشر       ته اخالق ية كم يديي تأ ي را كه دارا   ي تنها مقاالت  معتبر جهان 
 يهـا  در پـژوهش   ي اخالقـ  يهـا ن و دستورالعمل  يقوان ).1380 ،يد فاطم يس( كننديم

ن يـ گـر ا ي ديك سو بر كار پژوهشگران نظارت و كنتـرل دارد و از سـو    ي، از   يپزشك
 و  ي، تنهـا در جهـت تعـال        در دسـت انجـام     يآورد كه پژوهش  ينان را به وجود م    ياطم
ـ  يهـا را نداشـته و منافـات       ت انـسان  يـ  آزار و اذ   شرفت علم بوده و قصد    يپ رزش و   ا ا ب

  .  ندارديحقوق انسان

  
  ي پزشكيهاخچه اخالق در پژوهشيتار

رفتـه  ي انجام پذي در جوامع علمي متعدديها ات بشر، پژوهش  يخ ح يدر طول تار  
هرچنـد كـه    . انـد    بـوده  ي و انـسان   ي اخالقـ  يربناي از آنها فاقد ز    يادياست كه شمار ز   

ه اصـول   يـ  انجـام پـژوهش، كل     يابتدابر آن دارد كه     خالق در پژوهش حكم     ت ا يماه
ت گـردد،   يـ رعا) ا گياه يوان و   ياعم از انسان، ح   ( در ارتباط با موضوع پژوهش     ياخالق
 بـه عنـوان موضـوع    ي افـراد انـسان  يابد كه پـا  ي يشتر م يت ب ي اهم ين مسأله زمان  ياما ا 
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خ علم،  ي در طول تار   ير اخالق ي غ يها   از پژوهش  ياريانجام بس . ان باشد يپژوهش در م  
ر يـ ت از افراد انـسانيِ درگ ي جهت حما درينيها و قوان هيانيت منجر به صدور ب يدر نها 

 از ين بخـش از نوشـتار حاضـر، ابتـدا برخـ           يـ در ا . جاد شـده اسـت    يها ا   در پژوهش 
زمـان ارائـه    ب  ياند، به ترت     كه بعدها افشاء شده    ير اخالق ي شناخته شده غ   يها  پژوهش

ن مـوارد   يـ  كه در تقابل با ا     ينيها و قوان    هيانين ب ي مشهورتر ي و پس از آن به معرف      دهش
  . خواهد شداند، پرداخته شكل گرفته

   توسط انجمن بهداشـت     يقاتي تحق يا  ژه   پرو 1972-1932 يها  در فاصله سال 
ن يـ در ا. افـت يشـهرت   13يرفت كه به نام پروژه توسـكج يانجام پذ 12كاي آمريعموم

 يمـار ي بي تـن از آنـان دارا  400 كم درآمد كه    ييكاي آمر -ييقايآفر مرد   600پژوهش  
ن افـراد   يـ كـه ا  نيـ رغم ا   يعل.  سال تحت نظر قرار گرفتند     40بودند به مدت     سيسفل

 در مـورد    يچ عنوان اطالعات  يافت داشتند، اما به ه    ي را در  يگاني را ي پزشك يها  مراقبت
   يمـار ين ب يـ  درمـان ثابـت ا      بـود كـه    ين در حـال   يـ شان به آنها داده نـشد و ا         يماريب
 بـا   1972ن مطالعـه تـا سـال        ين حال ا  ي موجود بود و با ا     1950در دهه   ) نيلي س يپن(

 يدر برخـ  .Resnik, 2012)( افتي كه درمان آنها رد شده بود، ادامه يكنندگان شركت
شد،   يص داده م  ير پزشكان تشخ  ين افراد توسط سا   ي از ا  ي برخ يماري كه ب  يموارد زمان 

. شـدند   ين افـراد مـ    يـ ن پروژه مداخله كـرده و مـانع از درمـان ا           ير در ا  يگمحققان در 
. جان سـپردند  سي سفليماري انجام پروژه از بياهپوست در طين افراد س ي از ا  ياريبس
 متوقف شد   14كايو رفاه آمر    توسط بخش بهداشت، آموزش    1973ن پروژه در سال     يا

––––––––––––––––                                                 
12.  U.S Public Health Service 
13. Tuskegee 
14. U.S. Department of Health,  Education, and Welfare 
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 ييك رسـوا  يده شد و به     ي رسان  به اطالع عموم   ،ن پروژه ي بود كه وجود ا    ين زمان يو ا 
كـا،  يس جمهـور آمر   ي وارده، رئ  ي، تحت فشارها  1997در سال   . ديل گرد ي تبد ياسيس
 . كردي آنان عذرخواهيها ن پژوهش و خانوادهيده در ايب دينتون، از افراد آسيكل

 كـه  1939 در سال ي كار اجبار  يها  ان اردوگاه ي زندان يها بر رو    يناز شيآزما 
 دادگـاه   1946در دسامبر سال    . افتي ادامه   1945 و تا سال     يهاندر طول جنگ دوم ج    

ات يـ ل شـركت در جنا    يـ دل را به  ي پزشك آلمان  23ه  ي عل يي جنا يكا، دعاو ي آمر ينظام
 خـود را    يشات پزشـك  يـ ، آزما ين پزشكان آلمان  يا.  مطرح ساخت  يرانساني و غ  يجنگ

ـ . دادنـد يت آنـان انجـام مـ      ي بدون جلب رضا   ي هزاران زندان  يبر رو  ن يـ  از ا  ياريسب
 .شه فلج شدندي هميا برايان جان سپرده يزندان

     توسـط شـركت    مـسكن  يـي ، به عنـوان دارو   15ديدمي، تال 1950در اواخر دهه
 17يـي  و دارو  ييامـا توسـط سـازمان مـواد غـذا         . د شد ييتأ  در اروپا   توليد و  16گرينتال

ا پـس از    امـ . شد  يز م ي تجو ي در طول دوران باردار     دارو نيا .ديب نگرد يكا تصو يآمر
 باعـث مـشكالت     ين دارو در طـول دوران بـاردار       يـ  مشخص شد كه مصرف ا     يمدت
ي از اثرات سوء ايـن دارو بـر روي           اطالع ماراني از ب  ياريبس. شود  ين م ي در جن  يجد

رويـان  البته پزشـكان تجـويز كننـده نيـز هيچگونـه آگـاهي از اثـرات                 .جنين نداشتند 
از سـوي زنـان بـاردار    ن دارو يل مصرف ايلبه د. اين دارو نداشتند  ) ريوپاتيامب(آسيبي
  يـك  ها بـصورت   كوتاهي دست  18فكوملي(ير شكل جد  يينوزاد با تغ   چندصد   حدود

––––––––––––––––                                                 
15. Thalidomide 
16 Grünenthal 
17. Food and Drug Administration (FDA) 
18 focomelia 
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متولد  )بدون بازو و ساعد   ها و انگشتان، از مچ به بدن چسبيده بودند،          باله، كف دست  
د ايـن بيمـاري ضـايعات مـادرزادي بـا داروي تاليدميد،توسـط              رابطه وجـو  .دنديگرد

شـركت  .  آلمان كشف شـد    20در دانشگاه مونستر  استاد ژنتيك پزشكي    ،  19زلن پروفسور
هاي نگهداري اين كودكان براي مـادام المـر         توليد دارو نيز محكوم به پرداخت هزينه      

 . شد

   21لوبروكيالت و ي در مدرسه ا   ييها   پژوهش 1966-1963 يها  در فاصله سال 
ن يـ ا.  بود، انجام گرفت   يده ذهن مان  ورك در ارتباط با افراد عقب     يوي در ن  يا  كه مؤسسه 
 و  ي و مـسر   ي عفـون  يهـا   تيـ  هپات يعـ يخ طب ي به درك تـار    يابيها جهت دست    پژوهش

 ي طراحـ  يمـار ين ب يـ ا بهبـود ا   يـ  و   يرين در جلوگ  يرات گاماگلوب يش تأث يمتعاقباً آزما 
ت آلـوده  يـ روس هپاتيـ كنندگان كه كودكان بودند تعمداً توسـط و      همه شركت . ديگرد

ط، ي شـرا  يختگـ ي بـه هـم ر     يلـوبروك بـا ادعـا     ين مطالعات، و  ي ا  دوره يدر ط . شدند
 خـاص   يت فضا ي كه برنامه هپات   ييد بست، اما از آنجا    ي افراد جد  يش را به رو   يدرها

 يدر برخـ  . ردي را بپـذ   يديـ ماران جد يخود را در مؤسسه اشغال كرده بود، توانست ب        
باشـند    ين مؤسسه نم  يافتند كه قادر به سپردن كودكان خود به ا        ي يم ن در يموارد، والد 

ن يـ درك ا . ن مطالعات شركت كننـد    يدادنند تا كودكانشان در ا      يت م يكه رضا نيمگر ا 
ا عدم شركت   ي شركت   ي برا ين و كودكان آنها قدرت انتخاب اندك      يمسأله كه به والد   

 . ديدر پژوهش داده شد، منجر به اعتراض مردم گرد

––––––––––––––––                                                 
19 Widukind Lenz 
20 Münster 
21. Willowbrook 
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    در  22انيـ هودي مـزمن    اهـ مارستان بيمـاري  ي در ب  ييها   پژوهش 1963در سال
 ي زنده سرطان  يها  ق سلول يوند انسان، با تزر   يند رد پ  يجهت بسط اطالعات درباره فرآ    

ماران گفته شـده بـود      ين ب يبه ا .  مزمن، انجام گرفت   يماري ب يماران ناتوان و دارا   يبه ب 
 را دربـاره    ي شـفاه  يماران اطالعات يب. باشند  ي م يشات پوست يافت آزما يكه در حال در   

ن يـ ا. ديـ ت آنهـا ثبـت نگرد    يچ عنـوان رضـا    يافت كردند، اما به هـ     يشات در يان آزم يا
 يگرد قـانون  ي مورد پ  يا  رحرفهيب و رفتار غ   ي، فر يبردار  ل كاله يمحققان سرانجام به دل   

 .قرار گرفتند

ـ ي، قـوان  يرانساني غ يگونه رفتارها ني از ا  يريبه منظور جلوگ    توسـط  ين و مقررات
 قـرار   ي را در چارچوب اخالق    ي انسان يهاژوهشه پ ين شد تا كل   يجوامع مختلف تدو  

 : كندين چارچوب است نفيدهند و هر چه را كه خارج از ا

   در سـال    23ه نـورمبرگ  يـ اني، ب يم محاكمه پزشكان نـاز    يجه مستق يبه عنوان نت 
ـ  يرضـا "ه آمـده اسـت كـه        يانين ب يدر ا . دي صادر گرد  1948  يه افـراد انـسان    ت آگاهان

سـازد كـه      يه روشـن مـ    يـ انين ب يا. " است يضرور  در پژوهش كامالً   داوطلب شركت 
كـه سـودهاي   نيـ ن اي باشـند و همچنـ  يد كـامالً راضـ   يكنندگان در پژوهش با     شركت
ـ       يـ انيب. تر باشد    آن مهم  ي خطرها هايد از زيان  ي با پژوهش ن يه نـورمبرگ در واقـع اول

 كنندگان در پژوهش    ت آگاهانه شركت  ي شركت داوطلبانه و رضا    ي حام يالملل  نيسند ب 
 :باشد ير ميه به شرح زي پاي اصل اخالق10ه دربردارنده يانين بيا. باشد يم

ت بـه شـركت در پـژوهش        يد داوطلبانه رضـا   يكنندگان در پژوهش با     شركت . 1

––––––––––––––––                                                 
22. Jewish Chronic Disease Hospital 
23. Nuremburg code 
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 .داشته باشند

 .د به نفع جامعه باشديبا ياهداف پژوهش م . 2

 ي باشـد كـه قـبالً بـر رو         يقـات يهـا و تحق   شيد بر اساس آزمـا    يها با پژوهش . 3
 .ام شده استوانات انجيح

 .دد اجتناب شوي بايرضروريت غياز آزار و اذ . 4

 . شركت كنندگان شوند تيا معلوليمرگ  د موجبيها نباشيآزما . 5

 .شتر باشدي آن بي احتماليايد از مزاي نبا، پژوهشيرحد مخاطره آو . 6

 . استيط مناسب و حفاظت و مراقبت از شركت كنندگان الزاميمح . 7

 . انجام شودد توسط افراد مجربيها باشيآزما . 8

 كـه   يد اجازه خـارج شـدن از پـژوهش را در هـر زمـان              يشركت كنندگان با   . 9
 .بخواهند داشته باشند

هـا متوقـف    شيد آزمـا  يـ دن شركت كنندگان، با   يب د يدر صورت احتمال آس    . 10
 .شوند

   در ٢٤ پزشــكاني انجمــن جهــانيين گردهمــاي در هجــدهم1964در ســال 
ن يـ  در ا  يا   كه به طور حرفـه     يراد اف يت تمام ي جهت هدا  يني سلسله قوان  ٢٥ينكيهلس
، پژوهش را كنترل يالملل  نيه اخالق ب  يانين ب يا. ديب رس يكنند به تصو    يت م ينه فعال يزم

 يهـا    و پژوهش  يني بال يها   شده با مراقبت    همراه يها   پژوهش ي را برا  ينيكرده و قوان  
 و  1989،  1983،  1975 يهـا    در سال  ينكيه هلس يانيب.  مشخص كرده است   يردرمانيغ

––––––––––––––––                                                 
24. World Medical Association(WMA) 
25. Helsinki 
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 ي بـرا  يه و اساسـ   يـ  قـرار گرفتـه و در واقـع پا         ي مورد بازنگر  2008 و   2000،  1996
 كه  ينكته اساس . رنديگ  ي است كه امروزه مورد استفاده قرار م       يني مطلوب بال  يها  وهيش
د نـسبت   ي نبا ،ن است كه عالقه به دانش و كسب علم        يكند ا   يه به آن اشاره م    يانين ب يا

 يدر اصالحات . رديت قرار گ  ي در اولو  ، پژوهش كنندگان در   كتصالح شر به سالمت و    
 در  ي اخالقـ  يهـا   تـه يشتر به نقـش كم    يجاد شد، توجه ب   يه ا يانين ب ي در ا  2000كه سال   

 ، پـژوهش  ي مـال  يها  ها و حوادث نامطلوب و مهار جنبه        شيخصوص نظارت بر آزما   
 .ست امشهود

  :ده است عبارتند ازي مطرح گردينكيه هلسياني كه در بيموضوعات
ــژوه . 1 ــر روپ ــسانيش ب ــبا هــا   ان ــاي ــر اســاس نت ات يــج حاصــل از تجربيد ب
 .وانات باشدي حيش بر روي و آزمايشگاهيآزما

 مـستقل   يا  تـه ي از شـروع پـژوهش توسـط كم        د پيش ي پژوهش با  يها  پروتكل . 2
 .رندي قرار گيمورد بررس

 . استيكنندگان در پژوهش الزام ت آگاهانه شركتيرضا . 3

 .ردي انجام پذي و علميت پزشكيح صاليد توسط افراد دارايپژوهش با . 4

 .شتر از منافع آن باشديد بي پژوهش نبايخطرها . 5

    ي در رابطه با پژوهش توسـكج      ي عموم ي به دنبال اطالع رسان    1974در سال 
ن اطالعيـه،  يـ بـا صـدور ا  . صـادر شـد   26يه پـژوهش ملـ  يـ س، اطالعيدر مورد سـفل 

ـ رفتارهـا و     در   يت از افـراد انـسان     ي حما ي برا ي مل يونيسيكم   رفتـاري  يهـا   ژوهشپ
ه را  يـ  پا يت داشت تا اصول اخالقـ     يون مسئول يسين كم يا. ل شد يتشك يست پزشك يز

––––––––––––––––                                                 
26. National Research Act 
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 ي افـراد انـسان    ي را بر رو   ي و رفتار  يپزشك  ستي ز يها  ت پژوهش ينه هدا يد زم يكه با 
ن يـ ق پـژوهش بـا ا  يـ نان از تطب  ي اطم ي را برا  ييها   كرده و دستورالعمل   ييباشد، شناسا 

 . اصول بسط دهد

   در  يت از افـراد انـسان     يـ  حما يون ملـ  يسيـ ف، كم ين وظـا  ينجام ا در جهت ا 
. ه كـرد ي را ته27 گزارش بلمونت1979 در سال ي و رفتاريست پزشك ي ز يها  پژوهش

 ييون شناسـا  يسيـ ه كه توسط كم   ي پا يتالش شده بود تا اصول اخالق      اين گزارش،    در
 اصـول    از يا  هيـ انين گـزارش در واقـع ب      يـ ا. ان شـود  يـ شده بود، به صورت مختصر ب     

 يد در حـل مـسائل و مـشكالت اخالقـ          ي است كه با   ييها  ه و دستورالعمل  ي پا ياخالق
 يه و كاربردهـا   يـ  پا يسه اصل اخالق  .  رسان باشد  ياري ي افراد انسان  يپژوهش بر رو  

 :متناظر آنها عبارتند از

  

  ها  انسانياحترام برا: 1اصل 
 . شونديد به عنوان عوامل مستقل تلقيافراد با -

 .ت هستندي مستحق حما،ي نقص بدنيافراد دارا -

  

  ت آگاهانهيرضا: كاربرد
 كـه قـادر     يد به افراد شركت كننده در پژوهش اجازه داده شـود تـا حـد              يبا -

 .ط پژوهش را كنترل كننديهستند شرا

 .د بر اساس اطالعات كامل، ادراك و داوطلبانه باشديت بايند رضايفرآ -

––––––––––––––––                                                 
27. Belmont Report 
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  يسودبخش: 2اصل 
 .ننديب بيبيد آسي نبايافراد انسان -

  .د منافع بالقوه را به حداكثر و مضرات بالقوه را به حداقل برسانديپژوهش با -
  

   خطرات و منافعيابيارز: كاربرد
 . شوديمند بررس ك روش نظاميد در يت و دامنه خطرات و منافع بايماه -

  
  التعد: 3اصل 
  .م شوديد به طور منصفانه تقسيمنافع و خطرات پژوهش با -

  
  كنندگان در پژوهش كتانتخاب شر: كاربرد
كننـدگان در      انتخـاب شـركت    ي بـرا  يا   مناسـب و منـصفانه     يهـا   د روش يبا -

 History of Research Ethics,2012) (پژوهش درنظر گرفته شود 

و سازمان  ٢٨(CIOMS)ي علوم پزشكيالملل ني سازمان بي، شورا1982در سال 
 يا برا ري اخالقيالملل ني بيها ، دستورالعمل٢٩)WHO(بهداشت جهاني

ها  ن دستورالعمليا.  منتشر نمودي افراد انساني بر رويست پزشكي زيها پژوهش
كه پژوهش خود را در  يتر، زمان افتهي  توسعهيت محققانِ كشورهاي هدايبرا

––––––––––––––––                                                 
28. Council for International Organization of Medical Sciences(CIOMS) 
29 World Health Organization (WHO) 
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 Council for شده استيدهند، طراح ي در حال توسعه انجام ميكشورها

International…,2002).( 

انـد و   ش قرار گرفتـه   يرايد نظر و و   ي بارها مورد تجد   ،هاهيانين و ب  ين قوان يشتر ا يب
 بـه آن    يديـ  جد يهـا هـا و دسـتورالعمل    هيـ انيدهد، ب ي رخ م  يديهر بار كه اتفاق جد    

-ت و سـوء اسـتفاده از شـركت    يـ گر شاهد آزار و اذ    يد كه د  يگردد، به آن ام   ياضافه م 

 .ميكنندگان در پژوهش نباش

  
  راني در ايپزشك هاي ن حاكم بر اخالق در پژوهشيقوان

ن و  يران باستان مطرح بوده اسـت و قـوان        ي، همواره در ا   يمسئله اخالق در پزشك   
 در نظـر گرفتـه      ييهـا  از آن مجـازات    يچي سرپ ين و برا  ي حفظ آن تدو   ي برا يمقررات

داد اوستا در رابطه با پزشكان گفته شـده اسـت           يبه عنوان مثال، در وند    . شده است يم
مـاران بـا    ي داشته باشـند و بـه سـخنان ب         ياديد، مطالعات ز  د خداترس باشن  يكه آنها با  

ن ي در قـوان    همچنـين  .)1389،خدادوست، حسيني، محجل شـجا    (حوصله گوش دهند  
شدند، اشـاره شـده     ي كه مرتكب خطا م    يبه مجازات پزشكان  ) ب.ق1727 (يحموراب
ر ن قـرا  يـ ن د يـ ر ا يز تحت تأث  ي ن يران، پزشك ين اسالم به ا   ين مب يپس از ورود د   . است

 توسـط دانـشمندان   بـويژه و اكثـراً  (ينة پزشكي كه در زمهاييباشتر كتيگرفت و در ب   
شد كه از جملة    ي گنجانده م  ي با عنوان اخالق در پزشك     يفصل شد،ين م ي تدو )ايراني
 " الطـب  ي فـ  يالحـاو " و   يبن ربن طبـر   ي عل "الحكمهفردوس"توان به كتاب    يآن م 
 كه توسط انجمن    "يالرهاويعلبن اسحاق "بيادب الطب " ز كتاب ي اشاره كرد و ن    يراز

 ي، امام ي، زاهد يجانيالر.( ترجمه شده است   يسي به انگل  1967كا در سال    يفلسفه آمر 
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  )1389، يرضو
 يهـا دات فـراوان بـر ارزش     يـ  با توجه بـه تأك     يپس از انقالب شكوهمند اسالم    

 گـر، بـه   ي د ي از سـو   يشرفت روزافـزون علـم پزشـك      يك سو و رشد و پ     ي از   ياسالم
 و  ي دولت يها، سازمان ها   شده است و انجمن    ي توجه خاص  يمبحث اخالق در پزشك   

 در رابطه بـا      را ي مشخص يهااستين و س  يها و قوان   مجموعه دستورالعمل  ،هادانشگاه
 از آنهـا اشـاره      يار بـه نمونـه    يـ انـد كـه در ز     رده ك ني تدو ي پزشك اخالق در پژوهش  

  :م كرديخواه
ر نظـر   يـ ، ز ي پزشـك  هـاي  اخالق در پژوهش   يملتة  ين كم ي، نخست 1377در سال   

 مبـاني  تبيـين  لي از قبيل شد كه اهدافي تشكير بهداشت،درمان و آموزش پزشكيوز

 از دفـاع  و انـساني  حقوق حفظ پزشكي؛ تمام تحقيقات در اخالقي و قانوني اسالمي،

 هايطي برنامه در كننده پژوهش هايسازمان و پژوهشگر پژوهش، افراد مورد حقوق

پژوهـشي را دنبـال    هـاي تمـام پـروژه   در اخالقـي  اصول رعايت بر نظارت ژوهشي؛پ
 در پزشكي تحقيقات اخالق در ايمنطقه هايته، كميتهين كميل ايتشك از پس. كرد يم

 ،يجـان يالر(نمودنـد   كـار  بـه  آغـاز  ايران تحقيقاتي مراكز و پزشكي علوم هايدانشگاه
  ).1385 ،يزاهد

 پزشـكي  اخالق در زمينه ملي كدهاي تدوين براي اي ويژه گروه ،1379 سال در

ن نمـوده و بـه   ي اصـل را تـدو  26 شـامل  ييشد كه كدها تشكيل بهداشت وزارت در
  . متبوع ابالغ كردنديهادانشگاه

و بـه   تدوين پژوهش در اخالق گانه شش اختصاصي ، راهنماهاي1385  در سال
 .شد ابالغ هادانشگاه
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 :از است عبارت راهنماها اين عناوين

 باليني هايكارآزمايي اخالقي راهنماي )1

 خاص هايگروه بر پژوهش اخالقي راهنماي )2

 جنين و گامت بر پژوهش اخالقي راهنماي ) 3

  حيوانات بر پژوهش اخالقي راهنماي )4
  ژنتيك هايپژوهش اخالقي راهنماي )5
  )86راسخ،زاده، خداپرست، عبداهللا( بافت و عضو پيوند اخالقي راهنماي )6
  

 بـر رعايـت     ي مبنـ  ي اسـالم  ي مجلـس شـورا    8/11/1387 مـورخ    ي پيرو مصوبه 
، دسـتورالعمل اخـالق در انتـشار آثـار     يتحقيقـات علـوم پزشـك    ر دي اخالقيكدها

بـر اسـاس   .  كشور تـصويب شـد  يمقررات پژوهش عنوان   به،ي علوم پزشكيپژوهش
رالعمل مذكور توسط ، رعايت دستو22/4/1389مورخ   هيات محترم وزيراني مصوبه
  . باشد ياالجرا م  كشور، الزميپژوهش  وي مؤسسات علميتمام
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  سخن آخر

هاي پژوهشي عالوه بر نقشي كه در پيشبرد اهـداف علمـي دارنـد،              كليه فعاليت 
تنها بـا   توان  هاي معنوي و اخالقي نيز هستند و بدين دليل است كه نمي           داراي ارزش 

 هاي پژوهشي، فـضائل اخالقـي     ي علمي و انجام فعاليت    ها دستيابي به پيشرفت   هدف
 ضـامن بـه كـارگيري       آنچه كـه   بر   داشتن اشراف. و كرامات انساني را زير پاگذاشت     

 انجـام   پژوهـشي هـاي   فعاليتافرادي كه   كليه  است، براي   در پژوهش    اصول اخالقي 
ي ضـروري   امر ،كنندهاي پژوهش استفاده مي    كه از يافته   كسانيتمامي  نيز  دهند و   مي

واقـع  ،  درستكاري و صداقت  اين اصول اخالقي مواردي چون      . ناپذير است و اجتناب 
، هـا ، اسـتفاده منـصفانه از فرصـت   دقـت ،  عمل بـه تعهـدات    ،  بيني و قضاوت مستدل   

 و مـديريت    شمول  نتايج جهان ، ارائه   مشاوره مسئوالنه ،  قابليت اعتماد ،  مالكيت معنوي 
 .شودرا شامل مي  ... كت كنندگان در پژوهش و      ها و نيز مراعات حال شر     درست داده 
موجـب پيگردهـاي قـانوني و         هر يك از اين موارد، عمـداً و يـا سـهواً            عدم رعايت 

هايي در سطح سازمان و يا حتي فراتـر از آن در سـطح ملـي و بـين المللـي                     مجازات
  .خواهد شد

گر بايـد   هاي پـژوهش نيـز، پژوهـش       عالوه بر موارد فوق، در هنگام انتشار يافته       
 را رعايت نمايد، در جايي كه از دانش پيشين استفاده كـرده اسـت،               گينويسنداصول  

ارجاع مناسب بدهد و همواره در نظر داشته باشد كه فريبكاري و نيـز انحـصارطلبي                
در علم جايگاهي ندارد بلكه پژوهشگر بايد با انتشار درست و به موقع آنچـه كـه از                  

  .  اختيار مشتاقان علم قرار دهدهاي اوست، آنها را درآموخته
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اي كه  به دليل اهميتي كه اصول اخالقي در پژوهش دارند و نيز مشكالت عديده            
هـايي را   هاي آموزشي، دوره  آورند، برخي از نظام   عدم رعايت اين اصول به وجود مي      

هـاي مختلـف    كنند و يا سازمان   براي آموزش اين موارد، براي پژوهشگران برگزار مي       
هايي را پـشتيباني    نمايند و پس از آن تنها پژوهش      هايي را تدوين مي   ا و بيانيه  منشوره

  .كنند كه بر اساس موازين آنها تهيه شده باشندو يا منتشر مي
شـود، همـواره    هايي كه در اين راه انجـام مـي        اميد است با به ثمر نشستن تالش      
هـا و مـشكالت     هـاي انـساني بـدون درگيـري       شاهد پيشرفت علم با رعايـت ارزش      

  . اخالقي باشيم
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   انگليسي به فارسينامه واژه
  

Applied ethics  اخالق كاربردي 

Authorship نويسندگي 

Belmonet Report گزارش بلمونت 

Carefulness دقت 

Central Intelligence Agency(CIA) سيا(سازمان مركزي اطالعات( 

Conflicts of interest ع تضاد مناف 

Data management  ها مديريت داده 

Drafting  كردننويسي پيش  

Epistemic values هاي معرفتي ارزش 

Euthansia مرگ ترحم انگيز( اتانازي( 

Falsification تحريف 

Food and Drug Administration(FDA) سازمان مواد غذايي و دارويي 

Hasty generalization تعميم شتابزده 

Honesty كاري و صداقت درست 

Human Subjects Protection حمايت از افراد بشر 

Informed consent  رضايت آگاهانه 

Institutional Review Board(IRB) هيئت بازبيني سازماني 

Intellectual Property مالكيت معنوي  

International Committee of Medical 
Journal Editors(ICMJE) 

 بين المللي ويراستاران مجله كميته
 پزشكي

International Organization of Medical 
Sciences(CIOMS) 

المللي علوم  شوراي سازمان بين
 پزشكي

Moral values هاي معنوي ارزش 
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National Security Agency(NSA) سازمان بايگاني امنيت ملي 

Noremburg code بيانيه نورمبرگ 

Normative ethics اخالق هنجاري 

Obedience to Authority اطاعت ازمقام مافوق 

Objectivity واقع بيني 

Plagiarism سرقت ادبي 

Professinal misconduct اي سوء رفتار حرفه 

Professional ethics اي اخالق حرفه 

Redundant بازچاپ، تكرار انتشارات 

Research Ethics اخالق پژوهش 

Research Misconduct سوء رفتار پژوهشي 

Social Responsibility مسئوليت اجتماعي 

Social values هاي اجتماعي ارزش 

Stressful environment theory زا نظريه محيط تنش 

Values free science  علم عاري از اخالق 

Vulnerable People پذير افراد آسيب 

World Medical Association (WMA) ن پزشكي جهانيانجم 
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  1پيوست 
  

  30اخالق گوناگون هاي زمينه
 

  
  اجتماعي علوم

 (Education and Promotion of Ethics) اخالق گسترش و آموزش. 1

  (Ethics in Education)آموزش  در اخالق. 2
 (Ethics in/and Family)خانواده  و /در اخالق .3

  (Ethics in School)مدرسه  در اخالق. 4

 (Academic Ethics)دانشگاهي  خالقا. 5

  اجتماعي اخالق /جامعه  و/در اخالق .6
 (Ethics in/and Community/Social Ethics) 

 (Ethics in Social and Public Behaviours)اجتماعي  رفتارهاي و اخالق .7

 (Sexual Ethics) جنسي اخالق .8

 (Ethics and Human Rights) بشر حقوق و اخالق .9

 (Ethics and Children’s Rights) كودكان حقوق و اخالق .10

 (Ethics and Youth’s Rights) جوانان حقوق و اخالق .11

 (Ethics and Women’s Rights)زنان  حقوق و اخالق .12

 (Ethics and Elderly’s Rights)سالمندان  حقوق و اخالق .13

 (Info-Ethics) اطالع رساني در اخالق .14

 (Ethics and Media/-TV) ها رسانه و القاخ .15

 (Ethics in Writing and Publication)نشر و نگارش در اخالق .16

––––––––––––––––                                                 
هاي چه اخالق، همراه با گردآوري زمينه     مروري بر تاريخ  "). 1386( اين فهرست برگرفته از مقاله فرهود، داريوش         -30

  . باشد كه عيناً آورده شده استمي. 6-1): 2و1( 2فصلنامه اخالق در علوم و فناوري،. "گوناگون اخالق
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  حرفه و  اخالق/ايحرفه اخالق .17
 (Professional Ethics/Ethics and Professions) 

 (Ethics and Ethnicity/-Racism)نژادي   تبعيض -/نژادها و اخالق .18

 (Ethics in/and Planning/-Management) مديريت  -/ريزي برنامه  و/در اخالق .19

 (Ethics in Historiography) نگاريتاريخ در اخالق .20

 (Ethics in/and Art)هنر   و/در اخالق .21

 (Ethics in/and Civilization)تمدن   و/در اخالق .22

  فرهنگي ميراث  و -/باستانشناسي و اخالق .23
 (Ethics and Archeology/-Cultural Heritage)  

 (Ethics and Law)قانون  و اخالق .24

 (Ethics in/and Governance)حكمراني  و /در اخالق .25

 (Ethics and Politics)سياست  و اخالق .26

 (Ethics and Police) پليس و اخالق .27

 (Ethics in/and Militarism/-War) جنگ/گري نظامي  و/در اخالق .28

 (Ethics in/and Justice/-Judgment)   قضا -/عدالت  و/در اخالق .29

  ها سرگرمي و تفريحات  و/در اخالق .30
  (Ethics in/and Amusements and Hobbies) 

 (Ethics in Cultural Diversity) فرهنگي گوناگوني در اخالق .31

 (Ethics and Migration/-Brain Drain)مغزها  فرار -/مهاجرت و اخالق .32

  
  فلسفي علوم

 (History of Ethics) اخالق تاريخچه  .1

  ها سوگندنامه -/فارسي ي)ها پندنامه(ها، اندرزنامه در اخالق .2
 (Ethics in Persian Advice Writing/-Written Oath) 

 (Ethics in/and Literature) ادبيات  و/در اخالق .3

 (Philosophical Ethics/Philosophy of Ethics) اخالق فلسفه. 4

 (Ethics in/and Religion) دين  و/در اخالق .5
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 زيستي و پزشكي علوم

 (Bioethics) زيستي اخالق . 1

 (Medical Ethics) پزشكي اخالق. 2

 (Ethics in Medical Genetics)پزشكي ژنتيك در اخالق. 3

 هـاي بنيـادي،   سـلول  تيكي،ژن هشد دستكاري موجودات سازي، شبيه( ژنتيك در اخالق . 4

  )...ژنتيك  مهندسي
Ethics in Genetics (Cloning, GMO, Stem (Cells, Gene Engineering, etc.) 

  گياهي / سنتي /جايگزين پزشكي در اخالق . 5
 (Ethics in Alternative Medicine /Traditional-/Herbal-) 

  تيبهداش هاي  مراقبت -/بهداشتي مديريت در اخالق . 6
 (Ethics in Health Administration/-Health Care) 

 (Nursing Ethics) پرستاري اخالق .7

  معلوليت  و -/استثنايي آموزش در اخالق . 8
 (Ethics in Exceptional Education/- and Disability) 

   واگير -/عفوني هاي بيماري و اخالق .9
 (Ethics and Infectious-/-Communicable Diseases) 

 (Ethics in/and Mental Health) روان بهداشت  و/در اخالق .10

  (Ethics in Sport)ورزش در اخالق .11

  غذا  فنّاوري /-صنايع/-مصرف و اخالق .12
 (Ethics and Food Consumption/-Industry/-Technology) 

  دارويي  اخالق/دارويي صنايع و اخالق .13
 (Ethics and Pharmaceutical Industry/Pharmacoethics) 

  جانوران گوناگوني /-حقوق /-رفاه و اخالق .14
 (Ethics and Animal Welfare/-Rights/-Diversity) 

  زندگي  پايان /مرگ زمينه در اخالق .15
 (Ethics in Death’s Domain/End of Life) 

  
 مهندسي و فنّي علوم

 (Ethics in Science and Technology)فنّاوري  و علم در اخالق . 1
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  رايانه -/ ارتباطات و اطالعات فنّاوري -/ اطالعات فنّاوري در اخالق .2
 (Ethics in IT/-ICT/-Computing) 

 (Ethics in Research)پژوهش  در اخالق .3

  (Ethics in Engineering)مهندسي  در اخالق. 4
 (Ethics in/and Industry)صنعت   و/در اخالق. 5

 (Ethics in Sustainable Development) پايدار توسعه در خالقا . 6

 (Ethics in/and Nanotechnology)نانو  فنّاوري  و/در اخالق .7

 (Ethics in Nuclear Energy/-Technology)اي هسته فنّاوري و انرژي در اخالق . 8

  
 بوم شناختي و محيطي زيست علوم

 (-Environmental Ethics/Ecological)شناختي   بوم -/زيست محيطي اخالق. 1

  آب  مديريت /-مصرف  و/در اخالق. 2
 (Ethics in/and Water Consumption/-Management) 

 (Ethics and Air Pollution)هوا  آلودگي و اخالق . 3

 (Ethics and Noise Pollution)صوتي  آلودگي و اخالق .4

 (Ethics and Wasts/-Wasts Management)زباله  مديريت -/زباله و اخالق . 5

 (Ethics and Natural Resources)طبيعي منابع و اخالق . 6

  معادن مديريت -/ معادن مصرف  و/در اخالق .7
 (Ethics in/and Mine Consumption/-Mine Management) 

 (Ethics in/and Disaster Management)باليا  مديريت  و/در اخالق . 8

  گياهي گوناگوني -/اورزيكش و اخالق. 9
 (Ethics and Agriculture/-Plant Diversity) 

 (Ethics in/and Forestry)داري  جنگل  و/در اخالق. 10

 (Ethics in/and Municipality) شهرداري  و/در اخالق .11

 (Ethics in/and Urban Management)شهري  مديريت  و/در اخالق. 12

 (Outerspace Ethics/Cosmo Ethics)فضا  و هوا در اخالق . 13
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  اقتصادي علوم

   بازاريابي -/تجارت و بازرگاني در اخالق . 1
 (Ethics in Commerce and Business/-Marketing) 

 (Ethics in/and Advertisment)تبليغات   و/در اخالق . 2

  جهاني  اخالق/شدن جهاني  و/در اخالق . 3
 (Ethics in/and Globalization/-Global Ethics) 

 (Ethics and Income Distribution)درآمد  توزيع و اخالق . 4

 (Ethics in/and Social Capital)اجتماعي  سرمايه  و/در اخالق . 5

 (Ethics and Insurance) بيمه و اخالق .6

  (Ethics in/and Banking)بانكداري   و/در اخالق .7
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  2پيوست 
  1387، 4 و 3هاي ق در علوم و فناوري، سال سوم، شمارهفصلنامه اخال

  
  سازي بازي، مدرك بلندپروازي، علم

 )پلجريسم واژگان (

  تهران ژنتيك كلينيك،فرهود داريوش دكتر
  

 سرآغاز

 گذشـته از  پـيش،  سـال  هـزاران  از انـسانها   اجتمـاعي -اخالقـي  بزرگ مشكل

 هـاي زمـان اسـتفاده   ديـر  از .ستا بوده رايج نيز معنوي مسائل در مالي، دستبردهاي

 ادبيـات،  اشـعار،  كـشفيات، اختراعـات،   هـا،  نوآوري افكار، از سودجويي و غيرمجاز

 شـايد . گيـرد  مـي  و گرفته صورت )نياز و بي شعور با(عالم  افراد ... و كوتاه سخنان

 و اخـالق  خـالف  كـار  ايـن  زشـتي  ميزان از طلبان، اين فرصت از گروهي هم هنوز
 .نباشند ، آگاهمعنوي دستبرد

 دوران سـاكن  شـروع  بـا  ،)پـيش  سال  هزار30-20حدود از(قديم،  زمانهاي از

 از اسـتفاده  و زنـدگاني، تقليـد   هـاي مجتمـع  اولين تشكيل و انساني گروههاي شدن

 ديگـر،  انـسانهاي  مفيـد  و هاي خوب دستاورد از جستن سود و ديگران هايانديشه

 خـود  نام به را داناتر مردم هايفراورده و افكارنادان،  مردم معموالً. است شده تجربه

 همين شايد .كنندمي ثروت سپس و حيثيت شهرت، كسب اين راه از و ميدهند جلوه

 .است بوده ربايي انديشه اول قدم برداري، و نمونه تقليد
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ديوانهـا،   نوشـته هـا،   از بـسياري  ايـران،  بـه  بيگانگـان  هجـوم  از پـس  همـواره 
 سرزمين رسوم اين و آداب و ها آيين اخالقيات، و احكام امه ها،سوگندن ها، اندرزنامه

 ادبيات زمينه در ويژه به فرهنگ زدايي، و سوزي كتاب با همراه فرهنگ، با و پرآوازه

 كـه  نيست تعجب جاي  زياد.است رفته به تاراج يا شده نابود  و هنر،) خط و زبان(

 ايـشان  خـود  نـام  به و مهاجم قواما ادبيات و فرهنگ در كتابها، بعدها اين محتويات

 .شده است ظاهر

 كه نويسنده آنجا ويژه به پژوهشي، حتي و گردآوري مروري، مقاالت از بسياري

 اسـتفاده  سرچـشمه،  منبع و يادآوري بدون ديگران، دستاوردهاي و هايافته كارها، از

 و سـاخته  همه، ناي كه مي اندازد اين اشتباه به را خواننده )ندانسته يا دانسته(ميكند 
 .است كتاب يا همين مقاله نويسنده  انديشه يافته

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

 مـسائل  جملـه  از امـور اجتمـاعي   همه در تقلب و فريب ريا، تقليد، از بايد و ميتوان

  .كنند خودداري اكيداً علمي،
 ويـژه در  بـه  دانـش،  مرزهـاي  حاشـيه  در حتـي  علمي، هايگزارش از  بخشي

 بـا  ديگـران  و انديـشة  دانـش  كردن سرهم همان واقع در توسعه، حال در كشورهاي

 يـا  كـم  شـكني  اخـالق  اين ايران نيز در متأسفانه كه است) پلجريسم(جديد  عنواني

 و سياسـت  حتـي  و انديـشه  و صـنعت، هنـر   در بلكـه  دانـشگاه،  در تنهـا  نـه  بيش،
 طـي  بدون...) دكتر(كاذب  علمي هايعنوان به  رسيدن.است شده ديده اريمملكتد

 و هاي عمليمهارت و نظري هايتوانايي كسب و شرايط برآوردن و مراحل تحصيلي
 كـرده  تحـصيل  و مـديران  استادان و دانشمندان گروه و نخبگان صف در قرارگرفتن
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 كـه  اسـت  كـرده  باز سازي مدرك علمي و هايسرقت در جديدي جبهه دانشگاهي،

 اخالقـي  آفت اين ارزشيابي، و رسيدگي انگاري مراجع ساده و تفاوتيبي با متأسفانه

 خاطر به دانشجو يك كه است چگونه .است گذاشته رشد رو به گذشته سال چند در

 در مـوارد  ، شـود  مي محروم ترم آن حتي درس، آن از امتحاني سؤال در يك تقلب

 ابدي محروميت ها بهواسطه و خاطيان پزشكي، تخصصي امتحانات در تقلب، اثبات

 قبيـل  اين از نمونه ها ديگر و مي شوند جريمه زندان حتي و تخصصي هايدوره از

 يـا   "شغلي جابه جايي" و "گرفتن شوخي به"پوشي، چشم"ديگر جايي در ولي ...

 هم آن  و "قالبي دكترهاي" براي "استخدامي وضعيت و بهبود موقعيت ارتقاء حتي"

 و خـداي  داده دسـت  از را خود قباحت پرور،نخبه و اخالقگرا مذهبي، يك نظام در

 تاريك نقاط  از اين .گرفت خواهند را هاارزش جاي هاارزش ضد تدريج به ناكرده

 دانـشگاه (شـود   روشـن  بـدون مالحظـات   و قاطعيـت  با بايد كه دارد وجود هم باز

 هايگواهي چنين كنون تا كه است انگيزفو تأس عجيب بسيار...) آكسفورد هاوايي،

 در اسـت،  شده پيدا سياستگذاران و دولتي هايمقام در پرونده هاي بويژه ساختگي،

 و بسيارسخت ضوابط و شرايط ها،دانشگاه علمي هيأت اعضاء ارتقاء حالي كه براي
 .شودمي اجرا جدي

 از نـوع  - مـي عل رياكـاري " خـاطر  به بايد "سازيمدرك" از مواردي چنين به

 .دوستان شيوة و نه شود همگان عبرت تا شود داده نشان سختي بازتاب "يك درجه

 پيل به گذشتن نشايد شد، رپ چو   بيل به گرفتن شايد آب،رِس  
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 مفـاهيم مـورد   و هـا واژه از برخـي  يـادآوري  بـه  كوتاه، مقدمة اين از پس حال

 .شودپرداخته مي آنها فارسي برابرهاي با  همراه زمينه، اين در استفاده

  
  پلجريسم واژگان

 
  :Fabrication جعلي ساختگي، بدلي،

  :Academic Ethics دانشگاهي اخالق آموزش، در اخالق

  :Apparent Efficacy ظاهري بازدهي

   :Bias سوگيري
  :Breache شكني قانون قانون، نقض

  :Chauvinism افراطي پرستيميهن خودشيفتگي، خودستايي،

  :Clean Publication پاك نشر

  :Clear Plagiarism آشكار علمي دستبرد

  :COPE: Committee on Publication Ethics نشر اخالق كميته

  :http://Ethics.org.UK www.Publication (COPE) اينترنتي نشاني

  :Cut – and – Paste چسباندن – بريدن

  :Copy and Pasteچسباندن – كردن كپي 

   Copy Right):1348 آذرماه مصوب(كشور  در آثار آورندگان پديد و مؤلفين حقوق قانون 
  :Data Cooking سازي يافته سازي، داده

  :Data Manipulation هاداده دستكاري

Data (Selective) Suppression:  
  هايافته )ايگزينه(كردن  كتمان ها،داده )ايگزينه(كاري  پنهان

  :Dealling with Conduct شده هدايت رابط

  :Disgrace بدنامي آبرويي،بي رسوايي،
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  :Dishonesty رياكاري فريبكاري،

 Double Submission :مجله دو به مقاله يك همزمان ارسال

Dublicate / Double Publication/ Prior Publication Double Submission: 

  )نويسندگان سال، نمونه، تعداد عنوان، در كوچك تغييرات با(مقاله  يك دوباره چاپ
EMAME: Eastern Mediterranean Association of Medieal Editors: 

  شرقي مديترانه منطقه پزشكي) سردبيران(ويراستاران  جامعه

 Ethics and Community / Social Ethics: اجتماعي   اخالق /جامعه و اخالق

Ethics and Globalization / Global Ethics جهانياخالق / اخالق در جهاني شدن  :  

  :Ethics:and Media /Ethics and TVتلويزيون و اخالق / هارسانه و اخالق

Ethics and Professions / Professional Ethics: اي اخالق حرفه/ اخالق و حرفه  

Eduction and Promotion of Ethics: اخالق گسترش و آموزش 
  :Ethics in Advertisment تبليغات در اخالق

  :Ethics in Research پژوهش در اخالق

  :Ethics in Sustainable Development پايدار توسعه در اخالق

  :Ethics in Writing and Publication نشر و نگارش در اخالق

  :Euphemism تعبير حسن

  :Euphemistically خير به تفسير تعبير، حسن با

  :Efficacy آييكار سودمندي، اثربخشي،

Exaggerate the Efficacy: 
 اثربخشي هدربار گوييگزافه بازده، نمايي  بزرگ/پردازي زياده

Faked: سرهم كردن، ساختگي، جعلي، قالبي 

Faking: وانمود كردن، جعل كردن، از خود درآوردن 

 :Falsiticationتحريف  جعل، تقلب، دستكاري،

  :Ferret out / to ferret out كردن افشا يافتن، كردن، پيدا

   :Forgery سندسازي جعل، تقلب،
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  :Fraud قالبي شيادي، رياكاري، تقلب،

  :Fraudulent رياكارانه شيادانه،

   :Gift Authorship صوري نويسندگي افتخاري، نويسندگي
   :Globalization شدن جهاني

  :Glory سربلندي شكوه، ستايش، آوازه، شهرت،

  :Good Publication Practice خوب نشر عملكرد

  :Honor Among Thieves دزدان ميان شرافت دزدان، افتخار

  :Index نگاره فهرست

  :Indexing نگاري فهرست

  :Info – Ethic رساني اطالع در اخالق

  :Kudos امتياز شهرت، اعتبار، احترام، افتخار،

  :Major Plagiarism بزرگ علمي دستبرد

  :Marred Reputation بدنامي اعتبار، تخريب شدن، تخريب

  :Minor Plagiarism كوچك علمي دستبرد

  :Missing Data پنهان هايداده شده، گم هايداده

  :National Plagiarism ملي ارق با علمي دستبرد ملي، دستبرد

Patch Writing / Paraplagiarism: 
 كلمات، بـدون  از برخي تعويض و حذف با همراه ديگر، مقاالت از هايي قسمت كپي كردن

 منبع ذكر

   :Peer Review System همشأن همتا، داوري نظام
    :Period / Epoche of Information Exploration اطالعات  انفجار دوران

  :Plagiarism ادبي دستبرد ادبي، سرقت

  :Plagiarism Detector ياب دستبرد

 :Publication Ethics / Ethics in Publicatin نشر در اخالق نشر، اخالق 

 Quagmire of Dishonesty: باتالق نادرستي، گرداب رياكاري، فريبكاري 
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  ) :Quotation Mark گيومه("قول نقل عالمت"
  :Redundant Publication شده خارج رده از نشر اضافي، انتشار زائد، نشر

  :Remained Tarnished شده خدشه دار شده، دار لكه

 Retraction: 
 مجله سردبير يا نويسنده طرف از شده چاپ مقاله يك خواندن پس گرفتن، پس

Salami Slicing 
 )مختلف مخاطب هايگروه ويژه يافته هاي با(واحد كار يك از مقاله چند

Scientific Dishonesty: علميرياكاري   

Scientific Endeavors: تالش علمي، كوشش علمي 
Scientific Fabrication/ Paper Fabrication:  جعل علمي، مقاله سازي 

Scientific Falsification / Paper Falsification: تحريف علمي، تحريف مقاله  
Scientific Fraud: تقلب علمي، شيادي علمي 
Scientific Misconduct / Scientific Misconduction: 

  علمي نادرستي علمي، انحراف علمي، خالف
Scrutiny: سي كردن، جستجو كردن، بررسي دقيقبازر  

Reporting Selective Publication / Selective: اي اي، گزارش گزينهانتشار گزينه  

Self Plagiarism / Auto Plagiarism: نتشر شده خود مهاي استفاده دوباره از متن  

Significantiasis: 
 )نيست شدن ترارزش با جهت در هميشه البته(سازي  دار معني دادن، اعتبار

  :Suffice / Sufficient كافي كننده، راضي

 Suspicion: شك، ترديد 

  :Suspicious Data مشكوك هايداده

  :Unreliable اعتماد قابل غير نامطمئن،

  :Unsound Data معقول غير هايداده خاموش، هايداده

   :Vigilance and Effort بيني تيز و تالش هشياري، و كوشش
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 Vigilance of Peer Reviewers: 
 همتا داوران هشياري نويسان، نقد بيني تيز همكاران، بيني تيز

WAME: World Association of Medical Editors: 
  پزشكي سردبيران جهاني انجمن نويسندگي پزشكي، جهاني جامعه

Withdrawal:    پس گرفتن مقاله، خارج كردن، منصرف شدن

  
 اخالق رعايت مورد در كشور پزشكي علمي مجالت نسردبيرا از گروهي بيانيه

 علمي خالفكاري موارد از پيشگيري و نشر

(Publication Ethics and Prevention of Scientific Misconduct) 
  
 مجـالت  سـردبيران  انديشي هم«روزه   يك آموزشي كارگاه 7/11/87تاريخ  در

 مـوارد  و پيـشگيري از نـشر  » (Publication Ethics)در زمينه اخالق نشر  پزشكي

 ويـژه  بـه  پزشـكي،  علـوم  نـشريات   درMisconduct) (Scientificخالف علمـي  

ماننـد   المللـي  بـين  سـازي  نمايـه  هـاي  نظام در و منتشر به زبان انگليسي مجالتي كه
  پزشـكي آرشـيو  مجلـه  سـوي  از شـوند،  مـي (Index) نگـاري  فهرسـت  مـدالين 

 بـا  پزشكي علوم فرهنگستان به وابسته (Archives of Iranian  Medicine)ايران

 و شـد  برگزار فرهنگستان محل در كشور مجالت پزشكي سردبيران انجمن همكاري
 از پـس  آنهـا  نمايندگان يا كننده شركت پزشكي مجالت سردبيران محترم از گروهي

 كه براي كردند تصويب را زير موارد آراء اتفاق به گروهي، بحث و كارگاه شركت در

  :شد خواهد ارسال پزشكي علوم مجالت سردبيران همه آگاهي
 آن از اما بايـد  نيست، ما كشور مختص فقط علمي خالف پديده بروز هرچند. 1

 منتـشر  كـشور  در نـشريه پزشـكي   145 تعـداد  اكنـون  هـم  كه ازآنجا. كرد پيشگيري
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 لليالم بين سازي نمايه هاينظام در كه انگليسي هستند زبان به نشريه 43 و شوند مي

 مـتن  اينترنـت  در آن از مهمتر و شوند مي نگاري فهرست (Medline) مدالين مانند

 بـروز  از پيـشگيري  و نـشر  اصول اخـالق  رعايت ضرورت است، دسترسي قابل آنها

) ديگـران  علمـي  آثـار  به دستبرد و تحريف جعل، شامل(علمي  خالف احتمالي موارد
 علـوم  پژوهشگران محتـرم  عتبارا شدن مخدوش از تا سازدمي ضروري از پيش بيش

 ضوابط دقيق اعمال منظور به  لذا.گردد جلوگيري المللي بين سطح در كشور پزشكي

 علمـي،  خـالف  احتمـالي  مـوارد  از پيشگيري و و شناسايي نشر اخالق شده پذيرفته

 پزشـكي  مجالت علوم داوران و تحريريه هيئت اعضاي محترم، همه سردبيران توجه

 آسـيب  پديـده  از علمـي  مناسب اتخاذ راهكاري با تا كنيممي جلب موضوع اين به را
 .شود علمي پيشگيري خالف رسان

 در نگـارش  علمي خالف موارد بعضي بروز علل مهمترين از رسدمي نظر به. 2

 بـه  توجـه  عدم از نويسندگان برخي اطالعي بي ها،دانشگاه در ها پژوهش و مقاالت

 ناآگاهي ،)1348آذرماه  مصوب(كشور  در ن آثارپديدآورندگا و مؤلفين حقوق قانون

 زبـان انگليـسي   بـه  مقاالت نگارش در ضعف و نشر اخالق المللي ضوابط بين از آنها

 و مـشورت  از برخـورداري  زبـان بـدون   اين به مقاله ارائه ملزم به كه حالي در است،
 دوم زبـان  انگليسي، زبان كه كشورهايي در معضل اين.هستند كافي آموزشي خدمات

 .كندمي بروز بيشتر شود، مي آنها محسوب

 اصـول پذيرفتـه   از پزشـكي  علوم نشريات گردانندگان و نويسندگان پيروي . 3

 Committee on Publication) نـشر  اخـالق  كميتـه  سـوي  از كـه  جهـاني  شـده 

Ethics)كارسـاز   بـسيار  علمـي  خـالف  موارد از درجلوگيري شده، و  تدوين  تنظيم
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 زيـر  شـرح  به شودمي ناميده COPE اختصاراً  كه مزبور كميته ترنتياين نشاني .است

 :است

http://www.publicationethics.org.uk 

 .درآيند كميته اين عضويت به توانند مي پزشكي علوم نشريات

 پزشكي كشور، نشريات در علمي خالف موارد چاپ از پيشگيري منظور به . 4

 افزارهاي نرم طريق از به مجالت، شده ارسال تمقاال بين در احتمالي موارد شناسايي

 روي بـر  رايگـان  طـور  بـه  افـزار  نرم اين. شود  مي توصيه  eTBlastجمله از موجود

 اسـتفاده  از آن تواننـد  مي مجالت محترم داوران و سردبيران و است اينترنت موجود

 .كنند

 اديقمهمتـرين مـص   شناسـاندن  و نشر اخالق اصول رعايت زمينه در آموزش .5

 مزمانهارساله  ديگران، به آثار علمي دستبرد و تحريف جعل، جمله از علمي خالف

 Double) مقالـه  يـك  دوبـاره  چـاپ  و مختلـف  مجلـه  چنـد  يـا  دو بـه  يـك مقالـه  

Submission)انتـشار  و علمـي  هـاي گردهمـايي  تـشكيل  منظـور  بدين.  است الزم 

  .است مفيد كشور پزشكي نشريات در زمينه اين مقاالت در
 ناديده يا ناآگاهانه آگاهانه را نشر اخالق اصول كه خاطياني معدود با برخورد .6

 تـرين  عمـده . شـود  مـي   توصـيه COPE المللـي  بـين  مشي خط براساس گيرند، مي

 :است زير شرح به  پيشنهادي راهكارهاي

 جملـه  پزشكي چند مجالت به ارسالي انگليسي مقاالت در كه مواردي در .الف

 مقالـه  مـسئول  نويسنده به تذكر بايد ضمن است، شده رونويسي عيناً التمقا ساير از
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بيـان   خـود  جمـالت  و كلمات قالب در را شده رونويسي كه مطالب شود درخواست
 قـولي  نقل است الزم صورتي كه در يا و نمايند ذكر كامل طور به را آنها منابع و كنند

 را آن منبـع  و دهند قرار قول لنق عالمت يا در گيومه را مزبور عبارت گيرد، صورت

 هـاي  در بخـش  ويـژه  بـه  مقـاالت  در علمـي  خالف موارد بيشترين عمالً(كنند  بيان

 Minor)خفيـف    علمـي دسـتبرد  يعنـي  نـوع  ايـن  از بحـث  و مقدمـه  چكيـده، 

Plagiarism)بـه  نويـسندگان  تـسلط  عـدم  دليل به صرفاً موارد ايپاره  در كه  است 

 مي رونويسي شده، عيناً منتشر مقاالت ساير از مطالب خيبر لذا ، است زبان انگليسي

   .شوند
 آن مناسـب   راهكـار (Clear Plagiarism)آشـكار  علمي دستبرد موارد  در.ب

 بـراي  مـستند  طـور  به آن علت اي نامه و طي شود شناخته مردود مقاله اوالً كه است

 منظور پيـشگيري  به تحريريه، هيات و سردبير صالحديد با و ارسال شود نويسندگان

 يـا  مؤسـسه  مـسئول  آگـاهي مقامـات   بـه  مراتـب  محرمانـه  طور به علمي، خالف از

 .شود رسانده دارند، اشتغال كار آنها به در نويسندگان كه دانشگاهي

 (Double Submission) مجلـه  دو بـه  مقاله يك همزمان ارسال موارد  در.پ
 يـا  و نويـسنده  اطـالع  بـه  تـب مرا بايـد  مقاله، رد  ضمن موارد، اين شناسايي از پس

  .رسانده شود نويسندگان
 طـور  آن بـه  نتـايج  كـه  واحدي هايپژوهش چاپ از شناسايي، صورت در .ت

 البتـه ( كـرد  جلوگيري شوند بايستي مي عرضه نشر براي مقاله چند قالب در و مجزا
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 متعـدد  آناليزهـاي  تواننـد مي گستردگي دليل به كه بزرگي نيست هاي پژوهش منظور

  )باشند دارا متفاوت هاي پيام و موضوعات راه باهم
 بايد (Fabrication)مطالب  تحريف يا و (Falsification) جعل موارد  در.ث

 از اطمينـان  حـصول  بـراي  و نمـود  خـودداري  اكيـداً  سـاختگي  مقاالت اين چاپ از

 درصـورت  و نمود پرسش مطالعه آن انجام درباره ذيربط يا دانشگاه مؤسسه مسئولين

 نويـسنده  به موضوع اي نامه مقاله، طي رد ضمن تحريف، يا جعل مسئله شدن عيقط

 مـستند  داليل ذكر با مذكور نامه رونوشت لزوم در صورت و شود داده اطالع مسئول

 .گردد ارسال محرمانه مربوطه دانشگاه يا براي مؤسسه

 از جـاي رونويـسي   بـه  كه كرد توصيه محترم همكاران و نويسندگان به بايد . 7

 از خود مقاله نگارش كيفيت براي ارتقاء المقدور حتي ديگران، شده چاپ هاي نوشته

 و ها واژه قالب در را مطالب و بگيرند كمك دارند، انگليسي احاطه زبان به كه كساني
 سـاير  و هـا  به دانـشگاه  همچنين. كنند ذكر را منابع همه و نمايند بيان جمالت خود

 آنها به مشاوره ارائه و پژوهشگران مورد آموزش در شود مي توصيه علمي مؤسسات

  .ورزند اهتمام انگليسي زبان به نگارش مقاله زمينه در
 درج اقـدام بـه   چـاپ،  از پيش شناسايي عدم علت به ايمجله كه صورتي در .8

 كشف از پس نمود، شده واضح رونويسي مطالب يا و شده تحريف مقاالت مجعول،

 فهرسـت  مـدالين  ماننـد  المللـي  بـين  هـاي  در نمايه كه اتينشري در به ويژه -موضوع

 نظام به نظر مورد مقاله حذف براي مجله سردبير سوي از اي است نامه الزم -شوند مي

  .درج گردد نيز نشريه در مراتب و شود ارسال مربوطه سازي نمايه
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 طـور  بـه  كـشور  پزشـكي  علوم نشريات محترم سردبيران كه شود مي توصيه. 9

 خـود،  مـشكالت  بيان و تبادل تجارب ضمن تا باشند داشته علمي گردهمايي ادواري

 اتخـاذ  پزشـكي  مجالت در مشكالت اين رفع يكنواختي براي و مناسب راهكارهاي

 .كنند

 كارگاه در اين كه آنها نمايندگان يا و محترم سردبيران تصويب مورد فوق، موارد

 و كننـده  شـركت  ران نـشريات سـردبي  اسـامي  . گرفت قرار نمودند، شركت آموزشي
  :است زير شرح به كارگاه اين كنندگان برگزار

  
 دبير سر يادداشت

 بلكـه   نيست"غيرعلمي "معني بيانيه، اين  در"علمي خالف "واژة از مقصود. 1

   . است"علمي كاري خالف " يا"علمي تخلف " :معادل
 و ه گيرينمون در مورد معموالً كه تحقيق روش درس واحد دو چارچوب در. 2
كليـة   در باال، به ارشد كارشناسي مقطع از بايد گفتگو ميشود، غيره و آماري هاي روش
 پـژوهش،  در اخالق مورد حتماً در پزشكي، ويژه به تجربي و انساني علوم هاي رشته

  .شود گفتگو كامل طور به اخالق دانشگاهي و نگارش در اخالق
 مـديران  اسـتادان و  ،مدرسـان  پـذيرش  و گـزينش  هـاي  شـاخص  و ضـوابط . 3

 نـه  و باشـد  شـخص  علمي هاي براساس توانمندي بايد پژوهشي، مراكز و دانشگاهها

 و علمـي  هـاي  بر توانـايي  تكيه با استاداني چنين ترتيب اين به .غيرعلمي گزينه هاي
 .آورد نخواهد روي علمي به دستبردهاي خود، پژوهشي هاي صالحيت
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 ارزش، بـه  بـدون توجـه   شـده،  منتشر قالهم هر براي شده تعيين نقدي جوايز. 4

 موجـب  خـود  ايـن  و آورد خواهـد  را پـايين  كـار  كيفيت ترديدبي محتوي و درستي

  .شد خواهند علمي هاي تخلف به روآوردن
 در) قيمتـي  هـر  به(باالتر  درجه احراز براي كشور داخل هايدانشگاه مسابقه. 5

 نـوع  يـك  توانـد  مـي  خـود  علوم، و بهداشت هاي وزارتخانه دانشگاهها در بندي رتبه

 .شود بازي علم و سازي مقاله براي "دوپينگ"و ترغيب

 هـاي  انجمـن  و تأييد حدود و اصول حفظ بدون) تلويزيون ويژه به(ها  رسانه. 6

 بـه  اقـدام  روزه همـه  دانـشگاهي،  نظر استاد صاحب نفر 3تا  2 تأييد يا مربوط علمي

 بـراي  عـاملي  نيز ميتوانـد  اين ميكنند، عجيب و جديد اكتشافات و معرفي اختراعات

  .شود ثروت و كسب شهرت راه اين از و علمي رياكاري
 بسيار داروهاي و ساخت كشف مورد در علمي نادرست اخبار انتشار و اشاعه. 7

 و طوالني هزينه پر و سنگين بسيار پژوهشهاي به اصل نيازمند در هركدام كه كليدي،

 .زند مي دامن ناسالم هاياين رقابت به د،هستن باليني و آزمايشگاهي مدت

 سـوي  از غيـره  علمـي و  هـاي  درجه رشته، يك هاي برترين سال، مرد معرفي. 8

 در عـضويت  و وابـستگي  ،)شـده  خريـداري (صـالحيت   بـدون  خـارجي  مؤسسات

 علمـي  تأييـد مراجـع   بـدون  و اساس بي خارجي، هاي انجمن و ها ها، آكادمي دانشگاه

 .است آشفته بازار اين رونق براي ديگري عامل "دكتري قالبي جهدر "ويژه به ذيربط،
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  ابعـنم
  فارسي. الف

مجلـه فرهنـگ و     ). 1383 (اخالق پژوهشگري، تـابعي از اخـالق حـاكم بـر جامعـه            
  . 5-3، 176 پژوهش،

در . درآمدي بـه فلـسفه اخـالق پـژوهش و مـسائل آن            ). 1390(اسالمي، سيد حسن    
: ، تهـران )30-15ص(نگـارش ق پـژوهش و  اخـال  ). گردآورنـده (نرگس خالقي 

  .كتابدار
، از  1390تير،  10بازيابي .آشنايي با فلسفه اخالق). 1387(شيرزاد پيك حرفه،

http://philosophy-workshop.blogfa.com/8703.aspx  
 ، تهران، مجمع)04  3  86  4 گزارش،  كد (قتصادا در اخالق). 1386( جباري، محمد

، از 1390 تيـر،  20بازيـابي  . استراتژيك تحقيقات نظام، مركز مصلحت تشخيص
http://www.csr.ir/Pdf/Content1180/%D8%A7%D8%AE%D9%84%
D8%A7%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%82

%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.pdf  
پايگـاه اسـتنادي علـوم جهـان        : شـيراز . اخالق انتشارات علمي  ). 1390(حري، عباس 
  . تخت جمشيد: اسالم
 اخالق ).1389(ليمحمدع، محجل شجاو  ، كاظم ، حسيني، سيدفاضل،خدادوست

مجله ايراني اخالق و تاريخ . پزشكي و اهميت آن در ايران باستان و اسالم
  . 18-11، )5( 3 ،پزشكي

  .كتابدار: تهران. اخالق پژوهش و نگارش). 1390(خالقي، نرگس 
بررسـي انتقـادي    ). 1386(زاده، آزاده ، و راسخ، محمد       خداپرست، اميرحسين، عبداهللا  
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  فـصلنامه بـاروري و نابـاروري،      . خـالق در پـژوهش ايـران      راهنماي شش گانه ا   
 8) 4( ،1-18 .  

پيش درآمدي بر تـدوين     : اخالق در پژوهش  ). 1380(سيد فاطمي، سيد محمد قاري      
. هـاي پژوهـشي    حقـوقي و شـرعي طـرح       -هاي اخالقي پرسشنامه بررسي جنبه  

  . 70-65، )1 (3،فصلنامه باروري و ناباروري
هـاي     علم اخالق و فلسفه اخالق؛ تـأملي دربـاره حـوزه           ).1389(شمالي، محمدعلي   

 .26-7، )3 (1 معرفت اخالقي،. مختلف مطالعات اخالقي
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