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اخالق پژوهشگر( 1



اخالق پژوهش، شااخ  ای ا  اخاالق فر ا  ای اواب و با       
اصول اخالقي ای ک  پژوهش را ا  آغا  تا پايان کار هدايب

ق پژوهشتاکنون، بيشترين توج  ب  اخال. ميكنند، مي پردا د
رسد در حوزه پزشکی بوده است، در حالی که به نظر می

اخالق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی و انساانی، باه   
ا، هم باه  این دلیل که یافته ها و نتایج این گونه پژوهشه

ود فرد و هم به محیط فراتر از جامعه علمی مربوط میش
همیات  و با ابعاد مختلف زندگی بشر در ارتباط اسات، ا 

.                 بیشتری دارد
9
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:رتاريخچه برخي از مسائل اخالقي در تحقيقات قرن حاض
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بيانيه هلسينكي

(World Medical Association)
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The Declaration of Helsinki



اصول اساسي بيانيه هلسينكي 
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هشاصول اخالقي مرتبط با شرکب کنندگان در پژو
(آ مودني انساني)

ر استفاده از انسانها به عنوان آزمودنی های پاژوهش، د 
( باویژه در حاوزه علاوم اجتمااعی     )بین پژوهشاگران  
د مراد از آزمودنی انسانی، افرادی هساتن . متداول است 

که پژوهش به نوعی بر اسااس مشاارکت ایان افاراد و    
در...( باه روش مصااحبه، پرسشانامه و    )اطالعاتی که 

قی بر چندین اصل اخال. اختیار میگذارند، شکل میگیرد
چنین پژوهشی حاکم است

24
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اصول اخالقي مرتبط با شرکب کنندگان در پژوهش
(آ مودني انساني)
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رضايب آگاهان 
اکثر منااب  مارتبط باا اخاالق پاژوهش، باه رضاایت        
ته مشارکت کنندگان قبل از شروع پژوهش، اشاره داشا 

ن اساس فلسفی اخالق پژوهش، در نهایات، بار ایا   . اند
ه حقیقت استوار است که پژوهش، نیاز دارد افارادی کا  
قرار است در آن شارکت کنناد، اطالعاات خاود را باا      
ب، پژوهشگر به اشتراك بگذارناد  اطالعااتی کاه اغلا    

.بسیار خصوصی و شخصی است 



فريم خصوصي
ه هر شخص، اطالعاتی مربوط به خود در نزد خویش دارد کا 

ز در یا  تعریاف ا  . مایل نیست دیگران از آن مطلا  شاوند  
چیازی خصوصای نامیاده    : آماده اسات  ” حریم خصوصی "

شاته  میشود که فرد بتواند دسترسی به آن را در مهار خاود دا 
باشد

و حمایت از حریم خصوصی یعنی حمایت از فرد در مقابل
ویدسترسی دیگران به چیزهای خصوصی اش، بدون خواست
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ناشناوي
ه نتایج ناشناسی به این معنا است که پژوهشگر و افرادی ک

پژوهش وی را می خوانند، راهی بارای شناساایی افاراد    
وجاه،  مشارکت کننده در پژوهش نداشته باشند و باه هی  
هش نشانه ای برای شناسایی مشاارکت کننادگان در پاژو   

رعایت این اصل، در پاژوهش هاای   . وجود نداشته باشد 
را از پیمایشی دشوار مینماید  زیارا پرسشاگر، اطالعاات   

.پاسخگویی با هویت مشخص دریافت میکند



محرمانگي
ا اگر ناشناسی همه جا ممکن نیست، محرمانگی ر

که  محرمانگی به این معناست.میتوان ضمانت کرد
پژوهشگر ، هویت پاسخ دهندگان را می داند اما 

ر  پژوهشگ. قول می دهد که هرگز آن را فاش نکند 
ان و همکاران پژوهش که به هویت مشارکت کنندگ

مربوط،  دسترسی دارند، باید برای پایبندی اخالقی
توجیه شوند و آموزش ببینند
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آويب نرواندن
ه آسیب نرساندن بدین معنا اسات کاه صادمه ای با    
اناه  مشارکت کنندگان حتی اگار باه صاورت داوطلب   

ی این اصل ، ایجاب م. شرکت کرده اند ، وارد نشود 
د که کند که پژوهش اجتماعی به گونه ای هدایت شو

آسیب رسااندن باه گروههاای اجتمااعی یاا افاراد       
مشارکت کنناده در پاژوهش و نیاز خویشااوندان و     

.اطرافیان آنها را به حداقل برساند
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 ضائل 
اخالقي در 
پژوهش

تصحيح 
انگيزه

آشنائي با
پيشين  
پژوهش

گزينش 
مسئل 

شهامب در 
پژوهش

امانب داری

فقيقب 
جوئي

نشاط و 
شادابي

پژوهش 
گروهي
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ی  آسیب شناس
اخالقی 
پژوهش

شهرت 
زدگی

شتاب 
زدگی

دخالت  دادن 
خواسته های 
شخصی

انتحال

تبکیت



كلي بر راولين جامعه شناسي كه اصول كلي و ارزشي براي علم و تحقيقات به طو
:شمارداو چهار اصل را مي. استمرتونشمرده است 

(Universalism)



(Communism)



(Disinterestedness)



(Organized Scepticism)
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ا عمادت )برت در این کتاب داساتان تکامال علاوم ناوین     
ان میکناد  را بیا ( مربوط به فیری ، ریاضی و کیهانشناسی

فه که از دیدگاه او معجونی اسات از تجرباه گرایای، فلسا    
ی از دیادگاه او ناواب   . بافی و خرافه اندیشای دانشامندان  

واران چون گالیله، کپلر، دکارت، نیوتن و بویال کاه شهسا   
ه و میدان دانشهای نوین بوده اند، همیشاه تنهاا باه تجربا    

ا آنهااا در هااهر باا . ریاضایات اکتفاا و اسااتناد نمیکردناد   
ا بسایار  استنادات اکید و صریح سخن میگفتاه اماا حقیقتا   
عقالیی متاثر از اندیشه های متافیزیکی و انگیزه های غیر

"مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین".                         بوده اند
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ه پاره ای از مورخان علم حتی در مورد نیاوتن نوشات  
ول اند که این آدم عددسازی می کرد برای اینکه فرما 

2را بااه 1/999عاادد ) خااودش را درساات درآورد 
ادل ت ییر داده است نسبت عکس مجاذور کاه در تبا   

در زمان نیوتن فاصاله  (  جاذبه دو جسم وجود دارد 
زمین و ماه آن قدر روشن نبود و او برای محاسابات 
یاا   جاذبی خودش به دانستن میزان ایان فاصاله احت  

.داشت
33سنت و سکوالریسم ص 
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نکه همه مورخان علم گفته اند که نیوتن خدای خودش را آورده بود برای ای
یاوتنی  ضعفهای تئوری  فیزی  خودش را بپوشااند در تئاوری دینامیا  ن   
ریازد  منظومه شمسی به تدریج باید نیروی خود را از دست بدهد و در هم ب
وری ایان  بقای منظومه شمسی اصال در تئوری نیوتنی نمی گنجاد در آن تئا  

یاوتن  نکته که چرا این منظومه باقی مانده است غیار قابال توضایح اسات ن    
صریحا نوشته که هرچند ی  بار خداوند مای آیاد و سایارات و کارات را    

خاود  میگویند وقتی الپالس کتاب مکانی  سماوی.... دوباره جا می اندازد
تااب  چارا در ایان ک  : را به ناپلئون هدیه کرد، در پاسخ وی که پرسیده باود 

( یعنای خادا   ) ارجاعی به خدا نرفته است ؟ جواب داد من باه آن تئاوری   
ه نیازی ندارم، نیوتن هرجا در مکانی  دچار اشکال می شد پای خادا را با  

میان میکشید   
107همان ص 



:ژوهشاصول اخالقي مرتبط با انتشار نتايج پ
پژوهشااگر، همانگونااه کااه نساابت بااه   
مشارکت کننادگان تعهاد اخالقای دارد،    
ای نسبت به جامعه نیز تعهدات اخالقای 
:دارد که باید به آن ها پایبند باشد
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صداقب
اخااالق پااژوهش ایجاااب میکنااد کااه پژوهشااگر در ارائااه 
صادقانه نتایج و توزی  و اشااعه آن باه جامعاه پژوهشای    

یاابی  پژوهشگران، مسؤولیت ویژه ای برای ارز. کوشا باشد
. دقیق نتایج پژوهش خاود و عرضاه آن باه عماوم دارناد     
أثیر پژوهشگر در مرحله تولید دانش نباید آگاهانه تحت تا 
ت پیش داوریها و اصول غیرمنطقی قارار گیارد و الزم اسا   
ت، نتایجی را که واقعا از کار پژوهشی به دسات آورده اسا  
نناد،  چه فرضیه های اصلی پژوهش را تأیید کنند و چاه نک 
.زدصادقانه منعکس کند و از دخل و تصرف در آنها بپرهی



همگاني بودن
ر پژوهشگر باید نتاایج پژوهشای خاود را د   
ج اختیار جامعه قرار دهد تادستاوردها و نتای
ود علمی او در دنیای علم، اثبات یا ابطال شا 

.و به پیشرفت دانش کم  نماید

39



اخالق مرتبط با پژوهشگر
ش جدا از اصول اخالقی حاکم بر فرایند پژوه

کااه بایااد از سااوی پژوهشااگر در ارتباااط بااا 
ش مشارکت کننادگان و انتشاار نتاایج پاژوه    
ی مورد توجه قرار گیرد، قواعد اخالقی دیگار 
نیااز در ارتباااط بااا شااخص پژوهشااگر قاباال

مالحظه است
40
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ر تارهای شايست 
مسؤوليب فر   ای•

ا الزم است پژوهشگر، شارایط الزم و کاافی ر  
پاژوهش  . برای انجاام پاژوهش داشاته باشاد    

عه آن غیرحرفه ای، نه تنها به تولید علم و توس
ی محقاق  یاری نمیرساند، بلکه سبب سرگشاتگ 

می گردد



امانتداری•
ان نقل پژوهشگر موهف است منب  هر مطلبی را که از دیگر
رعایات  . می کند،حتی اگر نقل به معنا باشد، دقیقاً ذکر کند

حق مالکیت معنوی در بهره گیری از اطالعاات باه دسات   
آمده، یکی از مصادیق امانت داری است

شهامب•
پژوهشگر ممکن اسات قبال از اجارای پاژوهش، نگاران      
. ناد مشکالت وموانعی باشد که بر سر راه پژوهش قرار دار

وی، الزم اساات کااه باااعزمی راسااخ در انجااام پااژوهش، 
شهامت به خر  دهد و شروع باه کاار نمایاد و از بازر      

42نمایی مشکالت و موان  بپرهیزد
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پرداختن ب  مسائل ضروری جامع •
حاال  پژوهشگر الزم است از فراگیری دانش مضر و غیرسودمند به"

مفیاد  جامعه بپرهیزد و با انتخاب موضوعات مناسب به تولید داناش 
"بپردازد

فقيقب جويي•
ت به پژوهشگر الزم است تمام تالش خویش را در جهت کشف حقیق
رای او کارگیرد و هرگز ترسی از مشکالتی که ممکن است دیگران با 

مات  به ارسطو اعتراض شد که چرا حر. به وجود آورند، نداشته باشد
شایده  استاد خود، افالطون را نگه نداشته و دیدگاههای او را به نقد ک

است 
افالطااون را دوساات دارم  امااا بااه حقیقاات، باایش ": وی پاسااخ داد

"ازافالطون عالقه دارم



نقد پذيری•
ه می تواند نقدی که بر آثار پژوهشگر نوشته میشود، بهترین هدیه ای است ک

ا ار  پژوهشگر باید از غرور و نابردباری دوری کرده، نقدها ر. به دست آورد
نهد و از آنها در جهت بهبود کار خود بهره جوید

نشاط•
پژوهشگر الزم است در تمامی مراحل انجام پژوهش، شادابی و ذوق و شوق

ث بی از عواملیکه باع. علمی خویش را حفظ کرده، خستگی به خود راه ندهد
ع تحقیق یا انگیزگی در انجام پژوهش میشوند میتوان به بی عالقگی به موضو

ابهام و عدم درك صحیح در موضوع تحقیق ، اشاره کرد
درك و  هم قوانين، وياوتها و مقررات•

ی و پژوهشگر الزم است از مقررات و سیاست های حرفه ای، سازمانی، دولت
راهبردهای ملی در طرح، اجرا و گزارش دهی پژوهش مطل  به عنوان نمونه،

امیاان ماالی   میتوان به قوانین حق مالکیت معنوی ، باشد و قوانین مرتبط با ح
.پژوهش اشاره کرد 44
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پاوخگويي•
پژوهشااگران الزم اساات آگاااه باشااند کااه در مقاباال     
کارفرمایان، حامیان مالی و دیگار نهادهاای خصوصای و    
باه  .عمومی و به خصوص در قبال جامعه پاسخگو هستند

ویژه، پژوهشگرانی کاه باا منااب  ماالی عماومی حمایات       
تفاده بودن اسا ( کارآمد )میشوند، در خصوص نتیجه بخش 
رفادار  در نتیجه، بایاد ط . از پول مالیات دهندگان مسئولند

ا یا   رفتار منطقی و شفاف و مدیریت کارآمد باشند و با 
الی حسابرس خبره که از طرف کارفرما یا حمایتکنناده ما  

طرح یا از طارف کمیتاه هاای اخالقای مشاخص شاده،       
همکاری کنند
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ر تارهای ناشايسب•
ناسی رفتارهای ناشایست که از آن به آسیب ش
های هر پژوهش نیز تعبیر شده است، از ضرورت

ت جعل، تقلب، تحریاف، سارق  . پژوهش است
علمی و ادبی، غارض ورزی و زدن اتهاام باه    

ر اعمال دیگری هستند کاه پژوهشاگ  دیگران،
باید به طور جدی از آنها به دور باشد
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های پژوهشيمؤوس اخالق . 2
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