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 )سیدحسن اسالمی( درآمدي به فلسفه اخالق پژوهش و مسائل آن
هاي اساسی آن است. ابتدا علل نیاز به اخالق پژوهش (شامل  هدف، بررسی علل پیدایش اخالق پژوهش و عرصه 

  هاي دیگران، سوء هاي انسانی، سرقت یافته سوژه استفاده از    ها و نتایج، سوء خودفریبی پژوهشگران، دستکاري داده 
ورزي درباره پژوهش پرداخته شده  ها از نتایج پژوهش) به اختصار بیان شده و در نهایت به فلسفه استفاده دولت 

است. مقصود، نگاهی فلسفی به اخالق پژوهش است، به این معنا که گویی ناظري از بیرون به روند فعالیت پژوهشی  
دهد که براي رفع این  کند و سپس نشان می یابی می نگرد و خطاهاي آن را درك و تحلیل و علتمی پژوهشگران 

 تواند صورت بگیرد. خطاها منطقاً چه کاري صورت گرفته است یا می 
به گفتۀ ارسطو، آدمیان چه در امروز چه در گذشته به سبب حیرت به اندیشیدن   پژوهش چه نوع فعالیتی است؟

ناپذیري که در برابر چشمشان بود، آنان را به حیرت افکند. سپس گام به  دند. نخست امور توجیه فلسفی روي آور
هایی که در ماه و  براي مثال درباره دگرگونی  ،تر به اندیشیدن پرداختند گام پیش رفتند و درباره مسائلی بزرگ 

مادر علوم دانست. حیرت صرفاً   توان حیرت را دهد یا درباره ستارگان و پیدایش کیهان. می خورشید روي می 
سرگردانی و درماندگی نیست، بلکه ناتوانی انسان در فهم یا حل وضعی است که انتظارش را ندارد، وضعیت  
ناخوشایندي است که باید از آن گذر کرد، و ناسازگاري اجزاي شناختی است که باید به سازگاري در سطح باالتري  

 برسد.
هوش باشیم تا عوامل  خواهی به به همین سبب، الزم است که در عین حقیقت   تیم؟چرا نیازمند اخالق پژوهش هس

هاي دیگران یا فریفتن آنان نشود.  استفاده از یافته  غیرمعرفتیِ مانع فهم حقیقت یا عالیق شخصی موجب سوء
باید با آنان  سانهایی سر راه پژوهش قرار دارد و چه گوید که در عرصه پژوهش چه داماخالق پژوهش به ما می 

 برخورد کرد. 
خودفریبی پژوهشگران: گاه پژوهشگر که در پی حقیقت است، خود را فریب   هاي اخالق پژوهش کدام است؟عرصه

پذیر نیست.  گیرد که منطقاً دفاع اي از پژوهش خود می بندد، و نتیجه هایی جز واقعیت دل می دهد و به یافته می 
 زده و امر مقدم را علت پنداشتن است.دو نمونه از خودفریبی، تعمیم شتاب

 
 )اکبر احمدلو امیرمتقی دادگر، علی (اخالق پژوهشگر در علوم اجتماعی و انسانی 

هاست. خصوصیات اخالقی پژوهشگر در دو مقوله اخالقی شایسته (شامل  پژوهشگر، رکن اساسی در انجام پژوهش 
داري،  روري جامعه، نظم و انضباط، امانتدلسوزي، پرداختن به مسائل ضرازداري، نقدپذیري، انصاف ورزیدن، نشاط،  



آشنایی با پیشینه پژوهش، تواضع، و اخالص) و ناشایست (شامل سرقت محتوایی، ارسال مقاله به چند نشریه  
شود. هاي شخصی، عجب و غرور، و انحصارطلبی) ارائه می زدگی، دخالت دادن خواسته مختلف، حسادت، شتاب 

که انسان براي   چرا  ، رعایت کند  انسان بودن  دلیل به  آن را  سان موظف است نامه است که انمنزله آیین  به اخالق
عمدتاً   ،بازگشت به کرامت واقعی و حقیقی خود به اخالق نیازمند است. مشکالت جدي همه جوامع بشري امروز 

است. به همین دلیل، پژوهشگران و   ناشی از عدم رعایت اخالقیات است. پژوهش، فرایند موثر بر سرنوشت بشر 
 هاي اخالقی نیستند. هاي پژوهشی فارغ از دغدغهموسسه 

 
اخالق پژوهشگري به معناي پایبندي به اصول و قواعدي است که در حوزه پژوهش علم مطرح  ش:  اخالق در پژوه

هاي مختلف علمی متفاوت است. معموالً اصول  اما برحسب رشته   ،ل و قواعد تقریباً حالت عام داردهستند. این اصو
شود و  هاي علمی تدوین می جمناي به وسیله اجتماعات علمی همان رشته مثالً انمربوط به پژوهش در هر رشته 

  کند، باید خود را با شود و در آن به تولید و ترویج دانش علمی اشتغال پیدا مینظام علم می که وارد خرده  کسی
این موازین منطبق سازد. چنین فردي باید در فرایند پژوهش صراحت و صداقت داشته باشد و تعصبات و  

زدگی اجتناب ورزد تا بتواند  ها را کنار بگذارد. از منطق و استدالل و تجربه پیروي کند و از هرگونه شتابپیشداوري
 به قضاوت علمی برسد.

 
ترین  ور ما اصول مربوط به اخالق پژوهشگري، روشن و مدون نیست. بیش متاسفانه در کشن:  اخالق پژوهش در ایرا

توجه به اخالق پژوهش در ایران مربوط به اخالق پژوهش در پزشکی است. اصول اخالق پژوهشگر از دو منظر  
اي بودن در پژوهش و اصل رازداري در پژوهش، همراه بودن پژوهش با برهان، اصل  اصول شایسته (اصل حرفه 

یري و تحمل نظر مخالف، انصاف ورزیدن، اصل رعایت حریم شخصی افراد، شهامت پژوهشگر، پرداختن به  نقدپذ 
ها و مقررات، پاسخگویی، تعهد  جویی پژوهشگر، نشاط، درك و فهم قوانین، سیاستمسائل ضروري جامعه، حقیقت

نی، نظم و انضباط، اصل امانتداري در  به استفاده از نتایج پژوهش، رعایت نکات اخالقی در ارتباط با آزمودنی انسا
و ناشایست   ) هاي ارزش، آشنایی با پیشینه پژوهش، تواضعفرض پژوهش، تصحیح انگیزه و نیت، توجه به نقش پیش 

زدگی، دخالت دادن  (سرقت محتوایی، ارسال مقاله به چند نشریه مختلف، چاپ مضاعف مقاله، حسادت، شتاب
 .گرفته استهاي شخصی، عجب و غرور، و انحصارطلبی) مورد بررسی و مطالعه قرار  خواسته

 
 ) رضا کریمی( هاي علمیاخالق در انتشار یافته 

 هایشان را منتشر کنند. مزایاي متنوع آن شامل این موارد است: کنند که نتایج گزارش پژوهشگران همواره سعی می 
توانند پژوهشی جایگزین می   آنان در نتیجه،    ،سازند هاي خودشان آشنا مییافته   ها ودیگر پژوهشگران را با پژوهش

بنویسند تا آن حوزه موضوعی را گسترش دهند. نتایج گزارش ممکن است دیگر پژوهشگران را تشویق کند که با  
تواند زمینه همکاري  می ها  اي از آن موضوع دست یابند. نتایج پژوهش به بُعد تازه   و  بنگرند ها  نگاهی متفاوت به داده 

پژوهشگران کنفرانس برگزار کنند،    ، آن  ۀ هاي جدید فراهم آورد و در نتیجه پژوهشگران و دانشگاهیان را در خلق اید 



طور بالقوه  ها بهایج پژوهش . نتدهند هاي پژوهشی جدید ارائه با کمک همدیگر مقاله یا کتاب بنویسند یا طرح 
 ها عالقه دارند. هایی آشنا شوند که در زمینه موضوعی آن ا دانشکدهب کهسازد دانشجویان را قادر می 

تواند ترفیع علمی پژوهشگران و دانشگاهیان باشد. پژوهش معتبر زمانی  ها می ترین مزیت انتشار نتایج پژوهشاصلی
بی فراگرفته  خوبیند، فرایند نوشتن و پژوهش را به هاي دقیقی که می رسد که پژوهشگر طی آموزش به سرانجام می 

باشد. به طور کلی،    اشد، و به قواعد کلی انتشار آگاه داشته ب  خواهد بنویسد باره آنچه را که می باشد، دانش کافی در
ها در نتایج پژوهش  توان به تضاد عالیق، سرقت محتوایی، جعل، تحریف، و حذف داده هاي اخالقی را می بدرفتاري 

 تقسیم کرد. 
 

هاي خویش آگاه سازد تا دستاوردها  پژوهشگر وظیفه دارد جامعه دانشمندان همگن را از یافته ی:  جامعیت و محرمانگ 
و نتایج علمی او در دنیاي علم به ابطال یا عدم ابطال برسد و به پیشرفت دانش کمک کند. تمامی پژوهشگران در  

رسد. برداري می شود و به بهره ه می هایشان انتشار دادپذیرش قراردادهایشان باید اطمینان یابند که نتایج پژوهش
انتشار مطالب مرتبط با او مطرح است، بر اساس سه اصل اخالقی استوار    براي گزارشی که بر اساس رضایت شخص  

 وجدان. - 3  ؛ وکردن  نیکو کار -2 ؛ استقالل در رأي -1است: 
 

عبدالحسین  (ها، و راهکارها ها، چالشها، فایده اي در کار گروهی علمی: پیشینه، ضرورتاخالق حرفه 
 ) طالعی، مرضیه سیامک

به بار   2، حاصلی بیش از 1 +  1طوري که به ،شکند اي است که قوانین ریاضی را درهم میگروهی، معجزه  کار
ین معجزه در  ولی باید دانست که ا .نامند افزایی می آورد. این نتیجه فرایندي است که در مدیریت آن را هممی 

اي  حرفه شود: از منظر درون اي از دو منظر موجب قوام هر حرفه می پیوندد. اخالق حرفه وقوع می نمند به هاي تواگروه 
 مندان یا اعضاي گروهی) و از دیدگاه برونی (جامعه). گروهی (حرفه و درون 

مداوم، سواد  اي، آموزش  رشته هاي میان علم در جهان، ظهور رشته ضرورت انجام کار گروهی: گسترش دامنه تولید  
هاي رسمی دانشگاهی و  هاي فیزیکی، جوابگو نبودن نظام جاي فاصله اطالعاتی، جایگزینی ارتباط مجازي به 

هاي گذشته)، گسترش زبان علمی،  آکادمیک، وجود امکانات پراکنده، ادامه کار نه آغاز کار (استفاده از تجربه 
 استوارسازي بنیان علمی در جامعه خواص و عوام. 

هاي  ها (مولفه هاي عاطفی)، عمل ها (مولفه هاي شناختی)، گرایش باورها (مولفه  هاي علمی:گرایش به گروه  دالیل
 رفتاري) 

تشویق همکاران، ایجاد هماهنگی، سعی در توافق، فرصت دادن به   تاثیر مثبت اخالق کار گروهی بر اعضاي گروه:
 دیگران، پیروي از نظر گروه، عضو مثبت بودن. 

مشارکت اجتماعی، ارتقاي فرهنگ مدنی و سیاسی، کمک به   اي کار گروهی بر جامعه:ت اخالق حرفه تاثیر مثب
 فرایند توسعه 



هاي ها یا ساختشناسی به نتایج و آثار عینی پدیده واژه کارکرد در جامعه   کارکردهاي پنهان کار گروهی بر اخالق: 
نحوي در دوام و  اجتماعی کارکرد معینی دارد که به شود. بنا به نظر کارکردگرایی، هر پدیده اجتماعی اطالق می 

؛  می و متفکر جامعههاي علبخشی به گروه هویت اند از:ترین کارکردهاي پنهان عبارتاداره جامعه موثر است. مهم 
ارتقاي فرهنگ عامه  ؛ هانهادینه کردن مشارکت افراد درگروه ؛ ها به انزواجلوگیري از فرار پنهان مغزها یا رفتن آن 

کمک به روندهاي  ؛ تعمیق فرهنگ گفتگو و تبادل نظر؛ به فرهنگ متعالی و جلوگیري از سطحی شدن فرهنگ
نگري  توسعه آینده ؛  باال بردن مسئولیت و تعهد اجتماعی؛  الم در جامعه کمک به ارتقاي منزلت علم و ع؛  پذیريجامعه

 .کمک به همدلی، همکاري، هماهنگی، و وحدت؛ و در شبکه کارشناسی کشور
مدعا، عضوي که گروه را تریبون شخصی  منطق، عضو پر خشونت، مخالفت بی : شناسی اخالق در کار گروهیآسیب

 . ايمورد، فقدان نگرش راهبردي به اخالق حرفه گر، ضعیف و ترسو، مدافع بی سلطه داند، عضو منفی، عضو  خود می 
جاي همه  ر ابعاد، یا وجهی از پدیده را به عبارت است از توجه به یک بُعد و غفلت از دیگ  بعدي شدن گروه: تک

اند درمان آن عبارت  هاي پیشگیري وترین شیوه جاي کل، جزء را قرار دادن. برخی از عمدههویت آن نشاندن و به 
هاي  متها در ِساي حل مسائل، افزایش مهارت تفکر سیستمی، انتصاب استراتژیسترشتهاز ترویج الگوهاي میان 

 راهبردي، ترویج اندیشه اعتقادي. 
اعضاي  انگاري از آنچه در اختیار اعضاي گروه است، رفتار اخالقی را در  تلقی لقمه   ي:انگارانگاري در برابر امانت قمه ل

انگاري بینشی است که در آن همه چیز حتی خود  کند. امانتباري بر گروه تحمیل می خشکاند و آثار زیان گروه می 
دیگران را تبیین    انگاري پرتویی است که ارتباط فرد با خدا، خود، و فرد براي خودش، امانت الهی است. بینش امانت

جویی  صرفه  :اند ازسوزاند. برخی از آثار آن عبارتیادي را می هاي زفقدان چنین بینشی فرصت  .کند و تصحیح می 
و دقت در بکارگیري نیروهاي انسانی و منابع طبیعی، حرمت اعضاي گروه، حفظ اسرار اعضا، تالش براي حل  

ساالري و انضباط  وري گروه، تقویت شایسته ها، ارتقاي وجدان کاري، دغدغه تعهد و بهره تخلفات نه افشاي آن 
 . کاري

ترین موانع رشد اخالقی در گروه، پارادوکس «من به شرط  یکی از پیچیده : فرافکنی و پارادوکس من به شرط او
او» است که خود بر فرافکنی استوار است. فرافکنی آن است که با تاکید حصرگرایانه بر نقش عوامل محیطی، سهم  

گروه و گروه به سوي پارادوکس من به شرط او است. ترین اثر آن سوق دادن اعضاي  خود را نادیده بدانیم. پرآسیب 
مراد از این پارادوکس آن است که شخص یا گروه، اخالقی بودن خود را مشروط به اخالقی بودن دیگران و دیگر  

 ها کند. ها و سازمانگروه 
شود که از موانع رشد  ستیزي می رقیب گریزي و  تلقی ناروا از رقیب، سبب رقابت :  گریزي و تلقی ناروا از رقیبرقیب

 هاي ایرانی است.اي در سازمانعمده رشد اخالق حرفه 
انگیختگی، مانع از ترویج اخالق در گروه  انگیزش و اخالق همبستگی دارند. فقدان انگیزش یا برون ش:  فقدان انگیز

 سازد.هاي درونی اعضا را تباه می شود و عملکرد غیراخالقی گروه، انگیره می 
برخی از الگوهاي رفتار ارتباطی با اخالقی بودن رابطه مستقیم و برخی رابطه وارونه دارند.  ی:  الگوهاي رفتار ارتباط

گري،  پذیري، سلطه با توجه به چهار مولفه صداقت، صراحت، احترام، و مهارگري، چهار سبک ارتباطی سلطه 



بخش، و اخالقی است که باعث پیدایش  ده، یاري گیرد. قاطعیت، تنها سبک سازنو قاطعیت شکل می  ،پرخاشگري
 شود.  پذیري می بینیو رشد پیش 

هاي الزم  ترین مهارت گیري اثربخش است که از مهماین مسئله یکی از موانع تصمیمي: گیرفقدان مهارت تصمیم 
 کارِ گروهی علمی است.

هاست و این موانع  وه در ارزش داوري تصمیم اي در گر ترین موانع رشد اخالق حرفه یکی از عمدهی:  بالتکلیفی اخالق 
هاي حل اثربخش  محور، فقدان مهارتاي، اخالق فضیلت فقدان آشنایی کافی با علم اخالق حرفه  :اند ازعبارت

مسئله، دفع افسد به فاسد و فقدان مرامنامه چندوجهی اخالق در گروه، فقدان مدیریت مشارکتی، موانع فیزیکی  
وجهی در گروه، فقدان نظام  مند اخالق در گروه، فقدان منشور اخالقی چند قدان آموزش نظام و روانی محیط کار، ف

رسانی، موانع  جامع اخالقی نظارت و ارزیابی، فرهنگ حاکم بر گروه، فقدان مدیریت تعارض، فقدان نظام اطالع 
وري، موانع جهانی، احساس نافرهنگی و اجتماعی، گاهی اوقات تضاد قانون با اخالق، موانع اقتصادي، موانع ف

 .عضامدي، نبود همدلی و تعامل میان ااناکار
 

 )محمدرضا فخر روحانیا (ف علمی و نقش اخالقی استاد راهنموظای
هاي تخصصی خود است  و این مطالعات،  گردد که داراي مطالعات عالی در رشته راهنما به استادي اطالق می   استاد

دهد. نقش  هاي اصیل وي خود را نشان می نه به شکل صرفاً خواندن آثار دیگران، بلکه به صورت نوشتن اندیشه
هدایت آنان در مسیر درست پژوهشی است   هاي آنان برايهاي دانشجویان و رساله اصلی استاد راهنما در پژوهش

که استاد  گذارد. سخن کوتاه آن دانشجویان می هاي ارزشمند خود را در اختیار ه و بدین صورت استاد راهنما تجرب
راهنما داراي نقش نظارتی در فرایند پژوهش دانشجوست. استاد راهنماي خوب و دلسوز در حوزه علم و تخصص  

هاي پژوهشی را به وي آموزش  کند و منابع اولیه و ثانویه و برخی ظرافت خود، دانشجو را در پژوهش هدایت می
هاي علمی  کننده دانشجو به عرصه نما باید هدایتدهد. استاد راهنما باید امین دانشجو باشد. استاد راهمی 

هاي  ها و نشستبرانگیز باشد. انتظار این است که استاد راهنما به دانشجوي خود میدان دهد تا در کنفرانس چالش
 پردازد و مسیر استقالل فکري را بپیماید. بعلمی به ارائه فکر 

بار به مدت یک ساعت و نه بیشتر، زمان  ر دو هفته یک جلسات رفع اشکال دانشجو باید کوتاه و پربار باشد. ه
هاي خود را مطرح کند. استاد راهنما باید به فواصل منظم گزارش پیشرفت  مناسبی براي دانشجوست که پرسش

ها را به دفتر تحصیالت تکمیلی منعکس نماید. در صورتی  رساله را از دانشجو بخواهد و پس از دریافت، آن گزارش 
اي به چاپ  طور مشترك در نشریه از رساله (ارشد یا دکتري) را به  اهنما و دانشجو مقاله مستخرجکه استاد ر

که بیشتر زحمات را دانشجو تقبل   رسانند، بهتر است استاد راهنما، نام دانشجو را بر نام خود مقدم دارد، چرا می 
 کند. می 

 
 )جیران خوانسارير (اخالق سردبی



،  آرمان اي و مدیریت اخالقی): یات براي افراد (کنت بالنچارد در کتاب مدیر یک دقیقه گانه قدرت اخالقاصول پنج
 .بینیروشنر، و پشتکا، بردبارير، افتخا

هایی چون صلح، آزادي و احترام متقابل بنا گردد که براي نوع  اخالق ارتباطی در دنیاي مدرن باید بر پایه ارزش 
  نظر قرار دهد  حال، تنوع فرهنگی و سیاسی بسیار بارز در دنیاي کنونی مد بشر جنبه مشترك دارد و در عین 

 . )1977(بخشی از بیانیه افتتاحیه نشست کارشناسان یونسکو در شهر اتاوا،  
هیئت  وقف صادقانه ؛ حق مردم در دستیابی به اطالعات حقیقیر: اي نشالمللی اخالق حرفه ول بین نگاهی به اص

دسترسی همگانی ؛ نگاراي روزنامه شرافت حرفه ؛ نگارمسئولیت اجتماعی روزنامه ی؛ واقعیت عینتحریریه نسبت به 
هاي جهانی و تنوع  احترام به ارزش ؛  احترام به منافع عمومی؛  احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی؛  و مشارکت 

 .ی و ارتباطی جهانیم نوین اطالعاتارتقاي نظ؛ و امحاي جنگ و سایر مصائب فراروي بشر؛ هافرهنگ 
 

 ویرایش 
 ویرایش چند نوع است:

نظر قرار   مراتب موضوعی، رابطه کل و اجزا و رابطه اجزا با یکدیگر را مد رفتاري، سلسله  ویرایش ساختاري/. 1
 دهد.می 
به این توجه دارد که محتواي کتاب از عهده اداي مفاهیم برآمده است   :مفهومی مضمونی/ یرایش محتوایی/و. 2

 یا نه. 
 سنجد.ها می صحت اثر تالیفی را با منابع مورد استفاده با مراجعه به اصل آن  :استشهادي ویرایش استنادي/ . 3
 ري است.تاکید آن بر قواعد دستو : نوشتاري بیانی/ نگارشی/ گفتاري/-زبانی بیانی/ زبانی/ یرایش ادبی/ و. 4
 گویند.ویرایش فنی هم می  شود که به غلط می   داده نامه مقبول ناشر مطابقت ویرایش صوري، اثر با شیوه. 5
 دهد. ویراستار با تخصص موضوعی آن را مورد دقت علمی قرار می   : تخصصی  علمی/  اي/حوزه   یرایش موضوعی/و  .6
 دهد.ویراستار مسلط به زبان مبدأ و مقصد و موضوع، اثر را با متن اصلی مطابقت می  : مقابله ویرایش ترجمه/ .7
 آید.هاست و از عهده سرویراستاران و ویراستاران ارشد برمی جامع همه این  :فراگیر ویرایش جامع/  .8
 برگزیدن یا طراحی مناسب تصویر در متن است. :ویرایش تصویر/ تصویرویرایی .9

 
ترین  در نشر اثرگزین، تغییر غالباً در جهت مقاصد پدیدآور است و بهترین ویرایش، کم :  ثرآفریننشر اثرگزین و نشر ا 

بلکه آن میزان مالحظه است که کار نویسنده را به بهترین وجه بنمایاند نه کار   ،ترین دخالت در اثر نیستیا بیش 
هاي ناشر است. ناشر است  اندیشه، سرمایه، پیشنهاد، طرح، و تغییر بر مبناي خواسته  در نشر اثرآفرین   ویراستار را.

ارات ویراستار را ناشر تعیین  کند و ویراستار به مثابه یک معمار است و اختیکه اختیارات ویراستار را تعیین می 
 کند.می 

نگر و خالق باشد و به شش عنصر خبري پاسخ دهد: چه چیزي  سردبیر باید قاطع، آینده  : اخالق سردبیر و طراحی
گردد  میهایی باز)، کجا (به محل یا مکان بندي طرح مربوط است(منظور هدف طراحی است)، چه موقع (به زمان 



یابد)، چه کسی (درباره نیروي انسانی و اشخاص است)، چرا (عامل داوري  تحقق می ها آن  که طرح یا طراحی در
 .ها)و چگونه (شامل مراحلی است که براي رسیدن به هدف باید طی کرد مانند هزینه  ، در مورد هدف است)

برنامه  هاي بی توانند شاهد هزینهآمیز امروز، سردبیران دیگر نمی در دنیاي رقابت: نویسیاخالق سردبیر و بودجه 
  ها و درآمدها توجه دارند. براي اعضاي تحریریه یا امور فنی باشند. در حال حاضر سردبیران، با دقت بسیار به هزینه 

 ها دلیل موجه داشته باشند.براي هزینه  کهکند نویسی به سردبیران کمک می بودجه 
ها کنند که با آن خود را متوجه عناصري می نگر است که مدیریت مانع دیگر تدوین طرح، فعالیت سردبیران کلی 

 کنند، کاري ندارند.بینند یا درك نمی چه نمیشوند و با هردرگیر می 
 گیري و کنترل سانی، هدایت، تصمیم سازماندهی، نیروي ان : اخالق سردبیر

؛  هاي سازماندستیابی به دیدگاه  برايگیري براي انجام کارها تصمیم  نوع فعالیت است: دهی شامل چهارسازمان
؛ و  ها با توجه به حوزه کاري و تخصص هر عضومحول نمودن مسئولیت؛ هاي منظمها در دسته بندي فعالیت رده 

 .هانظارت و کنترل براي اجراي موثر فعالیت 
ها و  نوشتدست مطالعه و بازبینی ؛ و هانوشتابی دستارائه و ارزی ؛ نگارش و ارتباط با نویسندگان: وظایف سردبیر

 . ارتباط با منتقدان
سیاستگذاري باید ویراستار را   ن سردبیران به عنوان مسئوال: هانوشتهاي نویسندگی و ارائه دست سیاست

مسئولیت مشروعیت  ها باید اطمینان وجود دارد. آن ند که امکان انتشار اطالعات قابلاالمکان مطمئن سازحتی
ها نوشترش و ارائه دست هاي مجالت براي نگامشیسازند، بپذیرند. خط قانونی نویسندگی مقاالتی را که منتشر می 

 شده باشد و به صورت رایگان در دسترس قرار گیرد. ن باید مدو
تحریریه باید براي تایید  سردبیران و مدیران    ن:ت تحریریه در ارتباط با نویسندگاگیري هیئاخالق سردبیر و تصمیم 

 ها دستورالعمل تعریف نمایند. نوشتیا رد دست
تواند تاخیر در دریافت  مامور رسیدگی به شکایت می   ه:تحریریه و رسیدگی به شکایات نشریاخالق سردبیر و هیئت  

ي، ضعف در  هاي ویراستارنزاکتی، ضعف در دنبال کردن دستورالعمل ها، عدم تواضع و بی ها و نامه نوشتدست
هاي اخالقی انتشار نشریه را مورد پژوهش و تفحص  و چالش ، گرفتن اظهارات منطقی نویسندگان و خوانندگان

 قرار دهد. بکارگیري مامور رسیدگی به شکایت الزم است که مورد توجه همه سردبیران مجالت علمی قرار بگیرد.  
 

 ) منصوریانیزدان ( ر ارزیابی آثار علمیاخالق داوري د 
جلوگیري از انتشار آثار ضعیف و کمک  ؛ اعمال کنترل کیفیت بر فرایند انتشار: اهداف و ضرورت داوري آثار علمی

کاهش  ؛  اعتبارسنجی و اعتباربخشی به آثار؛  ها و ناشران در گزینش آثارکمک به سردبیران نشریه ؛  به انتشار آثار برتر
تدوین معیارها و استانداردهاي  ؛ ارتقاي کیفی آثار منتشرشده؛ حتواییپیشگیري از سرقت م ؛ انتشار آثار تکراري

فرصت یادگیري براي  ؛ و هاي پژوهشی و نگارشی کمک به پژوهشگران و نویسندگان در ارتقاي مهارت؛ علمی
   . داوران



بندي آثار و اعطاي  رتبه ؛  صدور مجوز اعطاي مدرك تحصیلی؛  صدور مجوز انتشار:  نواع داوري در ارزیابی آثار علمیا
هاي  مینان از درستی طرح اط؛ و  هاي پژوهشبررسی و پذیرش پیشنهاد طرح؛  ايجوایز علمی، ادبی، هنري، و حرفه 

 .رسیدهبه پایان 
صبر، حوصله، و پرهیز از  ؛ طرفیانصاف و بی ؛ تخصص در زمینه موضوعی اثر :هاي داوران آثار علمیویژگی 
ارزیابی اثر  ؛ و  داريرازداري و امانت؛  وفاداري به چارچوب علمی و منطقی؛  برخورداري از تفکر انتقادي؛  زدگیشتاب

شده براي داوران، توانایی و  ر خواسته شود عالوه بر اثر ارائه نه ارزیابی صاحب اثر، مگر اینکه در مواردي از داو
 هاي ارشد.نامهتري و پایان هاي دکهاي پدیدآور را بررسی کند، مثل داوران رساله مهارت

عدم اطالع داور  ؛  عدم صالحیت علمی داور؛  فقدان معیارهاي روشن و مدون  : گیري و خطا در داوريهاي سوء ینه زم
 .داوري شخصی و مغرضانه؛ و زدهداوري شتاب؛ از انتشارات جدید 
پایگاه اطالعاتی   نبود ؛ استاندارد در ارزیابی اثرهاي فقدان معیارها و رویه : ها در فرایند داوريمشکالت و چالش 

طوالنی  ؛ عدم تناسب تخصص داوران با محتواي برخی از مقاالت؛ هاي مورد عالقه آنان مشخصات داوران و زمینه 
تکراري بودن  ؛ هامحدودیت تعداد مجالت تخصصی در برخی از رشته ؛ سال) بودن فرایند داوري (گاه بیش از یک 

ها و  نامه انبوهی مقاالت مستخرج از پایان؛ ت و تردید داوران در پذیرش یا رد آثار مشابههاي مقاالموضوع 
نقش استنادها در فرایند داوري  ؛ و از اعمال سلیقه در فرایند داوري مواردي؛ هاهاي محتوایی و ساختار آن شباهت

اما گاهی   ،قبلی نیز متفاوت استگیري افراد از منابع هاي مختلف دارد و میزان بهره (برخی استنادها شکل
بلکه   ،افزاید تنها بر اعتبار آثار علمی نیز نمی فایده هستند که نه استنادهاي موجود در منابع علمی غیرموجه و بی 

 کاهد).گاه از اعتبارشان نیز می 
ها، تحریریه نشریه پژوهشگران، نویسندگان آثار، مترجمان، سردبیران، اعضاي هیئت : پژوهش درباره فرایند داوري

هایی  ترین گروه ها از مهمهاي اطالعاتی، کتابداران، و در نهایت خوانندگان نشریه مدیران صنعت نشر، مدیران پایگاه
شود و نتایجی که  هایی که در این زمینه گرفته می هستند که در این فرایند نقش دارند. بنابراین، همه تصمیم

 شود:جا به تعدادي از این موارد اشاره می مطالعات متعددي باشند. در اینتوانند مبناي گردد، می حاصل می
 ؛ ها یا کشورهاي مختلف و انجام مطالعات تطبیقیمقایسه فرایند داوري در رشته -
 ؛ هاي داوران آثار علمی و نظرخواهی از متخصصان موضوعی در این زمینهبررسی مهارت -
 ؛ داوران و ارائه راهکارهایی براي انتخاب بهترین داوربررسی چگونگی تعامل سردبیر با   -
 ؛ بررسی ضرورت آموزش داوران و نظرخواهی از آنان در این زمینه -
 ؛ و مطالعه عوامل موثر بر داوري مثل بررسی تاثیر محرمانه بودن بر کیفیت قضاوت داوران -
 .پذیرش و رد مقاالت ها و بررسی دالیل مرور نظرات داوران در یک بازه زمانی در نشریه  -
 

 )محمدرضا شاه احمدي( )IRBسازمانی (  هاي نظارتیحظات اخالق پژوهش با نظارت کمیته رعایت مال
اصول اطمینان از رعایت ضوابط اخالق پژوهش بر همه متولیان پژوهش   برايضرورت وجود سازوکارهاي نظارتی 

ها اند. رسالت همه آن گونه سازوکارها نهادینه شدهروشن است. امروزه در بسیاري از کشورها طیف متنوعی از این 



هاي یا کمیته   IRBاي از این سازوکارها،است. نمونه ها در پژوهش تضمین رعایت حقوق پژوهشگر و آزمودنی 
بررسی گردد و در نهایت این کمیته     IRBنظارتی سازمانی هستند. هرگونه پژوهش یا مطالعه پژوهشی باید توسط  

 کند.است که مجوز انجام پژوهش را صادر می 
) افرادي است که در یک  ظت از سالمتی (جسمی، روانیاین کمیته اشاره به گروهی دارد که مسئولیتشان محاف

 جویند.می  پروژه پژوهشی شرکت
 پنج عضو دارد. اعضا باید داراي خصوصیات زیر باشند: کمدستاین کمیته  : ماهیت اعضا

هنگی اجتماعی به هیچ عنوان نباید تمامی اعضا از یک جنسیت، یک حرفه، و یک طیف خاص یا یک پیشینه فر -
 ؛واحد و یکسان باشند 

ها را به  آزمودنی  ، دیدگاه جمعی واحد، احترام به حقوق و رفاهها باید با یک همه آن  ، رغم تفاوت میان اعضاعلی -
 ؛نظر داشته باشند  عنوان هدف اصلی کمیته، پیوسته مد 

 ؛ و هاي پژوهشی خاص داشته باشند الیت اي الزم را براي نظارت بر فعتوان حرفه  -
 توانایی و تخصص داشته باشند. -

 ها محافظت نماید:از آزمودنی  است که با لحاظ کردن سه مورد زیر مسئولیت کمیته آن 
 ؛ ایی پژوهشاطمینان از رو .1
 ؛ و که خطرها به حداقل رسیده یا با منافع بالقوه در تعادل هستند اطمینان از این. 2
شرکت در پژوهش دریافت   براي  را گیري آگاهانه اطالعات مرتبط براي تصمیم هاکه آزمودنیاطمینان از این . 3

 اند.کرده 
طرح پژوهش را با لحاظ کردن  باید سازد،  بتواند الزامات کمیته را برآورد  که پژوهشگربراي این :وظیفه پژوهشگر

اي را کامالً  العه طپژوهشی خود نیاز به انجام چنین منیاز کمیته تدوین نماید. او باید در طرح    تمامی اطالعات مورد 
هاي پژوهشی  هاي ارزیابی یافته و روش  ، گیري)ها (نمونه روش پژوهش، شیوه انتخاب آزمودنی او باید توجیه کند. 

هاي اخذ رضایت آزمودنی  ها و نمونه فرم را کامالً توصیف نماید. همچنین، اسناد مربوط به چگونگی افزایش آزمودنی 
 د. همچنین، باید اسنادي معتبر در رابطه با موارد زیر ارائه دهد: و نمونه ابزار پژوهش را ارائه ده

 ؛ واهد رضایت آزمودنی را جلب نماید خچگونه می  -
 ؛ خود را بگوید دهد، علت کار ها را فریب می اگر آزمودنی  -
 ؛ رد از آزمودنی اطالعات کسب نماید با چه روشی قصد دا -
 ؛ مدت زمان را تعیین کند  -
 ؛ و رسد دنی از ناحیه انجام پژوهش می خطرات و هرگونه موجبات ناراحتی را که به آزموبینی و توصیف پیش -
 . ودنیپیامدهاي انصراف آزم  و  هاي احتمالی بر آزمودنییل هزینه بررسی مواردي از جمله تحم -

 . نظارت کامل؛ و نظارت سریع؛ معاف از نظارت :سطوح نظارتی کمیته
 

 ) ابراهیم افشار زنجانی( بپرهیزیم؟ رهنمودهایی براي پژوهشگرانچگونه از سرقت محتوایی  



 سرقت محتوایی یعنی بکار بردن کالم مکتوب یا شفاهی دیگران بدون ذکر منبع.  
 ی:هاي رایج سرقت محتوای شکل

 ؛ ه عنوان نوشته خود بدون ذکر منبعکپی کردن از روي کتاب و پژوهش دیگران و ارائه آن ب -
 ؛ هم و ارائه آن به عنوان کار خود هایی از یک فایل کامپیوتري به بریدن و چسباندن بخش کپی کردن و  -
 ؛ ران و ارائه آن به عنوان کار خوداستفاده از کالم دیگ  -
 ؛ ري و ارائه آن به عنوان اثر خوداجازه دیگ خریدن و برداشتن با اجازه یا بی  -
 ؛گویی فکر و نظر خود شماست وري که طها به استفاده از فکر و نظر دیگران و عرضه آن  -
 ؛ و )" "قول مستقیم (از یک منبع بدون استفاده از نقل  نقل کلمه به کلمه -
 اتکاي بیش از حد بر آثار دیگران. -
 

تواند سرقت محتوایی  ارجاع غیرصحیح و از آن بدتر ارجاع ندادن به منبع می   م.نگی ارجاع به منابع را یاد بگیریچگو
 تلقی شود. 
اید، ارجاع بدهید. تنها کتاب نیست که  ها استفاده کرده به همه منابعی که از آن  ؟چه مواردي الزم استارجاع در 

مانند   ،جاع تهیه کنید اید، باید ارباید به آن ارجاع داد. براي هر کلمه، فکر یا اطالعاتی که از هر منبعی گرفته 
هاي سینمایی یا مستند و  ها یا بروشورها، فیلم جزوه  هاي عادي،ها و نشریه هاي علمی، روزنامه ها و نشریه کتاب

هاي استادان  هاي اینترنتی و منابع کامپیوتري، نامه یا ایمیل افراد، مصاحبه با اشخاص، سخنرانی تلویزیونی، سایت 
 سر کالس. 

 
 ) حمید محسنین (و نگارش: با تاکید بر مسائل ایرا هاي نشر بداخالقی 

 توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: می ها را این بداخالقی 
 ؛ و شودانین و مقررات، جرم محسوب می هایی که بر اساس قوبداخالقی  .1
 شود و انجام آن منع قانونی ندارد. هایی که تنها از نظر فردي یا عرفی ناپسند تلقی می بداخالقی  .2

استفاده  ؛ ویراستار در فرایند تولید محتواي کتابعدم استفاده از داور و : هاي مرتبط با داوري و ویرایشقیبداخال
 . عدم رعایت حقوق ویراستاران؛ و از داوران و ویراستاران نامناسب یا دروغین

ها و نهادهاي آموزشی و  هاي درسی توسط گروهسوءگیري منفی در تولید و معرفی کتاب: اخالق تدریس و نشر
 ها:جمله این بداخالقی طور توسط برخی از مدرسان است. از همین

 ؛تولید و انتشار کتابی جدید بدون ابتکار و نوآوري توسط مدرس  -
 ؛ عدم معرفی کتاب درسی -
 ؛ معرفی یک کتاب درسی و تدریس از روي کتابی دیگر -
 ؛ هاي درسی با نگاه سوءدار نسبت به ناشر، نویسنده، یا مترجممعرفی کتاب  -
 ؛ و ان خصوصی رقابت ناسالم برخی از ناشران دولتی با ناشر -



 رعایت نکردن حقوق مادي و معنوي تولیدکنندگان محتوا   -
پژوهش و نگارش مثل پژوهندگان و نویسندگان سطوح مختلفی دارد.  : ق نگارش و تولیدکنندگان اطالعاتاخال

بندي کلی،  دسته گیرند. در یک اند و در سطوح گوناگونی قرار می هاي آن نیز متفاوت اخالق نگارش و بداخالقی 
اي. هاي ترجمه هاي تالیفی و متن توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: متن هاي منتشرشده در ایران را می متن

اي براي تولید اطالعات در بخش ترجمه به این بستگی دارد که در کدام نقطه جهان  ارزیابی رعایت اخالق حرفه 
برداري،  هاي مربوط به حقوق نسخه ترین معاهدهکی از مهم سکونت دارید؟ عدم عضویت ایران در معاهده برن، ی

اي در این زمینه یعنی عدم  که نگران عدم رعایت اخالق حرفه دهد که بدون آن این اجازه را به مترجمان ایرانی می 
 هاي خارجی را ترجمه کنند.برداري شوند، متن رعایت حقوق نسخه 

جاي تالیف جا زدن، ترجمه نادرست و  جمه قلمداد کردن آن، ترجمه را به از ترجمه دیگران و بازتر گرفت رو
هایی از متن اصلی به دلیل ناتوانی در ترجمه، از جمله مشکالت مربوط به عدم رعایت  غیرمسئوالنه، حذف بخش 

 اي در این زمینه است.اخالق حرفه 
اخالقی است که گاه توسط نویسنده و گاه به سفارش ناشر و توسط  رهاي منفی و غیزي، یکی از پدیده ساکتاب

 شود.نویسندگان انجام می 
هاي غیرفارسی و انتشار آن به نام تالیف و نگارش  سازي در ایران، ترجمه کتابهاي رایج کتابیکی دیگر از پدیده 

 است.
نرگس (  اخالق پژوهش و نگارش  نویســی برگرفته از کتابهاي اســتفاده شــده در این خالصــهتمامی نقل قول

 .باشد می) خالقی
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