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Abstract 
 

   Given the rapid growth of science and technology in the field of higher education and the 

growing spread of knowledge and promoting the quality of science, universities and higher 

education centers require the development of a culture of moral values among the stakeholders 

is higher education, especially the health sector. Therefore, this review study was conducted to 

investigate the place of research ethics in the higher education system. Efforts in the 

identification and development of ethics in the field of health is the responsibility of higher 

education institutions. Thus, in the way of research, honesty, integrity and secrecy when 

reviewing the research results, the accuracy of the good use of funds and instruments, should be 

considered by researchers. 

Obtained data were collected based on the articles published in the Google Scholar, Scopus, 

Sciences Direct, Magiran, SID, PubMed, Irandoc, Iranmedex databases using keywords: ethics, 

research, research ethics, ethics, higher education, and health. Of 2728 articles, 45 articles 

related to the subject of research were considered between years 2003-2019. The findings 

showed that in all scientific researches, observing the principles and scientific process of 

research is indispensable and indisputable that should be considered by all researchers. 

Individual features include commitment and secrecy, honesty, perseverance and patience, the 

spirit of cooperation in teamwork and professional characteristics including community 

responsibility and supporters, colleagues, subjects as well as data analysis and its release is of 

interest to researchers. Based on the results of this research Ethics in scholarly research help the 

researcher to thoroughly review his research process at all stages of his research. In general, it 

can be said that observing ethics in education and research in health science community requires 

attention to the necessary infrastructures and quality in research. Therefore, in order to enhance 

the research culture and adhere to ethical principles, it is recommended to include research 

ethics as a teaching unit in all higher education institutions and universities. It is also suggested 

to conduct ethics workshops and seminars on a regular basis in order to institutionalize the 

culture of research ethics. 
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 یـالینــی بــالــتع 
 پژوهشی -آموزشی

 (93-74)1شماره   نهم دوره

 جایگاه اخالق پژوهشی در نظام آموزش عالی سالمت
 2مریم تقوایی یزدی *،2فرشیده ضامنی ،1صدیقه بالغی دماوندی

 

 چكيده

، کیفیت علمو ارتقاء نش ون دافزش روزاگستربا توجه به رشد سریع و پرشتاب علم و فناوری در حوزه آموزش عالی و     

حوزه  خصوصاًآموزش عالی  نفعانیذاخالقی در میان  یهاارزشعه فرهنگ و مراکز آموزش عالی مستلزم توس هادانشگاه

. این مطالعه مروری با هدف بررسی جایگاه اخالق پژوهشی در نظام آموزش عالی انجام شد. تالش در باشدیمسالمت 

، پژوهش رمسیدر . بنابراین باشدیمشناخت بیشتر و توسعه اخالق در حوزه سالمت از وظایف مراکز آموزش عالی 

 مدنظرباید ، سایلو وجه دبوده از ستفااحسن در قت ، دهشوسی نتایج پژربرم هنگا یرازدارو  یدارامانت، قتاصد

 د. گیران قرار هشگروپژ

 Google Scholar،Scopus ، Sciences؛ های اطالعاتیهای این مقاله با استفاده از مقاالت منتشرشده در پایگاهداده

Direct، Magiran،SID  ،PubMed ،IranDoc ،Iranmedex اخالق، پژوهش، اخالق  یهادواژهیکل از و با استفاده

از  مقاله 95مقاله یافت شده تعداد  7272گردید. از مجموع  یآورجمعپژوهشی، اخالق آموزشی، آموزش عالی و سالمت 

نشان داد   هاافتهیقرار گرفت.   یموردبررسبا موضوع تحقیق بوده،  مرتبطکه اطالعات آن  ،7112 -7105 یهاسالبازه زمانی 

باشد که باید می انکاررقابلیغهای علمی، رعایت  اصول و فرآیند علمی پژوهش، امری ضروری و که در همه پژوهش

، صداقت، پشتکار و صبوری، فردی شامل تعهد و رازداری یهایژگیو قرار گیرد. توجه موردتوسط همۀ پژوهشگران 

در مقابل جامعه و حامیان، همکاران،  یریپذتیمسئولشامل  یاحرفه یهایژگیور کار گروهی و روحیه همکاری د

در گفت رعایت اخالق  توانیم یطورکلبه .باشدیممحققان  موردتوجهو انتشار آن  هاداده، تحلیل همچنینو  هایآزمودن

 منظوربهلذا  .باشدیمالزم و کیفیت در پژوهش  یهارساختیزپژوهش در جامعه علمی سالمت، نیازمند توجه به آموزش و 

واحد درسی در تمامی  عنوانبه، درس اخالق در پژوهش گرددیمافزایش فرهنگ پژوهش و رعایت اصول اخالق پیشنهاد 

نهادینه کردن فرهنگ اخالق پژوهشی پیشنهاد به  منظوربهدر نظر گرفته شود. همچنین  هادانشگاهمراکز آموزش عالی و 

 .باشدیم مستمر طوربهاخالق در پژوهش  یهایشیاندهمها و گزاری کارگاهبر
 

 .آموزش عالی، سالمت اخالق، پژوهش، اخالق پژوهشی، :یديکل یهاواژه
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 .دکتری تخصصی  مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران آموختهدانش. 0

 .علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران دانشیار دانشکده. 7

 :f_zameni@yahoo.comE-Mail     علوم انسانی، دانشکده اسالمی زادآ، دانشگاه ساری* نویسنده مسئول: 

 

:21/4/0252تاریخ پذیرش:      02/2/0252 تاریخ ارجاع جهت اصالحات:        79/7/0252تاریخ دریافت 
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 مقدمه

هـا دارد  و توسعه و تعالی علم و دانش، تعلق به انسـان   

. رعایت باشدیمحیات بشـری نیازمنـد  تحقیق و پژوهش 

موضـــوعی  علمـــی نیز یهاپژوهشاصول اخالقی در 

ای از اصول اخالق مجموعه (.0)بـــدیهی و ضروری است

قی است که توسط همه اعاای ی  جامعه و قوانین اخال

تولید و نشر دانش رعایت  علمی در فرآیند پژوهش،

اخالق پژوهشگر منعکس در حرفه بوده و  (.7)گرددیم

انعکاس این شرافت و وارستگی بر کار تحقیقی نیز نمایان 

. بر این اساس، اخالق علمی و اخالق پژوهشی گرددیم

از زوایای مختلف با  نزدی  به یکدیگرند که دو عرصه

هم همپوشانی دارند و هر دو در پرتو اصول اخالقی معنا 

اخالق پژوهشی محققان را موظف  (.2)کنندپیدا می

 یطرفیبسازد که در تحقیق خود صداقت و انصاف و می

اگر از آثار دیگر محققین  .را پیشه تحقیق خود کنند

را در  لفمؤاستناد کرده و حق  یدرستبهکنند استفاده می

های ستهنیز خوا هاگزارشهر شرایطی حفظ کنند. در 

اخالق از جمله  (.4)شخصی خود را دخالت ندهند

است که بر تمام ابعاد  یایضرورموضوعات مهم و 

اخالق در پژوهش یکی  و است رگذاریتأثزندگی بشری 

از مقوالت پرکاربرد است و تا زمانی که اخالق 

نان شود، مشکالت همچپژوهشگری در تحقیق رعایت ن

چرا که پژوهش، اگر  (.9)به قوت خود باقی خواهند ماند

هدایت نشود و در مسیر توسعه معنوی و رشد  یدرستبه

اخالق نباشد، عامل تخریب و نابودی خواهد شد. از آن 

جا که پژوهشگران با تولیدات علمی، اختراعات و 

اکتشافات خود در محیط پیرامون دخل و تصرف 

با اصول اخالق در پژوهش  هاآن، آشنایی ندینمایم

 یهازهیانگیکی از اهداف و  (. 6)رسدیمضروری به نظر 

  تربیت  یاجامعهدر هر  هادانشگاهنظام آموزش عالی و 

 یهامؤلفهیکی از   افراد متخصص در امر پژوهش است.

ی ارزیابی موفقیت آموزش عالی تعداد مهم برا

هدف اصلی  (.2)اندکرده که تربیت است پژوهشگرانی

مت زندگی افراد و جامعه، اخالق در پژوهش، سال

بنابراین پژوهش نیازمند پایبندی پژوهشگر به (. 2)باشدیم

واالی انسانی و اخالقی است؛ چرا که  یهاارزشاصول و 

عدم اعتقاد پژوهشگر به اصول و قوانین اخالقی و انسانی 

غیراخالقی در مسیر  ابزار هرگونهاو از  سوءاستفادهموجب 

 یهااستفادهخود و همچنین  موردنظررسیدن به اهداف 

های تحقیقات علمی خواهد از نتایج و دستاورد یراخالقیغ

 مهم بعد دو آموزش اخالق و نظارت بر تحقیق(. 2)شد

 در (.5)شوندیم محسوب در پژوهش اخالق بهبود برای

الق اخ قوانین از اصول و  پژوهشگر آگاهی صورت عدم 

اخالقی و نداشتن نظارت کافی بر  یهاتیمسئولو عدم 

 حداقل با پژوهش از حاصل نتیجه شودیمتحقیق موجب 

 و اهمیت ضرورتبهبا توجه (. 01)یابد پایان یوربهره

به  آموزش ضمن است پژوهشی، الزم اخالق  آموزش

 به را آنان دانشجویان و اساتید دانشگاه دقت و توجه

 شود داده توضیح به آنان و کرده طوفمع اخالقی مسائل

  رعایت (.00)باید انجام شود دالیلی چه به تحقیق که

 جامعه این تامین به پژوهش در قوانین اخالق و اصول

چارچوب  در تحقیقی یهاتیفعال که دهدیمرا 

 صورت جامعه، اخالقی انتظارات و اجتماعی یهاارزش

چوبی چار ی  پایه بر علمی پژوهش هر (.07)گیرد

 هاآن میان روابط و موردنظر متغیرهای که است استوار

نقش  مبنای نیز بر تحقیق این اساس .دینمایم را مشخص

اخالق  (.02)باشدیمپژوهشگری در نظام سالمت اخالق 

سه حیطه عملی اخالق در شامل در حوزه سالمت 

ارتباط پزش  و بیمار، مدیریت پزشکی) یهاپژوهش

پزشکی(  یهاپژوهشنی و خدمات بهداشتی درما

از  گرددیبرمنتیجه آن به جامعه  که یآنجائ، از باشدیم

 یآنجائاز  (.04-09)باشدیمموضوع بسیار مهم و ضروری 

عنصر در اخالق پژوهش، فرد پژوهشگر  نیترمهم که

است بنابراین وظیفه اخالقی فرد پژوهشگر بسیار مهم 

خالق در پژوهش آشنایی با اصول و قوانین ا (.06)باشدیم

چه موضوع پژوهش آن انسان، حیوان و یا هر موجود 

اینکه  (.02)است دیگری باشد بسیار مهم و ضروری

پژوهشگر در راستای پژوهش چگونه باید باشد و چه 

را باید در نظر داشته باشد، امری الزم و  ییهاتیمحدود

واقع پژوهشگر باید جایگاه خود را  . درباشدیمضروری 
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الق لذا پرداختن به اخ (.02)بداند هادهیپدباط با سایر ر ارتد

 و علمی اخالق(. 05)باشدیمپژوهشگری امری ضروری 

پژوهشی در آموزش عالی در جهت ارتقای کیفیت  اخالق

با  (.71)باشدیملزم فرهنگ درست و اخالقی دانش مست

 فرآیند ژهیوبهرشد سریع و پرشتاب علم و فناوری  توجه به

رعایت اخالق در آموزش دانش  شدن یالمللنیبجهانی و 

درنتیجه آموزش عالی نیاز به  (70)باشدیمعالی نیز مهم 

 اخالق زبان مشترک در اخالق پژوهشی دارد. رعایت

 هنجارهای کنندهمنعکسپژوهشی در نظام آموزشی 

اخالقی او در مقابل  تعهد احساس پژوهشگر و درونی

 مسئولیت و الحیتص واقع، در (.77)باشدیمتحقیق 

 . حس(72)باشدیمبا دانشگاه  اخالق علمی پژوهشگر

انتقادپذیری،  درست، ییگوپاسخ، یریپذتیمسئول

 ،یدارجانب از پرهیز قااوت، در انصاف شفافیت،

 صداقت، دیگران، حقوق به ، رازداری، احترامیدارامانت

، صداقت در رفرنس دهی، صداقت در نشر ییهنجارگرا

(. 74)باشدیماخالق پژوهشگری  یهامؤلفه از ... نتایج و

 آموزش و   هادانشگاه پژوهش در   کیفیت مداوم ارتقای

(. 79)باشدیماصل  نیتریضرورو  نیترمهمعالی یکی از 

آموزش  جامعه و با توجه به اهمیت و جایگاه اخالق در

این مقاله مرور در نظام سالمت،  خصوصاًعالی 

سی جایگاه اخالق و رعایت سیستماتی  با هدف برر

در حوزه سالمت و آموزش عالی  اخالق پژوهشگری

 انجام شد.

 

 روش کار

های این مقاله مرور سیستماتی  با استفاده از داده   

در انگلیسی و فارسی  یهازبانبه مقاالت منتشرشده 

 ، Google Scholar،Scopus؛ های اطالعاتیپایگاه
Sciences Direct، Magiran،SID  ،PubMed ،IranDoc 

 یهادواژهیکل از با استفادهو  7112-7105 یهاسالدر 

اخالق، پژوهش، اخالق پژوهشی، آموزش عالی و 

 گردید.  یآورجمعسالمت 

 

 

 هایافته

مقاله به دلیل  459، مقاله یافت شده 7272از مجموع    

مقاله به دلیل  0259تکراری بودن بر اساس موضوع تحقیق، 

دیگر و  یهازبانو نگارش به  7111قبل از سال  هانآانتشار 

مقاله به دلیل غیر مرتبط بودن با عنوان تحقیق  725

مقاله که اطالعات آن با موضوع  95تعداد  .اندشدهحذف

 قرار گرفت. یموردبررستحقیق مرتبط بود، 

مطالعات مرتبط، ارزیابی کیفیت  مشخص نمودنپس از 

با رعایت و  ، همچنینیسندگاناز طریق توافق نو ،مطالعات

اجتناب از خطا از طریق میزان رعایت معیارها و ضوابط 

تر کردن استاندارد انجام شد. هدف از این کار دقیق

موضوع مقاله بود. همچنین جلوگیری از تحریف 

رسانی نتایج اطالعات، اجتناب از تعارض منافع، اطالع

هش رعایت مالحظات اخالقی در این پژو عنوانبهتحقیق 

 شده است.

 

 بحث

 تعریف اخالق

بر مبنای ی  سیر باید ، ی  دانش است که اخالق   

معرفتی است که از افعال ، عقالنی ایجاد شود منطقی و

و  ردیگیماختیاری انسان بر اساس ی  سیر عقالیی شکل 

منشوری برای راهنمایی  واز اصول  یامجموعه عنوانبه 

از  یامجموعه، یاحرفهخالق او  (76-72)شودیماستفاده 

اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد 

، یاحرفه، اخالق واقع. در کندیم مشخصرا  هاگروهو 

ی  فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن محقق کردن 

را چه موقع  ییهاارزشاین امر است که در سازمان چه 

بر روی  ادیزی ریتأث، که .باید حفظ و اشاعه نمود

را افزایش  یوربهره، سازمان دارد جینتاو  هاتیفعال

درجه ریس  را ، دهیبخش، ارتباطات را بهبود دهدیم

در سازمان  یاحرفهاخالق زمانی که ؛ دهدیمکاهش 

 .(72-27)گرددیم آسان یراحتبه، اطالعات باشد فرماحکم

و  یریپذتیمسئول، بودن مندقانون، ینیاعتمادآفر ،موفقیت

اخالق که  (.20-24)دیریگیماز اخالق شکل باورهای فرد 

93 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 12

https://ce.mazums.ac.ir/article-1-449-fa.html


 مروری                                                                                                                                                                        اران                                       و همک بالغی

 
       1931تابستان  ،1شماره ، نهمدوره                                                                                                                    تعالی بالینی                          

اى است که به بررسى اى از اخالق حرفهپژوهش شاخه

  (.24)پردازدمسائل اخالقى در حرفه پژوهش مى

 

 پژوهشی اخالق

 ییهاارزش و هنجارها رعایت اخالق پژوهشی شامل   

ز ا یمندبهره و تحقیق اجرای و فرآیند در باید که است

 پژوهشی یهاتخلف (.29)شود رعایت نتیجه پژوهش

و تحریف در  متون سرقت یا یکاردست جعل، شامل

 نتیجه باید محقق ،باشدیم پژوهشی یهاافتهیگزارش 

 پژوهشی و جامعه هیاندانشگا اختیار را در خود پژوهش

در  دانش و پژوهش حقوق حفظ رعایت دهد قرار

 و تیموردحماکه  ستا شایسته وبوده  الزم هادانشگاه

محققین ملزم به رعایت  گیرد، قرار علمی جامعه توجه

 محرمانه نرساندن، زیان مانند انسانی یهایآزمودن حقوق

 معنوی مالکیت حقوق داوطلبانه، رعایت رضایت بودن،

به  کم  هدف با پژوهش پژوهش، انجام انجام در

 یفناور از استفاده در اخالقی یهاموضوع ، رعایتجامعه

( .یشگاهی و ..آزما یهاوانیح حقوق رعایت و هاه دا

 (.75-26)باشندیم

بر  0221و همکاران در سال  Zahed pashaدر تحقیقی که 

موارد مالحظات  درصد 06انجام دادند در  هانامهانیپاروی 

پیشنهاد به الزامی  ینرعایت گردید که محققاخالقی 

گاه اخالق در در کارنمودن شرکت دانشجویان و محققین 

و همکاران  Jahromiدر تحقیقی که  (.22)پژوهش نمودند

گرش مثبتی به انجام دادند اکثر دانشجویان ن 0250در سال 

در زمینه  شدهانجامتحقیقات (. 22)اصول اخالقی داشتند

. در باشدیمرعایت اخالق پژوهشی در دانشگاه کم 

رعایت  رمنظوبهتحقیقی که خنیفر و همکاران انجام دادند 

  به کاهش فرآیند بورکراتی ،اصول اخالق در پژوهش

 .(25)شده است دیتأکاداری و سازمانی 

و همکارانش که  Ghasem Zadehدر این راستا در تحقیق 

که با استفاده از  یهاستیلچ بر روی  0257در سال 

پرسشنامه استاندارد کمیته اخالق در پژوهش سازمان 

 یهاطرحدرصد  6/56د، بهداشت جهانی انجام دادن

 موردتوجهکارآزمایی بالینی بخش مالحظات اخالقی 

مجریان طرح قرار گرفته است او به این نتیجه رسید که 

 فعالیت و تأسیس ناشی از رعایت اصول و قوانین اخالقی 

 در باشد. بعد به 0227 سال از اخالق یامنطقه یهاتهیکم

 این کردن نزدی  برای محققین پیشنهاد دادند  ضمن

 یهاکارگاه موجود، برگزاری استانداردهای به نتایج

 یهاتهیکم ترقیدق نظارت و پژوهشگران برای آموزشی

 مطالعات و بالینی های ییآزما کار در ژهیوبه اخالق

 (.26)بود خواهد حیوانی سودمند

 

 اصول اخالقی مرتبط با پژوهشگر

ن پژوهشگر ممکن است قبل از اجرای پژوهش، نگرا 

مشکالت و موانعی باشد که بر سر راه پژوهش قرار دارند، 

بنابراین الزم است که با عزمی راسخ در انجام پژوهش، 

مشکالت و موانع  یینمابزرگشهامت به خرج داده و از 

دوری کند. تمام تالش خود را در جهت کشف حقیقت 

به کارگیرد و هرگز ترس از مشکالتی که ممکن است 

به وجود آورند، نداشته باشد. در تمامی  دیگران برای او

مراحل انجام پژوهش، شادابی و ذوق و شوق علمی خود 

را حفظ کرده، خستگی به خود راه ندهد. از عواملی که 

دوری  شودیمدر انجام پژوهش  یزگیانگیبباعث 

اصول اخالقی حاکم بر فرآیند تحقیق باید از  (.22)کند

و نشر  کنندگانکتمشارسوی پژوهشگر در ارتباط با 

قرار گیرد، پژوهشگران باید در  موردتوجهنتایج پژوهش 

، یدارامانتخصوص موضوعات اخالقی مانند صداقت، 

و ... اطالعات کافی داشته  دوری از سرقت ادبی، جعل

به تولید علم و  تنهانه، یارحرفهیغتحقیقات  (.41)باشند

گی بلکه موجب سرگشت ،رساندینمتوسعه دانش یاری 

لذا محقق  باید در حوزه تخصصی  (.40)گرددیممحقق 

پرهیز (. 47)ش وافر نمایدو نو داشته و تال روزبهخود دانش 

پژوهش است.  یهاضرورتاز رفتارهای ناشایست از 

جعل، تقلب، تحریف، سرقت علمی و ادبی، متهم کردن 

د دیگران، اعمالی هستند که پژوهشگر بای لیدلیب

 (.42)اجتناب کند هاآناز  یطورجدبه
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 ضرورت اخالق در فرآیند پژوهش

علمى  یهاپژوهش و ضرورت اخالق در فراینداهمیت    

نظام  اصلى اهدافو یکی از  بر کسى پوشیده نیست

، یاجامعهدر هر در حوزه سالمت  خصوصاًعالی  آموزش

یکى از  .استان با اخالق و محقق انپرورش پژوهشگر

ارزیابى میزان موفقیت نظام مهم براى  یهاشاخصه

که پژوهش آنان با اصول است محققانی ، عالی  آموزشى

پژوهشگر (. 24)و قوانین اخالق در پژوهش صورت پذیرد

که برای  شودیمدر فرآیند پژوهش با مواردی مواجه 

پاسخ به آن باید از علم اخالق کم  گیرد. بنابراین نحوه 

پذیری در قبال روش تحقیق ، اجرای اخالق و مسؤولیت 

 (.76)باشدیمملزومات اخالقی در پژوهش حقوق افراد جز 

 پوشیده کسچیه بر پژوهشگری اخالق ضرورت و اهمیت

 و علمی یهاپژوهش عمده اهمیت واسطهبه. نیست

 در پژوهش تداوم ضامن و راهگشا  که کشور در اخالقی

 پژوهش محورهای تمامی بر اخالق. است جامعه

 تداوم تواندیم آن به توجه عدم و بوده تأثیرگذار

 صول ا با محققین آشنایی. سازد  آسیب دچار را پژوهش

 و باشد انسان آن تحقیق موضوع چه پژوهش در خالق ا

. است ضروری و اهمیت با بسیار ،دیگر چیز  هر یا

 ییجوقتیحق و تاـطالعا  لاـنتقا ،هشوپژ محل هنشگادا

 و علم دیتول در پژوهش ضرورت و اهمیت .(44)تـسا

 و است روشن همگان برای جامعه در موجود مسائل حل

 .دارد همراه به را پیشرفت عدم پژوهش سکون و رکود

 که بدانیم یافاجعه باید را اخالق به محقق التزام عدم

 .(49،24)کشاندیم هالکت به را جامعه

 

 در پژوهش یاحرفهاصول اخالق 

در جامعه است که  ای یکی از مسائل مهماخالق حرفه    

های آن در نظام به مسائل اخالقی و اصول و ارزش

ای پردازد و ناظر بر اخالق در محیط حرفهای میحرفه

که باید  باشدیمو هدف آن مجموعه قواعدی  باشدیم

افراد داوطلبانه و براساس ندای فطری خویش در انجام 

که الزام  ای خود رعایت کنند؛ بدون آنکار حرفه

ای از شاخه منزلهکه به  (.46)رجی وجود داشته باشندخا

ر آن حرفه دانش اخالق به بررسی تکالیف اخالقی د

اند از: ای عبارتهای اخالق حرفهویژگی .(42)پردازدمی

دارای هویت علم و دانش بودن، داشتن نقشی کاربردی، 

وابسته بودن به فرهنگ، وابستگی به ی  نظام اخالقی، 

طلبی، صادق بودن، جویی و رقابتی، برتریپذیرمسئولیت

ها و احترام به دیگران، رعایت و احترام نسبت به ارزش

هنجارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با 

در پژوهش به  یاحرفهدیگران، وفاداری، اصول اخالق 

 تحقیق خود استفاده از برای تا دهدیمپژوهشگران یاد 

 را حقیقت ند و چگونهرا انتخاب ک مناسب یهاروش

اخالقی ی  پژوهشگر  یاحرفهزندگی  (42)کنند جستجو

. زمانی کندیمرفتارهای اخالقی او را ترسیم  یمشخط

را تدوین کرد که قبل از  یاحرفهکدهای اخالقی  توانیم

آن مسائل اخالقی مربوط به آن حرفه را شناسایی 

 (.45)کنیم

 

 اخالق در نشر پژوهش

 کنندگانمشارکتکه نسبت به  گونهنهماپژوهشگر،   

تعهد اخالقی دارد، نسبت به جامعه نیز تعهدات اخالقی 

اخالق پژوهش (. 27)رد که باید به آن پای بند باشددا

که پژوهشگر در ارائه نتایج و اشاعه آن به  کندیمایجاب 

جامعه صداقت کامل داشته و برای عرضه آن به عموم 

ر در مرحله تولید دانش احساس مسئولیت کند. پژوهشگ

و اصول غیرمنطقی قرار  هایداورشیپنباید تحت تأثیر 

گیرد و الزم است نتایج تحقیق را بدون هیچ دخل و 

، باید منابع حالنیدرع (.91)تصرفی صادقانه منعکس کند

دقیق ذکر  طوربه نمودهاطالعاتی را که از آن استفاده 

باید نتایج پژوهش  همچنینو از آنان قدردانی نماید. کرده 

خود را در اختیار دانشگاهیان و جامعه قرار دهد تا 

دستاوردها و نتایج علمی او در دنیای علم، عرضه شود و 

از این طریق به پیشرفت دانش کم  نماید. اگرچه 

خود را به  یهاپژوهش، نتایج معمول طوربهپژوهشگران 

پ برسد این نتایج به چا کهیوقت؛ اما تا رسانندیمچاپ 

باید مطمئن باشد . لذا ممکن است زمان زیادی طول بکشد

  (.42)جامعه را حل کند مشکلی از مشکالت تواندیمکه 
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 پژوهش در  صداقت

 است. الزام ی  پژوهش، در عینیت اصل رعایت   

 باید باشد، قبولقابل نتیجه تحقیق که آن برای همچنین

 قیقات،تح در. (21)برود بین از خطا ارتکاب امکان

 باید نتایج و ندارند محقق جایی تمایالت و تعصبات

 است الزم محققین. شود ارائه یاشائبه هرگونه از دوربه

 همکاران و حامیان و جامعه در صداقت و مسئولیت خود

 لیوتحلهیتجز و یآورجمع در. باشند داشته نظر در را

 نتایج ارائۀ در .است الزم صداقت و رعایت دقت ،هاداده

 ی  صداقت و ، رازدارییدارامانتتحقیق  یهاافتهی و

تمامی موارد زمانی محقق  (90)باشدیماخالقی  اصل

 به خصوص در این الزم یهایآگاه که شودیم

 نظارت آن درست اجرای برای و شود داده پژوهشگران

 (.27)پذیرد صورت دانشگاه  جانب از کامل و دقیق

 

 پژوهشدر  اخالق نشر

اصول و قوانین  ستیبایم محققم مراحل تحقیق در تما   

کار خود قرار دهد. اخالق پژوهشی  سرلوحهاخالقی را 

تا محقق برای ارتقاء پژوهش خود و استفاده  کندیمحکم 

ر محققان پیشین نگاهی داشته به آثا ،بهینه از زمان

اخالقی در  یدهایباو رازداری از  یدارامانت (.97)باشد

حفظ جایگاه آزمودنی جهت  ،امر پژوهش

یکی دیگر از  پژوهشنشر و تکثیر آثار  (.92،90)باشدیم

اثر  که یآنجائاز  (.94)باشدیمخالق پژوهشی ا یدهایبا

ت حقوق نتیجه رعای در باشدیمپژوهش متعلق به محقق 

 (.99)معنوی و مادی آن الزم است

 

 تحقيقاتی یهاطرحاخالق پژوهشی در ارائه 

 یهاطرحری از خطاهای احتمالی در جلوگی منظوربه   

حوزه سالمت، رعایت  یهاپژوهشدر  خصوصاًپژوهشی 

 یهاچالش. زیرا باشدیماستاندارهای اخالقی ضروری 

برخوردار  یترمهمبالینی از جنبه  یهاپژوهشاخالقی در 

است، چرا که در حوزه درمان اشتباه و خطای درمانگر در 

وی بستگی  سالمتبه تقیممس طوربهتشخیص منافع بیمار، 

پژوهشی بعد  یهاطرحدارد لذا برای دوری از خطا کلیه 

 ازهای پژوهشی نیاز به اخذ مجوز در شورای بیتصواز 

 .(22)اخالق و دریافت کد اخالق دارند تهیکم

 

ضوابط موجود در انجام مطالعات با رعایت 

 اخالق پژوهشی

همه افراد در برقراری شرایط یکسان برای   که یآنجائاز   

را برای یکسان توان ی  رویکرد مختلف، نمی مطالعات

محافظت  گرفتن نظربا در و  شرایط متفاوت در نظر گرفت

از آزمودنی انسانی در مطالعات علوم پزشکی، قبل از 

و در مرحله اخذ رضایت  اطالعاتآوری شروع به جمع

باید ها آوری دادهآگاهانه، نسبت به انتخاب جمع

در تحقیقات با  ژهیوبههای الزم انجام گیرد. بررسی

ترین و مناسب الزامی استموضوعات حساس پژوهشی 

در نظر گرفته  پژوهشگر بایداز سوی روش روش برای 

کننده ترین خطر را برای افراد شرکتمک کهیطوربهشود، 

به دنبال داشته باشد. بسته به شرایط تحقیق، نوع 

تواند متفاوت باشد، ولی یگیری روند مطالعه متصمیم

های مختلف توان انتظار داشت با استفاده از روشمی

اساس شرایط روحی و بر ازیموردنهای آوری دادهجمع

کنندگان در مطالعه، ضمن کنترل روانی هر ی  از شرکت

و کاهش احتمال بروز خطاهای تصادفی و سیستماتی ، 

 رساندن لحداقپایبندی به اصول اخالق در پژوهش با به 

میزان منافع تحقق  رساندن حداکثرها و به میزان زیان

 (.96-92)یابد

 

 توسعه پژوهش

 پیشتاز نهادهای از  هادانشگاهعالی و  آموزش مراکز   

پیشرفت  یکی از عوامل اساسی  علم و پژوهش هستند.

پژوهش  توسعهتوجه خاص به  نیز افتهیتوسعهکشورهای 

برای  مؤثر ینهادها از عالی آموزش که یآنجائو از  است

 باشدیماخالقی  یهاارزشقوانین و  ،کردن اصول نهادینه

 و تغییر در هادانشگاه آموزش عالی و نظامبنابراین  

 یهارسالت از  (92،29)دارند  مهمی جامعه نقش تحوالت

مرزهای دانش  توسعه عالی، آموزش و دانشگاه  ضروری

 متخصص یهایروین و پرورش المللنیبدر سطح 
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 نسل یهادانشگاهاصلی  هدف (.5،2)است جامعه ازیموردن

 دوم نسل یهادانشگاه بود، بناشده آموزش  هیپا بر اول

 پژوهش انجام برای آموزش و  پژوهش بر مبتنی آموزش

 با زمانهمسوم  نسل یهادانشگاه در کرده اما تغییر

 برای انسانی نیروی آموزش و توسعه پژوهش، تربیت

 و همچنین مشکالت حل در فناوری توسعه و دانش یدتول

  هادانشگاه اهداف واالی در آفرینی سرمایه و کار تولید

 توسعه بر عالوه چهارم، نسل یهادانشگاه، در باشدیم

 و خالق تربیت سمت به باید سوم نسل وظایف پژوهش 

 آموزش نظام در یگذارهیسرما لذا،. حرکت کنند نوآور

 نیروی ماهر به دستیابی برای اساسی یهاراه از یکی عالی

 .(01-07)شودیم محسوب اجتماعی اقتصادی توسعه و

 

 جایگاه اخالق پژوهشی در آموزش عالی

 دهندهپوششکه  باشدیم یاحرفهآموزش عالی، نظامی    

اخالق در بنابراین جایگاه  باشدیمرفتارها و اخالق انسانی 

ها قرار اری از دانشگاهبسی موردتوجهآموزش عالی نظام 

و  محققاندر زمینه اخالق متفاوت گرفته است. تحقیقات 

مسؤولین را با متغیرها و ابعاد بسیاری در این خصوص 

 ترویج آموزش رسالت  که یآنجائاست، از  مواجه کرده

 محققان آشکار اهمیت جایگاه اخالق برای است اخالق

و  نیترمهمآموزش علم اخالق یکی از  (.92)باشدیم

و  هادانشگاه (.95)باشدیم هادانشگاهرسالت  نیتریضرور

مراکز آموزش عالی باید در ترویج رفتارهای اخالقی، 

ان و اصول و مبانی اخالق در پژوهش، در بین پژوهشگر

زیرا پژوهشگران و  (.61)دانشجویان فعاالنه عمل کنند

ه درک اخالق محققین در تولید دانش و پژوهش خود ب

ارکان  نیترمهمدانشگاه از (. 60)هشگری نیاز دارندپژو

از این رو داشتن  (67)باشدیمپیشرفت هر کشوری 

بنابراین  باشدیمپژوهشگران متخصص و اخالقی ضروری 

در کنار  ستیبایمو مراکز آموزش عالی  هادانشگاه

کاری، اخالق  یهامهارتتکنیکی و فنی و  یهاآموزش

امه آموزشی بگنجانند و بهترین پژوهشگری را نیز در برن

تن پژوهشگران اخالق مدار راه برای این امر مهم، داش

عصر حاضر در  یهاچالش نیترمهمیکی از  (.62)باشدیم

اخالقی و  جوامع مدرن و پیشرفته، رعایت اصول و ضوابط

برای ارتقای کیفیت پژوهش  (.64)باشدیمپایبندی به آن 

عالی، حساسیت به اخالق  و مراکز آموزش هادانشگاهدر 

و موجب تامین کیفیت  دیافزایمبه اعتبار پژوهش 

و  یعلمئتیهالزم است که اعاای  (71)شودیمپژوهش 

دانشجویان و مدیران آشنایی کامل به کدهای اخالقی و 

ی مرتبط با حرفه خود داشته استانداردهای اخالق

و مراکز آموزش عالی  هادانشگاهاهداف  (.06)باشند

دانش و پژوهش، ارتباط آن  یسازیتجارفزایش دانش، ا

با صنعت در بحث توسعه اقتصاد و در نهایت ایجاد 

، که برای رسیدن به این باشدیم انیبندانش یهاشرکت

و داشتن اخالق  اهداف نیاز به کیفیت باالی پژوهش

پایبندی به اخالق علمی و  (.69)باشدیمپژوهشگری 

شرفت صحیح پژوهشگران جب پیصداقت در پژوهش مو

دانش در  یسازیتجارامروزه برای  (.66)شودیم

و مراکز آموزش عالی علیرغم ایجاد محیطی  هادانشگاه

 سیتأسمطلوب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، نیاز به 

 یهارسالتیکی از  (.69)باشدیم انیبندانش یهاشرکت

رعایت  در مهم آموزش عالی، آموزش دانشجویان

. باشدیماندارها و قوانین اخالقی مربوط به رشته خود است

 یهارسالتدر واقع آموزش اخالق پژوهشی یکی از 

 اخالق در پژوهش، (.62)باشدیمبزرگ دانشگاهی 

است که پژوهشگران و  هادستورالعملیکسری قوانین و 

 (62)کندیمخود آشنا  یاحرفهداردهای محققین را با استان

 (.65)احتمالی شود تا مانع انحرافات

 

 ارزیابی کيفيت پژوهش

گوناگونی  یهاروش بهکیفیت، در پژوهش  ارزیابی   

بررسی  تحقیقاتی، یهاپروپوزال بررسی مانند داوری،

 تخصیص نحوه دانشگاهی،  و علمی پژوهشگران عملکرد

 در مقاالت اگر (.21)شودیمانجام  تسهیالت بودجه و

 یا میزان شود چاپ البا اثرگذاری شاخص با یامجله

آن  کیفیت که گفت توانیم باشد، زیاد آن به استناد

 با پژوهش گاهی ممکن است (.20)باالست پژوهش

صورت  علم اخالق ضوابط رعایت اصول و باال و کیفیت
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 مقالۀ کیفیت گزارش دهی نامطلوب، دلیل به ولی پذیرد 

 دشویم توصیه رونیااز  (27)شود ارزیابی پایین پژوهشی

از  خود علمی پژوهش گزارش برای پژوهشگران

در ارزیابی کیفیت  (.20)کنند استفاده استاندارد، الگوهای

 پژوهشی به کاربردی بودن تحقیق نیز باید توجه شود.

 

 یريگجهينت

تحقیق و پژوهش، فرآیند مؤثری برای رشد جامعه    

. متعهد بودن به مسائل اخالقى در سطح مراکز باشندیم

، در سطح باالتری از اصول هادانشگاهعالی و  آموزش

. هر چه میزان باشدیماخالقى و قوانین مرتبط به آن 

. باشد آگاهی محققین نسبت به استاندارهای اخالقی باالتر

. از ی  شودیمپژوهش با کیفیت باالتری به جامعه عرضه 

پژوهشگران آن اطالعات  رودیمجامعه علمی انتظار 

اخالقی داشته باشند. زیرا  یهاتورالعملدس دربارهکامل 

پژوهشگران منجر به رکود اخالق  یاطالعکمو  یاطالعیب

. بنابراین مراکز آموزش عالی و شودیمدر پژوهش 

برای باال بردن سطح آگاهی اخالق  ستیبایم هادانشگاه

منظم کارگاه اخالق برگزار کنند.  طوربهپژوهشگران 

ی و توسعه مراکز تحقیقاتی ترویج فرهنگ اخالق پژوهش

کارآمد و تربیت محققین اخالقی، متخصص و متعهد در 

. تعهد به اصول و ضوابط باشدیم ضروری هادانشگاه

در جهت  یرپزشکیغپزشکی و  یهاپژوهشاخالقی در 

آسیب در هر حوزه پژوهشی،  از دوربهتولید علم، 

ضروری است. شاید به نظر برسد پژوهش در حوزه علوم 

باشند، اما پژوهشی که به  رسانبیآس توانندینمجتماعی ا

هدایت نشود،  یدرستبهباشد و  شدهیطراحشکل نامناسبی 

منجر به وارد آمدن صدمات اجتماعی و احساسی جدی 

 نفعانیذجامعه و  تینها دربه پژوهشگر، آزمودنی و 

، عالیزش موه و آنشگادا. هرچه شودیمعالی زش موآ

یش افزانیز آن تامین کیفیت قرار گیرد  هتوج موردبیشتر 

 .ابدییم
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