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  علوم اجتماعیحوزهاخالق پژوهش در

  

  *نرگس خالقی

  دانشگاه قم ،رسانیگروه کتابداري و اطالع

  

  

  چکیده
  

ژوهش تاکنون، بیشترین توجه به اخالق پ .پردازدند، مینکاي که پژوهش را از آغاز تا پایان کار هدایت میاي است و به اصول اخالقیاي از اخالق حرفهاخالق پژوهش، شاخه:زمینه

ها، هم به فرد و هم به ها و نتایج این گونه پژوهشبه این دلیل که یافته ،رسد اخالق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی و انسانیدر حالی که به نظر می ،استدر حوزه پزشکی بوده

اخالق پژوهش در حوزه علوم پرداختن به ،مقاله حاضرهدف  رو،از این. داردري شود و با ابعاد مختلف زندگی بشر در ارتباط است، اهمیت بیشتمحیط فراتر از جامعه علمی مربوط می

  .منظور نظارت بر مسائل اخالقی پژوهش استهایی بهیا کمیته ییهاکید بر لزوم تدوین انجمنأو ت اجتماعی

  .استهاي اطالعاتی به انجام رسیده اي و با جستجو در پایگاهپژوهش به روش کتابخانه :کار روش

و ) انتشار نتایج پژوهش(؛ ارتباط با جامعه )آزمودنی انسانی(کنندگان در پژوهش ارتباط با مشارکت: از سه بعدپس از بررسی اخالق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی :گیرينتیجه

شناسی متنوع هستند، انجام گام به گام ها و رویکردهاي روشوضوع، روشهاي حوزه علوم اجتماعی، در حوزه مبا توجه به این که پژوهش: توان نتیجه گرفت، میارتباط با پژوهشگر

، )اندهاي علوم اجتماعی ایجاد شدههاي علمی در رشتهسسات و نهادهاي مرتبط با حوزه پژوهش و انجمنؤها، مکه از سوي دانشگاه(هاي اخالق پژوهش پژوهش، زیر نظر کمیته

  .شودمنظور سر و سامان دادن به وضعیت اخالق پژوهش در ایران نیز پیشنهاد میهایی بهچنین انجمن در پایان، ایجاد. رسدضروري به نظر می
  

  کمیته اخالق پژوهش ،، اخالق پژوهشگراخالق انتشار نتایج پژوهش پژوهش، در اخالق:يکلید يهاواژه

  سرآغاز

اي مبهم برلهأکردن مسگامی است که پژوهشگر براي شفاف، پژوهش

پـژوهش  ). 1(دارد تا پاسخ دقیق و منطقی براي حـل آن پیـدا کنـد    می

عنـوان جسـتجوي محـض دانـش، ارزشـمند      بر آن که بهعلمی، عالوه

منظـور فهـم و درك مـا از    است، فعالیتی ضروري و حیاتی است که بـه 

جهان، شرایط مادي، زندگی اجتماعی و سعادت و خیرمـان انجـام مـی   

-هحل مشکالت بزرگی که بشر با آن روب شود و با آن که قرار است به

زیســت، اي، تخریــب محــیطماننــد تهدیــد بــه جنــگ هســته(روســت 

کمـک کنـد، در عـین حـال،      )پراکندگی و توزیع نامتوازن منابع زمینـی 

چـرا کـه    ؛دامن بزند هابه آن ،احتمال دارد مشکالت بشر را حادتر کرده

ه معنـوي و رشـد   اگر به درستی هدایت نشود و در مسیر توسع ،پژوهش

جـا کـه   از آن. رودشـمار مـی  عامل تخریب و نابودي به ،اخالق نباشد

پژوهشگران با تولیدات علمی، اختراعـات و اکتشـافات خـود در محـیط     

ها بـا اصـول اخالقـی در    نمایند، آشنایی آنپیرامون دخل و تصرف می

کـه  ،در ایـن راسـتا، اخـالق پـژوهش    . رسدمینظرپژوهش ضروري به

سعی دارد به بررسی مسائل اخالقـی   ،اي استاي از اخالق حرفهاخهش

اي اشاره دارد کـه  ، به اصول اخالقیزمینه در پژوهش بپردازد و در این

انتشار نتایج و پس از آن،  و سپس در مراحل پژوهش را از ابتدا تا پایان

  .دنکنهدایت می

گر ایـن اسـت کـه    مروري بر مطالعات انجام شده، بویژه در ایران، بیـان 

در باشـد،  در حوزه علوم پزشـکی مـی   بیشترین توجه به اخالق پژوهش

رسـد اخـالق پـژوهش در حـوزه علـوم اجتمـاعی و       میکه به نظرحالی

پزشکی نیست و هـر پژوهشـگري حتـی     علومتر از انسانی، کم اهمیت

در ) آزمـودنی انسـانی  (کننـدگان  با مشـارکت  پژوهشگرانی که مستقیماً
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در  ،و کار ندارنـد، ممکـن اسـت در رونـد پـژوهش     ایشان سرهپژوهش

 هـا ، انتخاب یا گزارش دادههاداده مین منابع مالی، گردآوريأارتباط با ت

جا کـه در پـژوهش علـوم    مواجه شوند و از آن با مشکالت اخالقی... و 

از مسائل اجتمـاعی ايطور مستمر با مجموعهاجتماعی، پژوهشگران به

ــی پیرا - ــسیاسـ ــائل در   مـ ــن مسـ ــبی ایـ ــوذ نسـ ــود و نفـ ون خـ

اي وجـود رابطـه  ، روبـرو هسـتند  در مورد پژوهش هایشانگیريتصمیم

  .شوداحساس می کلیطور به ،بین مسائل اخالقی و پژوهشتنگاتنگ 

هاي اجتماعی و فرهنگی بـا رفتـار   هر رشته یا شاخه از علم که از جنبه

ـ انسانی مرتبط باشد، در حـوزه علـوم اجتمـاعی     علـوم  . گیـرد رار مـی ق

شناسـی،  شناسی فرهنگـی یـا اجتمـاعی، جامعـه    مردم :اجتماعی شامل

هاي روانشناسی اجتماعی، علوم سیاسی و اجتماعی و آن بخش از حوزه

  ). 2(باشد هاي اجتماعی یادگیريمرتبط با زمینه است که علوم تربیتی

پژوهشـگر  ترین عنصر در اخالق پـژوهش، فـرد   که مهمبه اینبا توجه

توان وظایف اي در ارتباط با وي هستند، میاست و بقیه عناصر به گونه

بـه  (وظایف فـردي، وظـایف در قبـال جامعـه      :اخالقی پژوهشگر را به

کنندگان تقسیم کرد و و وظایف در قبال مشارکت )لحاظ نتایج پژوهش

ـ در این نوشتار ،از این رو. پرداخت موضوعاز سه زاویه به بررسی  ه که ب

انجـام رسـیده   هاي اطالعاتی بـه اي و جستجو در پایگاهروش کتابخانه

آنیم تا پس از اشاره مختصر به تاریخچه اخـالق پـژوهش، بـه    بر است،

هـاي  کننـدگان در پـژوهش  بررسی مسائل اخالقی مربوط به مشـارکت 

آگاهانـه، حـریم   شـامل رضـایت  ) انسانیآزمودنی(حوزه علوم اجتماعی 

اصـول اخالقـی   نیز ، محرمانگی، آسیب نرساندن و خصوصی، ناشناسی

هـا و  صداقت در تجزیه و تحلیـل داده  :شامل ،مرتبط با اجراي پژوهش

وظـایف و ویژگـی   ،و در نهایـت  بپردازیمها و همگانی بودن ارائه یافته

 ،فرد پژوهشگر را تحت عنوان رفتار شایسـته و ناشایسـت   یهاي اخالق

  .دهیممورد بررسی قرار

  
پژوهش در خچه اخالقتاری

اخیر باعث شد اخـالق پـژوهش مـورد توجـه قـرار       هايآن چه در دهه

هـاي  تزریـق سـلول   :غیراخالقی مختلفـی ماننـد   انتشار خبرهايگیرد، 

مریکـا،  آها توسط پژوهشگران سرطانی کبد به بیماران، بدون اطالع آن

مانـده ذهنـی،   کودکـان عقـب   از تزریق ویروس هپاتیت به یـک گـروه  

فریقایی مبتال به سفیلیس، بدون این کـه  آبیمار  400قیقات بر روي تح

هـا انجـام گیـرد و انجـام تحقیقـاتی خشـن و       کار درمـانی بـر روي آن  

اولـین تـالش بـراي    ). 4، 3(اسـت بودهغیرانسانی بر روي جنین انسان 

هـاي  این بیانیـه آزمـایش  . بود 1اخالق پژوهش، بیانیه نورمبرگ تدوین

بر روي زندانیان سیاسی و اسراي جنگی در خالل را  هاغیرانسانی نازي

. کردمحکوم می ،جنگ جهانی دوم

توسـط مجمـع    1964در سال  2پس از بیانیه نورمبرگ، بیانیه هلسینکی

المللی اسـت و  جهانی پزشکی در فنالند صادر شد که دومین تالش بین

. استدهاز آن به بعد، حامی و پشتیبان اساسی قواعد اخالق پژوهش بو

در توکیو مورد بازنگري قرارگرفت و به بیانیه  1975این قوانین در سال 

مـورد تجدیـد نظـر     مرتبـاً  2000معروف شد و تا سال  "هلسینکی دو"

ایـن   ،کنـد نکته اساسی که این بیانیه به آن اشاره می. استقرار گرفته

است که عالقه به دانـش و جامعـه نبایـد نسـبت بـه سـالمت و خیـر        

در اصـالحاتی کـه   . گیـرد کنندگان در پژوهش در اولویت قـرار ارکتمش

هـاي  در این بیانیه ایجاد شد، توجه بیشتر به نقـش کمیتـه   2000سال 

 مهـار و حـوادث نـامطلوب و    هااخالقی در خصوص نظارت بر آزمایش

  ). 4، 3(مشهود استهاي مالی پژوهش جنبه

سـیس  أاخالقـی، فکـر ت   این دو بیانیه، آغازي براي تدوین رهنمودهاي

هاي مختلـف  هاي اخالقی و توجه به اخالق در پژوهش در حوزهکمیته

  .ندادانش بشري از جمله علوم اجتماعی بوده

  

  کنندگان در پژوهش رکتشمرتبط بااخالقی  اصول

  )آزمودنی انسانی(

ــودنی اســتفاده از انســان ــوان آزم ــه عن ــا ب ــین  ه ــژوهش، در ب هــاي پ

مـراد از  . متـداول اسـت   )ر حـوزه علـوم اجتمـاعی   ویژه دب(پژوهشگران 

بـه نـوعی بـر اسـاس      پـژوهش  آزمودنی انسانی، افـرادي هسـتند کـه   

...)به روش مصاحبه، پرسشـنامه و (مشارکت این افراد و اطالعاتی که 

چنـدین اصـل اخالقـی بـر چنـین      . گیردشکل می ،گذارنددر اختیار می

وصـی، ناشناسـی،   رضـایت آگاهانـه، حـریم خص   : پژوهشی حاکم اسـت 

  .محرمانگی و آسیب نرساندن
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  3رضایت آگاهانه

کننـدگان قبـل   پژوهش، به رضایت مشارکت اخالق اکثر منابع مرتبط با

اساس فلسـفی اخـالق پـژوهش، در    . انداشاره داشته ،از شروع پژوهش

نیـاز دارد افـرادي کـه     ،نهایت، بر این حقیقت استوار است که پژوهش

کنند، اطالعات خود را با پژوهشگر به اشتراك  قرار است در آن شرکت

کسـب  . اطالعاتی که اغلب، بسیار خصوصی و شخصی اسـت  ؛بگذارند

 ،بسـیاري از پژوهشـگران  اما ؛رضایت آگاهانه شاید به نظر راحت برسد

کسب چنین رضـایتی   ،اند و در برخی شرایطآن را در عمل دشوار یافته

  .نددانرا لطمه به پژوهش یا پژوهشگر می

پژوهشـگر در  "انـد،  نیز اشاره کرده) 5(فادن و بیچامپ گونه کههمان

کنندگان در پـژوهش را بـا اطالعـاتی    اکثر شرایط، نیاز دارد تا مشارکت

هـا، مشـکالت، نامالیمـات و پیامـدهاي     ها، خطـر راجع به هدف، روش

، داردسیاريممکن پژوهش آماده کند و در شرایطی که پژوهش خطر ب

هاي مناسبی براي سرباززدن از مشارکت در پژوهش، بدون صتباید فر

منظـور از خطـر،   . "کننـدگان داده شـود  دردسر یا گرفتاري، به مشارکت

ناراحتی یـا فشـار وارد شـده بـه      و یا روانی جسمیهاي احتمالی آسیب

پـژوهش   ینـد افرکنندگان در پژوهش است که ممکـن اسـت   مشارکت

جایگـاه   :ها شاملعلوم اجتماعی، این خطردر حوزه . کندبرایشان ایجاد

در پـژوهش، حـریم خصوصـی، عقایـد و     کننـدگان اجتماعی مشـارکت 

اي و و موقعیـت حرفـه   هجامعـ  و هاي شخصی، ارتباط با خـانواده ارزش

آشکار شـدن اطالعـات   ي مانند پیامدها(استکنندگان شغلی مشارکت

  ).      6) (مربوط به رفتارهاي غیرقانونی و جنسی

که بـر روي   اي راولیت تمامی آثار منفیؤبا این حال، پژوهشگر باید مس

هـا موافقـت کـرده    حتـی اگـر خـود آن    ،ماندکنندگان باقی میمشارکت

طور کامـل از  به اولیت رؤمسرسانی به افراد، هرگزاطالع. باشند، بپذیرد

  .  داردنمیدوش پژوهشگر بر

  
  5حریم خصوصی

به خـود در نـزد خـویش دارد کـه مایـل      هر شخص، اطالعاتی مربوط 

 "حریم خصوصـی "در یک تعریف از. نیست دیگران از آن مطلع شوند

که فرد بتواند دسترسـی بـه    شودنامیده میخصوصی  چیزي: آمده است

خود داشـته باشـد و حمایـت از حـریم خصوصـی یعنـی        مهارآن را در 

اش، دیگران بـه چیزهـاي خصوصـی   در مقابل دسترسی  از فرد حمایت

  ).7(بدون خواست وي

رود احترام به حـریم خصوصـی، افـراد را در برابـر مداخلـه و      انتظار می

نه تنهـا در شـرایط احساسـی     اصل،این . مشاهده ناخواسته حمایت کند

مـذهبی،   و هاي سیاسیهایی که به دیدگاه، بلکه در پرسشکاربرد دارد

 پـردازد مـی ی درآمد، تعصبات نژادي، سالمت و بیماري و اعمـال جنسـ  

مریکـا بـه   اشناسـان  این موارد از سوي مجمـع روان . رودکار مینیز، به

پژوهشگر باید مهارت و تـدابیر  . اندعنوان اطالعات خصوصی ذکر شده

 بر فضـاي پرسـش،   دوستانه و صمیمیاي اي را به کاربرد تا رابطهویژه

 ،کنندگان بـه اجبـار  حاکم شود و از کسب اطالعات خصوصی مشارکت

ممکن است از شخصـی بـه شـخص     ،اطالعات حساس. خودداري کند

چرا که روحیـات افـراد    ،دیگر یا از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشند

هـر  . شان یکسان نیسـت در بروز دادن یا مخفی کردن حریم خصوصی

تر باشند، نیاز به نظام امنیتـی بـراي حفـظ حـریم     چه اطالعات حساس

تمـایز بـین حـوزه عمـومی و     . شـود می بیشتر احساس ،خصوصی افراد

صــورت ممکـن اسـت در خصــوص اطالعـاتی کـه بـه     نیـز   خصوصـی 

هـاي بـه   زمـانی کـه داده  . د، دشوار باشـد نشوگردآوري میالکترونیک

بریم، پژوهشگر الزم است بـه  کار میآمده از چنین تعامالتی را بهدست

و از رابطـه خصوصـی  این حقیقت توجه داشـته باشـد کـه درك مـردم     

  .هایی، ممکن است متفاوت باشددر چنین رسانهرابطه عمومی

 یاطالعات شخصی قابل شناسـایی کـه بـراي هـدف پژوهشـی خاصـ      

ـ کـار رو ، نبایـد بـراي اهـداف پژوهشـی دیگـر بـه      نداگردآوري شده . دن

مجـدد  ، رضـایت  این اطالعاتشرط طبیعی براي استفاده مجدد از پیش

هـایی کـه بـر    ، بـراي داده شرطاین . آن اطالعات استشخص درباره

شـود،  کننده در پـژوهش شناسـایی نمـی   ها شخص مشارکتاساس آن

  ).8(رود کار نمیبه

صـورت  بـه  کوچک، مردم هايمحیطدر  باید توجه داشت که همچنین،

در مورد زندگی خصوصی هم اطالع دارند و به راحتی قـادر بـه    طبیعی،

هـر چـه مـردم بیشـتر     . هسـتند کنندگان در پژوهش شناسایی مشارکت

بیشـتر بایـد بـراي حفـظ ایـن       ،راجع به زندگی خصوصی افـراد بداننـد  

به همین سـبب، بـراي حفـظ حـریم خصوصـی      . تالش کرد ،اطالعات

 کـه چـرا  ؛شـود استفاده مـی  12افراد، از دو روش ناشناسی و محرمانگی
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 و ناشناســی و محرمــانگی اســت ،حمایــت از حــریم خصوصــی الزمــه

پاسـخگویان و آسـایش خـاطر آنـان      که مـانع جـذب   ترین عاملیمهم

) 9(گونـه کـه هـومن    است همان گفتنی. شود، حفظ هویتشان استمی

 وحــریم خصوصــی  و در ادامــه نیــز خواهــد آمــد، اســتبیــان داشــته

  .انداز لحاظ معنایی متفاوت ،محرمانگی
  

  6ناشناسی

هش پـژو  نتـایج است که پژوهشگر و افرادي کـه  ا ناشناسی به این معن

کننده در پـژوهش  خوانند، راهی براي شناسایی افراد مشارکتمی را وي

کننـدگان  اي براي شناسایی مشارکتنشانه ،وجهبه هیچ باشند ونداشته 

هـاي  در پـژوهش  رعایـت ایـن اصـل،    .در پژوهش وجود نداشته باشـد 

زیرا پرسشگر، اطالعـات را از پاسـخگویی بـا     ؛نمایدپیمایشی دشوار می

قبل  ،تحقیق پیمایشی پستی که در آن. کندخص دریافت میهویت مش

نامـه  از برگشت به دفتر تحقیقاتی، هیچ شماره شناسایی بر روي پرسش

ه ئلمسـ البته. اي از ناشناس ماندن پاسخگوستباشد، نمونهنوشته نشده

 ،به عنـوان مثـال   .ناشناس ماندن پاسخگو، مشکالتی نیز به همراه دارد

انـد، تنهـا راه چـاره    سانی از پاسخ گفتن خودداري کردهاگر ندانید چه ک

ن ارسـال  ها را مجـددا بـراي تمـام پاسـخگویا    نامهاین است که پرسش

اند، تقاضا نمایید که بـراي بـار دوم   پاسخ داده کنید و از افرادي که قبالً

راه دیگـــر بـــراي ناشـــناس مانـــدن . نکننـــدنامـــه را پـــرپرســـش

 ،دهنـد اسم افراد، از اطالعاتی کـه مـی   این است که ،کنندگانمشارکت

جدا شود یا این که از پرسیدن نام یا هر چیز دیگر که به شناسایی افراد 

. یا از نام مستعار اسـتفاده شـود   انجامد، پرهیز گرددمیدر پروژه تحقیق 

کننـدگان از ناشـناس مانـدن، هـم احتمـال صـحت       اطمینان مشارکت

، وهشگر را از بازجویی مقامات باالتردهد و هم پژها را افزایش میپاسخ

  ).11، 10، 6(کند می حفظ
  

7محرمانگی 

. ضمانت کرد توانمی ممکن نیست، محرمانگی را جاهمهاگر ناشناسی

دهنـدگان را  هویـت پاسـخ   ،محرمانگی به این معناست کـه پژوهشـگر  

پژوهشـگر و  . دهـد کـه هرگـز آن را فـاش نکنـد     داند اما قول مـی می

دارنـد، بایـد    یکنندگان دسترسهش که به هویت مشارکتهمکاران پژو

و آموزش ببینند و در اولـین   وند، توجیه شمربوطپایبندي اخالقی  براي

ها پاك یـا برداشـته شـود و    ها از روي پرسشنامهها و نشانیفرصت، نام

از  اناگـر چـه تمـامی محققـ    . بگیـرد را شماره یا نام مستعار  هاجاي آن

دسـت جبور به حفظ محرمانگی اطالعـات بـه  قی ملحاظ قانونی و اخال

سـوي  از پـژوهش   زمانی که اطالعات مثالً، اما در برخی موارد، اندآمده

، حفـظ ایـن   شـود مـی  درخواستگذار هاي قانونقانونی یا کمیته مراجع

از ایــن رو، هنگــام گــردآوري اطالعــات از . اطالعــات مشــکل اســت

دقیق در مورد حدود محرمـانگی  طور واضح و کنندگان، باید بهمشارکت

  . ها را توجیه کردآن ،اطالعات

در برخی موارد، حتی در تحقیقات بدون ذکر نام، شناسایی پاسـخگویان  

پذیر است، مانند زمانی هاي باز، امکانویژه با استفاده از پرسشبخاص، 

که پاسخگو مدیر عامل شرکت معروفی باشد و شـغل خـویش را ذکـر    

وجـود دارد و   ،براین، همـواره احتمـال شناسـایی افـراد    بنـا . کرده باشـد 

ها مسلط باشد ولی هرگز نبایـد چنـین   تواند به همه جنبهپژوهشگر نمی

 را انجام دهد یا به همکاران پژوهش اجازه چنـین کـاري  را ايشناسایی

بنـدي شـده را بـه شـکلی     همچنین، هرگز نباید اطالعات دسـته . بدهد

را  کننـدگان ، مشـارکت اند بـا اسـتفاده از آن  گزارش کند که خواننده بتو

  ).11، 10، 8(شناسایی کند 

اول ":کند، دو دشواري را در این زمینه مطرح می)12(در مجموع، شاو 

هاي پژوهش، حق مساوي بـراي محرمـانگی   آیا تمام آزمودنی :این که

تمـام شـرایط را پوشـش     ،آیا تعهد به محرمـانگی  :و دوم این که ؟دارند

، همـان گونـه کـه وي نیـز معتقـد اسـت،       رسـد نظر مـی به"؟دهدمی

  .طور کامل ضمانت شدنی نیستبه ،محرمانگی و ناشناسی

  

آسیب نرساندن

ه مشـارکت کننـدگان   است کـه صـدمه   اآسیب نرساندن بدین معن اي ـب

 ،ایـن اصـل  . وارد نشـود  ،انـد صورت داوطلبانه شرکت کردهحتی اگر به

اي هـدایت شـود کـه    اعی بـه گونـه  کند که پـژوهش اجتمـ  ایجاب می

 کننده در پـژوهش هاي اجتماعی یا افراد مشارکترساندن به گروهآسیب

سبب، به همین. را به حداقل برساند هاو نیز خویشاوندان و اطرافیان آن

هـاي احتمـالی   اي طرح و هدایت شود کـه آسـیب  پژوهش باید به گونه

.)6(در نظـر بگیـرد    هایامدیکی از پبه عنوان  را کنندگانبراي مشارکت

 بـا  اجتمـاعی و انسـانی  رسد پژوهش در حوزه علـوم چند به نظر میهر
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باید توجـه  ، اما روبروستکمتري نسبت به حوزه پزشکی  جدياتخطر

، از لحــاظ تشــخیص و )جســمیغیــر(هــاي نهفتــه آســیب داشــت کــه

سـختی  ، بـه  ها نیـز آن مدتو اثرات بلند ندترگیري بسیار مشکلاندازه

اجتماعی هاي جدي در حوزه علومآسیباز  ییهانمونه. شودارزیابی می

یا نگرانی فراتر از سـطح معمـول، دلواپسـی،    ضطراب ایجاد ا: عبارتند از

، نگرانی از مشـکالت جسـمی  نفس، احساس شرمساري، کاهش عزت

کننـده بعـد از شـنیدن هـدف واقعـی      مشـارکت هاي منفی العملعکس

روابط اجتماعی  دیدن، آسیبکاري شده استتدا پنهانپژوهش که در اب

  ).8(ها و ضرر مالی آن کنندگانمشارکت

، افشـاي اطالعـاتی   هکنندمشارکت برايتوان گفت بارزترین آسیب می

ممکـن اسـت حــریم    و در اختیـار پژوهشــگر قـرار داده   وياسـت کـه   

خصوصــی، زنــدگی خــانوادگی و روابــط اجتمــاعی وي را بــه مخــاطره 

اسـت، وظیفـه   کـرده نیـز اشـاره  ) 10(گونـه کـه بـابی    همـان . دازدبین

هـا از  پژوهشگر است که از این احتماالت مطلـع باشـد و در مقابـل آن   

  . کنندگان محافظت نمایدمشارکت
  

  اخالقی مرتبط با انتشار نتایج پژوهش اصول

کننـدگان تعهـد اخالقـی    گونه که نسبت بـه مشـارکت  همان پژوهشگر،

هـا  دارد کـه بایـد بـه آن    ايبه جامعه نیز تعهدات اخالقـی  دارد، نسبت

  :پایبند باشد
  

  صداقت

کند که پژوهشگر در ارائـه صـادقانه نتـایج و    اخالق پژوهش ایجاب می

پژوهشــگران، . توزیــع و اشــاعه آن بــه جامعــه پژوهشــی کوشــا باشــد

اي براي ارزیابی دقیق نتایج پژوهش خـود و عرضـه آن   ولیت ویژهؤمس

پژوهشگر در مرحله تولیـد دانـش نبایـد آگاهانـه تحـت      . دارند به عموم

 نتـایجی ها و اصول غیرمنطقی قرار گیرد و الزم است ثیر پیش داوريأت

هـاي اصـلی   است، چه فرضیهدست آوردهواقعا از کار پژوهشی به که را

چه نکنند، صادقانه مـنعکس کنـد و از دخـل و     و یید کنندأپژوهش را ت

ــزدتصــرف در آن ــا بپرهی ــال،. ه ــین ح ــد در ع ــگر بای ــابع  پژوهش من

و حاصـل   ها بهره بـرده که در طول مدت پژوهش از آن اي رااطالعاتی

از حامیان پـژوهش   طور دقیق ذکر کند واند، بهو اندیشه دیگران تالش

  ).14، 13(نمایدنیز با ذکر نامشان قدردانی 

هـا را بـراي   تدر ارائه نتایج پژوهش، پژوهشگر موظف اسـت محـدودی  

گیري و بررسی، متوجه شد کـه  اگر در اواخر نتیجه. خوانندگان بیان کند

در . انـد، بایـد واقعیـت را بیـان کنـد     گروهی خاص از نمونه حذف شده

کننـدگان دربـاره برخـی از موضـوعات     صورتی که تعدادي از مشـارکت 

گان باشند، باید حقیقت را براي خواننـد پرسشنامه دچار سوء تفاهم شده

هر نقص یا مشکلی که ممکن است در تجزیـه و تحلیـل   . توضیح دهد

، باید براي خواننـدگان روشـن   باشد گذار بودهثیرأها، بر روي نتایج تداده

هــا نیــز بایــد در نتــایج منفــی حاصــل از تجزیــه و تحلیــل داده. شــود

اي در صورتی که ارتبـاط غیـر منتظـره   ). 10،15(گیري ارائه شود نتیجه

اي غیرمترقبـه  عنـوان پدیـده  ها آشکار شد، این ارتباط باید بهتغیربین م

آمـده از  هاي به دستدر زمینه آمار حاصل از پژوهش یا داده. ارائه شود

ها بر طبق عقاید یا پـیش  کاري یافتههاي کیفی، احتمال دستمصاحبه

به جـاي ارائـه   ) دادن یک بعدیا مبالغه در تعمیم(هاي پژوهشگر فرض

هاي کیفی به عنـوان پدیـده   ها وجود دارد، این امر در پژوهشیافته کل

بــدین طریــق،  .معــروف اســت "8جلــوه دادن لعــابخــوش رنــگ و "

نمـایی کـرده و   انگیزترین بخش پـژوهش را بـزرگ  هیجان ،پژوهشگر

-بـه . اخالقی استسوگیري در ارائه نتایج پژوهش، غیر. دهدتعمیم می

تواننـد آمـار را بـراي    ، متخصصان آمار می، در مطالعات کیفیثالطور م

کار گیرند تا نتایج منفی و مغـایر را گـزارش   یید یک رویکرد خاص بهأت

). 16(نکنند 

ها هاي علمی، نباید به قصد کاربرد در جنگافزون بر این موارد، تالش

کـه   ترتیـب، الزم اسـت  بـه هـر  ). 15(د نکار رویا ایجاد رعب و فشار به

هرگز  و نظر قرار دهدمد ،طرفی را در نتایج پژوهشبیاصل  پژوهشگر،

 ،و اغراض شخصـی یـا صـنفی خـود را بـر موضـوع تحقیـق       هادیدگاه

  .ننمایدتحمیل 

  
  همگانی بودن

تـا  پژوهشگر باید نتایج پژوهشی خـود را در اختیـار جامعـه قـرار دهـد     

اثبات یـا ابطـال شـود و بـه      ،دستاوردها و نتایج علمی او در دنیاي علم

نتـایج   ،طور معمولهر چند پژوهشگران به. پیشرفت دانش کمک نماید

اما تا زمانی که ایـن نتـایج بـه     ؛رسانندهاي خود را به چاپ میپژوهش

گیرد، زمان طـوالنی صـرف   و در معرض ارائه به عموم قرار برسدچاپ 
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بین تولید اثر علمی تا چـاپ آن در   ،چنان که در اغلب موارد ،شدخواهد

  .استها فاصله بودهها و حتی سالت ماهنشریا

تمامی پژوهشگران، در پذیرش قراردادهایشان، بایـد اطمینـان حاصـل    

البتـه  . رسدبرداري میو به بهرهیابد میها انتشار کنند که نتایج پژوهش

ممکن است به دالیل امنیت ملی، الزم باشد که نتایج به اطالع عمـوم  

امـا   ؛موکول شود يعمومی به وقت دیگرصورت نرسد و اعالم نتایج به

پـژوهش، بایـد    النوؤاستثناي چنـین شـرایطی، پژوهشـگران و مسـ    به

تالش کنند تا اطمینان یابند که عموم مردم به نتایج پژوهش دسـترس  

قـرارداد   همـان  هرگونه محدودیتی در مورد حـق انتشـار بایـد در   . دارند

  ).13،17(قید شود  اولیه پژوهش

شـان  هـاي پژوهشـی  م است اطمینان یابند که فعالیـت پژوهشگران الز

بدین ترتیب، درك علمی جامعه ؛ چرا که استبراي جامعه شناخته شده

نیازهـا و  بهتـر   شـناخت تعهد به عموم، پژوهشـگر را در  یابد و ارتقا می

  . هاي علم و فناوري کمک خواهد کردتعیین اولویت وعالیق مردم 

هـایی کـه پژوهشـگران بـه     د از مساعدتجامعه پژوهشی نیز وظیفه دار

  ).  18(کند، تقدیرمستندهاي کنند، با نقل قولدانش می
  

  با پژوهشگر  مرتبطاخالق 

بایـد از سـوي   ینـد پـژوهش کـه   افر حـاکم بـر  جدا از اصـول اخالقـی   

کنندگان و انتشار نتـایج پـژوهش مـورد    پژوهشگر در ارتباط با مشارکت

قـی دیگـري نیـز در ارتبـاط بـا شـخص       اخال قواعـد گیـرد،  توجه قـرار 

 هـاي بـه رفتار  هااز آن نوشتارپژوهشگر قابل مالحظه است که در این 

برسد هـیچ  شاید به نظر. استشایسته و ناشایست پژوهشگر تعبیر شده

پژوهشگري نیاز به تعلیم خاصی در خصوص موضوعات اخالقی ماننـد  

ایـن   نـدارد، امـا  ... جعل و و داري، پرهیز از سرقت ادبیصداقت، امانت

همه ما شرایطی را به خـاطر   که احتماالً یابدضرورت می از آن جا بحث

درسـتی   دربـاره چه بایـد انجـام دهـیم و    راجع به آن آوریم که واقعاًمی

  .ایمایم، مطمئن نبودهتصمیمی که اتخاذ کرده
  

  

  

  

  شایسته هايرفتار

  اي ولیت حرفهؤمس  ●

براي انجام پژوهش داشته را الزم و کافیشرایط  ،الزم است پژوهشگر

اي، نه تنها بـه تولیـد علـم و توسـعه آن یـاري      پژوهش غیرحرفه. باشد

همچنـین،  ). 19(گـردد رساند، بلکه سبب سرگشـتگی محقـق مـی   نمی

اي اسـت و بایـد در   ول حفظ شایستگی حرفـه ؤپژوهشگر از این که مس

ممکـن   کـه  اسـت روز باشد، آگـاه  اش صاحب دانش بهحوزه تخصصی

هـا و یـادگیري   همـایش هـا،  است از طریـق آمـوزش رسـمی، کارگـاه    

افزون بر این، پژوهشگر الزم است تمام تالش . الکترونیک حاصل شود

  . کار بنددپژوهش به موضوعکاري در از دوباره پرهیزخویش را براي 

  داريامانت ●

کنـد،  یهر مطلبی را که از دیگران نقل مـ منبع پژوهشگر موظف است

 معنـوي رعایت حق مالکیت . ذکر کند نقل به معنا باشد، دقیقاًحتی اگر

داري آمده، یکـی از مصـادیق امانـت   از اطالعات به دست گیريهرهدر ب

  ).20، 19(است 

  شهامت ●

پژوهشگر ممکن اسـت قبـل از اجـراي پـژوهش، نگـران مشـکالت و       

ـ موانعی باشد که بر سر راه پژوهش قرار دار زم اسـت کـه بـا    وي، ال. دن

شهامت به خرج دهد و شـروع بـه کـار     ،عزمی راسخ در انجام پژوهش

  ). 20(نمایی مشکالت و موانع بپرهیزد نماید و از بزرگ

  پرداختن به مسائل ضروري جامعه ●

انـد،  گونـه کـه پیمپـل و کالنتـري اشـاره کـرده      زمینـه، همـان  در این

سـودمند بـه حـال    م است از فراگیري دانش مضر و غیرپژوهشگر الز"

جامعه بپرهیزد و با انتخاب موضوعات مناسـب بـه تولیـد دانـش مفیـد      

  ).22، 21("بپردازد

  جوییحقیقت ●

پژوهشگر الزم است تمام تالش خویش را در جهت کشف حقیقـت بـه   

گیرد و هرگز ترسی از مشکالتی که ممکن اسـت دیگـران بـراي او    کار

طو اعتراض شد که چرا حرمت استاد به ارس. باشدآورند، نداشتهوجودبه

 .اسـت هیدهاي او را به نقـد کشـ  نداشته و دیدگاهخود، افالطون را نگه

بــیش از  ،امــا بــه حقیقــت ؛مرافالطــون را دوســت دا": وي پاســخ داد

  ).  20("دارمافالطون عالقه
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  پذیرينقد  ●

اي اسـت کـه   شود، بهترین هدیـه نقدي که بر آثار پژوهشگر نوشته می

دوري کـرده،   نابردباريپژوهشگر باید از غرور و . آورددستتواند بهیم

  ).  19(جوید در جهت بهبود کار خود بهره هاها را ارج نهد و از آننقد

  نشاط●

پژوهشگر الزم است در تمامی مراحل انجام پژوهش، شـادابی و ذوق و  

عواملی از . کرده، خستگی به خود راه ندهدشوق علمی خویش را حفظ

عالقگی توان به بید مینشوانگیزگی در انجام پژوهش میکه باعث بی

عـدم درك صـحیح در موضـوع تحقیـق     و ابهـام  به موضوع تحقیق یا

  ).  23، 20(اشاره کرد

  ها و مقرراتدرك و فهم قوانین، سیاست  ●

اي، سـازمانی،  هـاي حرفـه  پژوهشگر الزم است از مقـررات و سیاسـت  

دهـی پـژوهش مطلـع    ملی در طرح، اجرا و گزارش دهايراهبردولتی و 

معنويتوان به قوانین حق مالکیت به عنوان نمونه، می). 25، 24(باشد 

  .کردو قوانین مرتبط با حامیان مالی پژوهش اشاره

  پاسخگویی ●

پژوهشگران الزم است آگاه باشند کـه در مقابـل کارفرمایـان، حامیـان     

خصوص در قبال جامعـه  عمومی و به مالی و دیگر نهادهاي خصوصی و

ویژه، پژوهشگرانی که با منابع مالی عمومی حمایـت  به. پاسخگو هستند

پـول   بـودن اسـتفاده از   )کارآمـد (بخـش  نتیجـه  خصوصدرشوند، می

 و منطقـی  رفتـار نتیجـه، بایـد طرفـدار    در. اندولؤمسمالیات دهندگان 

کـه از طـرف   خبـره  آمد باشند و با یک حسـابرس شفاف و مدیریت کار

هـاي اخالقـی   یـا از طـرف کمیتـه    طـرح کننده مالی کارفرما یا حمایت

).25(همکاري کنند ،شدهمشخص

  ناشایست هايرفتار ●

شناسی پژوهش نیز تعبیـر شـده  ناشایست که از آن به آسیب هايرفتار

 جعل، تقلب، تحریـف، سـرقت   .هاي هر پژوهش استاز ضرورتاست، 

رزي و زدن اتهـام بـه دیگـران، اعمـال دیگـري      وادبی، غرض علمی و

ها بـه دور باشـد و در ایـن    از آن طور جديبهپژوهشگر باید  که هستند

هـاي اخـالق پـژوهش    طـور متـداول در کمیتـه   از اصولی که بـه  زمینه

سسات بـراي طـرح، اجـرا، انتشـار و گـزارش پـژوهش       ؤها یا مدانشگاه

اشــتباه غیرعمــد یــا ،ایــن مــوارد. تبعیــت کنــداســت، پذیرفتــه شــده

هــاي پــژوهش را در داده تحلیــلهــاي متفــاوت در تفســیر و برداشــت

  ).19،20(گیرد برنمی

ادبی و دیگر اشکال سرقت ،شناس دانشگاه کلمبیان، جامعهورابرت مرت

دانـد کـه تعـداد انـدکی از     را راهـی مـی   در پژوهشرفتارهاي انحرافی 

بـه اصـالت علمـی و    طالمیـان م  عـدم تناسـب  گزینند تـا  میمحققان بر

دیگـر،  به عبـارت . عنوان یک محقق را مرتفع کندها بهقابلیت واقعی آن

چه محققـان هسـتند بـا آن چـه آرزو دارنـد باشـند،       گاه تفاوت میان آن

هـا بـراي ارتکـاب سـرقت ادبـی و دیگـر رفتارهـاي        باعث انگیزش آن

  ).26(شودانحرافی مشابه می

  

  گیرينتیجه

پژوهش، هر چند شد، پایبندي به اصول اخالقی درانگونه که بیهمان

بخشی از روش علمی نیست، اما براي تولید پژوهشی مناسـب، بـه دور   

اگرچـه  . ضروري است اقدامیحوزه پژوهشی، ي رایج در هرهااز آسیب

تواننـد  هاي حوزه علوم اجتمـاعی نمـی  ممکن است تصور شود پژوهش

ه شـکل نامناسـبی طراحـی شـده    رسان باشند، اما پژوهشی که بآسیب

صـدمات   وارد آمـدن  توانـد باعـث  درستی هدایت نشـود، مـی  باشد و به

رو، در از ایـن . اجتماعی و احساسی شدید به پژوهشگر و آزمودنی شـود 

نوشتار حاضر به موارد اخالقی پژوهش در حوزه علوم اجتماعی پرداخته

کننـده  شـارکت مترین ابعاد اخالقـی پـژوهش در ارتبـاط بـا     شد و مهم

آســیب  و آگاهانــه، حــریم خصوصــی، ناشناســی، محرمــانگیرضــایت(

و پژوهشگر) صداقت و بودنهمگانی(انتشار نتایج پژوهش  و )نرساندن

و امـا پـس از   گرفـت مورد بررسی قرار) رفتار ناشایست و رفتارشایسته(

 "اخالقی بـودن "اطمینان از همه موارد باال، چگونگی کسب آگاهی از

گونـه  که این، چرایابداهمیت میاجتماعی و انسانی هاي علومپژوهش

شناسـی  هـا و رویکردهـاي روش  هـا، در حـوزه موضـوع، روش   پژوهش

کـه   آورنـد بـه میـان مـی   متنوع هستند و موضوعات اخالقی فراوانی را 

راه حلـی  . دنشـو بعد از شروع  پژوهش، آشکار می تنهاها بسیاري از آن

شـود،  کار گرفته میبه) 27(شورها از جمله انگلستان که در بسیاري از ک

کسب موافقت بـراي انجـام پـژوهش از یـک یـا چنـد کمیتـه اخـالق         

پژوهش، گـزارش   جریاناي در پژوهش، استفاده از اصول اخالق حرفه
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حین پژوهش برداشته شده به کردن درهایی که براي اخالقی عملگام

زش اصول اخالقـی پـژوهش بـه    هاي پژوهش و آموهمراه انتشار یافته

مثال دیگر، دولت نروژ . استاجتماعی و انسانی دانشجویان حوزه علوم

: دستور ایجاد سه کمیته اخالقی را صـادر کـرد   1988است که در سال 

و  ،فناوريطبیعی و کمیته اخالق پزشکی، کمیته اخالق در زمینه علوم

).8(قوق کمیته اخالق در حوزه علوم اجتماعی، انسانی و ح

رسد کمیته یـا نهـاد خاصـی کـه بـه تـدوین و       در کشور ما، به نظر می

شـود  پیشـنهاد مـی  . نیستاجراي اخالق پژوهش بپردازد، شناخته شده

هـاي  سسات و نهادهاي مرتبط با حوزه پژوهش و انجمنؤها، مدانشگاه

هاي علـوم اجتمـاعی، در امـر تـدوین اصـول و قـوانین       علمی در رشته

 نظـارت بـر  هش، اقدام نماینـد و همچنـین، بـه رسـیدگی و     اخالق پژو

این، افزون بر. گیرد، بپردازندمواردي که پژوهش غیراخالقی صورت می

 ؛، راهگشا باشـد کارتوانند در این پژوهشی نیز می -هاي علمیفصلنامه

ــنتواچراکــه مــی ــا در نظــر گــرفتن اصــول اخالقــی، از پــذیرفتن   دن ب

انـد، امتنـاع   ق پـژوهش را نادیـده گرفتـه   هایی که اصول اخـال پژوهش

رود در کشوري کـه از پیشـینه فرهنگـی    ترتیب، انتظار میبه هر. ورزند

اسـت،  است و همواره مهد دانشمندان و پژوهشگران بودهغنی برخوردار

و سامان دادن بـه وضـعیت اخالقـی پـژوهش،     منظور سر، بهامروز نیز

هـاي  نی، تمهیدات الزم توسط نهـاد اجتماعی و انسابویژه در حوزه علوم

بـه را ...) هاي علمـی و  سسات پژوهشی، انجمنؤها، مدانشگاه(ول ؤمس

  . بردکار 
  

  سپاسگزاري

اخـالق   طـرح مقاله حاضـر، بخشـی از کـار پژوهشـی انجـام شـده در       

باشد که بدین وسیله نهایت سپاس و قـدردانی  کاربردي دانشگاه قم می

و جنـاب   طـرح ی، سرپرست محترم یخزا خویش را از سرکار خانم دکتر

 همچنـین از جنـاب  . دارمابراز می طرحآقاي دکتر محسن جوادي، ناظر 

تـدوین  در  مرا که هادي خالقیو محمد الدین دهقان نیريحسام انآقای

  .سپاسگزارماین اثر یاري نمودند،

  

  

  

  

  

  نامهواژه

  

  

  

  

  

The Nuremberg .1                                   بیانیه نورمبرگ    Cod  

.2                               بیانیه هلسینکی   Declaration of Helsinki  

.3                                             رضایت آگاهانه Informed consent  

.4                        آي.آر.شوراي کانادایی تی Canadian Tri- Council   

  
  

  privacy .5                                                          حریم خصوصی  

  Confidentiality.6                                                           ناشناسی

  Anonymity .7                                                             محرمانگی

.8                                    خوش رنگ و آب جلوه دادن Juicy quotes  
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