
 

 

 

 

 معیارهای اخالق اسالمی در فرآیند پژوهش های علوم انسانی
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 چکیده

توجه به رابطه بین اخالق و پژوهش می تواند در تعالی جایگاه مراکز علمی کشور نقش به     

سزایی ایفا نماید. اصل وجود این رابطه، طبق آنچه که از متون دینی استفاده می شود مسلم 

است. دین اسالم که تعیین کننده برنامه کامل سعادت انسان است، به رعایت اصول اخالقی در 

ی پژوهش توجه ویژه داشته است. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی معیارهای اخالق جای جا

اسالمی در فرآیند پژوهشهای علوم انسانی از مرحله طراحی و اجرا تا مرحله نتیجه گیری و انتشار 

از طریق تحلیل اسناد و مدارک مکتوب دینی و پژوهشی انجام یافته است.  یافته های پژوهش،

هشت محورشامل تعیین موضوع، پژوهشگر، بیان مسأله پژوهش، آزمودنیها، فرآیند  یافته ها در

پژوهش، داده ها و اطالعات پژوهش، یافته های تحقیق، و تدوین و انتشار آنها ارائه شده است. 

 زمانی آن مراحل تمامی در پژوهش اخالقی و معنوی فنی، علمی، اصول رعایت و توجه لزوم

 یستهنگر پژوهش اخالقی مباحث به اسالم ساز انسان تعالیم منظر از که می شود بیشترآشکار

 .شود

 پژوهش، اخالق، اخالق پژوهش، فرآیند پژوهش، اصول اخالقی. واژه های کلیدی: 
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 مقدمه 

ضرورت و اهمیت پژوهش و تحقیق در ساختار نظام علمی کامالً واضح است و اساساً یکی از    

انها و نظامهای آموزشی در هر ملیت و جامعه ای تربیت و پرورش هدفها و انگیزه های سازم

انسانهایی توانا در امور پژوهشی است. انسان خود موجودی است که تکویناً پژوهشگر است و 

جویی و کنجکاوی همواره به دنبال کشف حقایق و واقعیتهاست و درصدد ارضاء حس حقیقت

تالطم و التهاب رسیدن به اسرار هستی را در  خود به مرزهای پژوهش و کشف قدم می نهد تا

 خود آرامش بخشد و پاسخ نادانسته ها را بیابد. 

بی تردید گرایش به ارزشهای اخالقی نیز، به طور فطری در نهاد آدمی وجود دارد. ازاین رو،    

ناگون پیام آوران الهی همواره با تکیه بر ارزشهای اخالقی مردم را به رشد و رویش در ابعاد گو

که عهده دار بیان و تأمین سالمت  1(. دانش اخالق125؛ بقره: 4کردند) قلم: زندگی دعوت می

(. 280: 1082روح و راههای درمان بیماریهای آن است، در همین راستا شکل گرفته است )نجفی،

تقسیم  9و اخالق هنجاری 4یا فرااخالق0، اخالق تحلیلی2دانش اخالق به سه نوع  اخالق توصیفی

یا کاربستی است که شامل کاربرد  6از زیرمجموعه های اخالق هنجاری اخالق کاربردی .شودمی

و تطبیق استداللها، اصول، ارزشها و ایده آلهای اخالقی در مورد رفتارهای اخالقی فردی و 

یعنی تأمل در باره ابعاد اخالقی مسائل و  5اجتماعی است. این اخالق شامل اخالق حرفه ای

وضوعات مربوط به مشاغل خاص می شود، ازجمله:  اخالق پزشکی، اخالق تجارت ، اخالق م

 (.1088و....)معارفی،  8پژوهش

اخالق پژوهش، شاخه ای از اخالق حرفه ای است که به اصول اخالقی پژوهش از آغاز تا پایان   

از اصول دارد که ناظر (. اخالق در پژوهش، اشاره به دامنه ای 84: 1085پردازد) خالقی، کار می

بر هدایت پژوهش از مرحله طراحی و اجرا تا انتشار و پیگیری نتایج است. پس پژوهشگر از زمان 
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آغاز تا پایان کارش و در طی پیگیریهای مربوط به کاربست یافته ها و فراتر از آن، در دایره ای 

 (.2339، 1کند)بوشراز اصول اخالقی راهنمای عمل حرکت می

ق از آن جهت که جزو اعمال ارادی انسان است میتواند مشمول داوریهای اخالقی تحقی   

(. اخالق به پژوهشگران در ساختن جهانی بهتر برای انسانها کمک 139: 1085شود)لشکر بلوکی،

کند تا افراد جامعه از آسیبهای (. رفتار اخالقی در حوزه پژوهش کمک می1053کند)ساکی، می

یتهای پژوهشی درامان باشند. امروزه بیش از پیش در میان پژوهشگران، احتمالی انجام فعال

مدیران دولتی، مؤسسات پژوهشی و جامعه این اعتقاد تقویت شده که پژوهش باید تحت پوشش 

(. با توجه به نقش پژوهشگران در هدایت 2335، 2و پایش قواعد اخالقی قرارگیرد)شامو ای دی

الق در این بخش، زمینه را برای توسعه سالمت معنوی در رسد تقویت اخجامعه، به نظر می

 سازد.جامعه مهیا می

تواند در مسیر رشد و اعتالی بشر قرارگیرد و انسان را به کمال برساند، پژوهش همانگونه که می   

های جبران ناپذیری را از خود به جای بگذارد. تواند آسیباگر در مسیر نادرست قرارگیرد می

الزم است که پژوهشگر با کاربرد اوصاف و  ویژگیهای روانی مثبت و کسب فضایل به بنابراین 

تقویت خود بپردازد و با فاصله گرفتن از رذایل منفی اخالقی، خود را ازآسیبها و آفتهای فعالیتهای 

 علمی پژوهشی برهاند، تا به یک پژوهشگر ایده آل تبدیل شود.

و آشکار نمودن حقایق نموده است و خداوند « تبیین»شویق به قرآن کریم نیز، بارها انسان را ت   

 تَىحَ أَنفُسِهِمْ وَفِی الْآفَاقِ فِی آیَاتِنَا سَنُرِیهِمْ»کند. متعال را حقیقت تمامی هستی معرفی می

(. آیات و نشانه های خود را در طبیعت و جهان هستی و در 90)فصلت: « الْحَقُّ أَنَهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ

دهیم تا آشکارگردد که پروردگارحق است. بنابراین حق طلبی باطن و درون )انسانها(، نشان می

جویی که با سرشت آدمیان گره خورده، انسان را به عرصه بیکران و بینهایت تحقیق و و حقیقت

(.45: 1086کند) تابعی و همکاران، دهد و او را به دنیای پژوهشگری وارد میپژوهش سوق می

  

پژوهش فعالیتی نظام مند است و به روشهای مختلف  با هدف گسترش علم و تقویت مبانی   

آن در حوزه های مختلف معرفتی و به منظور پاسخگویی به سؤالهایی که در رشته های مختلف 

پذیرد. پژوهشگران در فرآیند پژوهش با معضالت و مسائلی مواجه علمی مطرح است، انجام می

آیا به لحاظ اخالقی مجاز به تحقیق در هر امری هستیم؟ آیا هر گونه پژوهشی » شوند، نظیر:می
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توان فرآیند تحقیق را هدایت کرد؟ آیا آزمایش را در خصوص هر مجاز است؟ آیا به هر روشی می

)قراملکی، « کنندگان در پژوهش الزم است؟توان انجام داد؟ آیا توافق آگاهانه شرکتفردی می

 حل آنها را باید از اصول اخالق گرفت.پاسخ و راه(، که 13: 1080

( و در واقع 1089ها )مبشر و دیگران، رعایت اصول اخالقی رکنی مهم در اثربخشی پژوهش    

و  2313و دیگران،  1های علمی است )کلسترامهای ارتقای کیفیت و اعتبار پژوهشیکی از راه

اهمیت رعایت اخالق در پژوهش تا حدی  (. در کشورهای پیشرفته،2313و دیگران، 2پیتاوی

های های اخالق در پژوهش جهت نظارت بر انجام طرحاست که این کشورها به تشکیل کمیته

 (. 1085اند )حیدری و دیگران، پژوهشی اقدام نموده

هایی که تأئید کمیته اخالق را ندارند یا نحوه تأمین نشریات معتبر دنیا نیز از پذیرش مقاله   

، 0کنند )کلسترام و فریدالنداند، ممانعت میت آگاهانه و اصول اخالقی دیگر را گزارش نکردهرضای

(. وجود چنین الزاماتی در این کشورها، باعث شد میزان رعایت اصول 2311، 4و الورنس 2313

ای از رعایت های انجام شده نتایج امیدوارکنندهاخالق پژوهش رو به بهبود باشد، زیرا پژوهش

 (.2313اند )کلسترام و فریدالند، ها به دست دادهول اخالقی در پژوهشاص

جا که تحقیقات، ظرفیت مهم رشد علمی و پژوهشی کشور و خلق دانش جدید تلقی از آن    

تر به میزان رعایت اصول اخالقی در تهیه و تدوین آنها ضروری است. بدین شوند، توجه جدیمی

های علمی را فراهم نمایند و هم ها و استفاده از یافتهاد به پژوهشتوانند زمینه اعتمترتیب می

لوم های عکه در پژوهشالمللی باشند. از طرفی با توجه به اینباعث اعتبار کشور در مجامع بین

های این گروه با سرنوشت جوامع پیوند خورده، اهمیت انسانی، آزمودنی انسان است و پژوهش

 شوند. ن بیشتر آشکار میانجام اصول اخالقی در آ

هاست و با هدف تعیین درست یا نادرست بودن ای نظام مند در باره ارزشعلم اخالق مطالعه   

(. به طور کلی، اخالق نشانگر رفتار مجاز است و 2334و پرلمن،  9امور شکل گرفته است )پرلمن

، به نقل از 2336، 6)آلبانسپردازد به مطالعه و تحلیل آنچه که به منزله رفتار مناسب است، می
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(. نقطه ارتباط و اتصال اخالق و پژوهش در اخالقی بودن ماهیت پژوهش نهفته 2336، 1اشنایدر

است و این در حالی است که در جوامع اسالمی اخالق بر باورهای ارزشمند دینی استوار است 

 (. 1086)شریفیان و همکاران،

گیرد و بنابراین الزم است از تصمیم گیری در بر می حوزه اخالق درپژوهش، قلمرو وسیعی را   

برای انجام پژوهش تا گردآوری اطالعات و انتشار نتایج و ارائه پژوهش به جامعه علمی، مدنظر 

(. تعاریف متعددی برای اخالق در پژوهش بیان شده، 1085؛ خالقی، 1086قرارگیرد )محمودی، 

ه ای پژوهشگر که مانع از ارتکاب خطا و سوگیری های شخصیتی و حرفمجموعه ویژگی»از جمله: 

ها می تواند پژوهشگر را در تمامی در طی فرآیند انجام پژوهش شده و برخورداری از این ویژگی

مراحل پژوهش از تصمیم گیری برای طرح موضوع پژوهش تا مرحله تدوین گزارش و انتشار 

 (.106: 1050اران، )بهمن آبادی و همک« نتایج، در مسیر صحیحی هدایت کند

بنابراین، فرآیند پژوهش در تمام مراحل با معیارهای اخالقی عجین است. شکی نیست که     

تحقیق و پژوهش علمی در اسالم اهمیت بسیار فراوانی دارد و پر واضح است که افکار، اندیشه 

ی علمی و نتایج ها و آثار پژوهشگران هر جامعه زیر ساختهای آن جامعه را تشکیل داده که بناها

عملی و تجربی را به همراه داشته است. از این رو، اگر محققان و پژوهشگران ارزشهای خوب و 

پسندیده اخالقی را با مسائل پژوهشی خود همراه کنند، زیر ساختهای علمی جامعه اثرات و 

ج د، نتاینتایج مثبت و همیشگی خواهند داشت و اگر با امور غیرارزشی و غیراخالقی همراه شون

منفی و ناپسند به دنبال خواهند داشت. در جوامع اسالمی که اخالق بر باورهای ارزشمند دینی 

استوار است، رعایت اصول اخالقی در فرآیند پژوهش نیز از ضروریات است. با توجه به اهمیت 

 وهشمطالب مذکور، مقاله حاضر درصدد است تارویکرد اخالقی و معیارهای اسالمی مربوط به پژ

را در هشت محور، از مراحل طراحی و اجرا تا نتیجه گیری وانتشار  پژوهش بررسی و تحلیل 

 نماید.

 

 معیارهای اخالقی موضوع پژوهش -1

ترین بخش آن است، زیرا پژوهشگر پیش از ورود به تحقیق انتخاب موضوع پژوهش، اولین و مهم  

کند که پژوهشگر به سمت موضوع خود بایستی موضوع خود را انتخاب کند. اخالق ایجاب می

به طوری که مشکلی از مشکالت جامعه را برطرف نماید. به  مفید به حال جامعه سوق پیدا کند

کند در انتخاب موضوع باید اولویت بندی کند. به عبارتی به همین نسبت عقل و اخالق حکم می
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من اشتغل بغیر »م علی)ع( نیازهای اساسی مادی و معنوی آن مطالعه توجه نماید. به تعبیراما

(. 455: 1066، اشتغال به کار غیرمهم ضایع کردن امر اهم است )تمیمی، «المهم ضیع االهم

اهمیت انتخاب موضوع پژوهش به مفید بودن آن نیز بستگی دارد؛ چرا که به فرموده امام علی 

 آنقدر ، علم(2155 ح الحکم، غرر)« أحسنه علم کلّ من فخذوا به یحاطَ أن من أکثر العلم» )ع( 

نابراین ب .کنید کسب را بهترینش علمی هر از پس کرد، پیدا احاطه آن بر تواننمی که است زیاد

 الزم است در انتخاب موضوع پژوهش دقت و توجه ویژه منظور شود. 

 

 معیارهای اخالقی پژوهشگر -2

از آنجا که رکن اصلی پژوهش، پژوهشگر است و توجه به اصول اخالقی و رعایت آنها در امر    

پژوهش به شخصیت و نوع نگرش او بستگی زیادی دارد، مالکهای زیادی در رابطه با پژوهشگر 

 در متون اسالمی و پژوهشی مطرح شده است، از جمله:

اسالمی به عنوان ارزش در کارهای اخالقی یکی از موضوعاتی که در اخالق  انگیزه الهی: -1

اه کند.از دیدگشود عبارت است از نیت کار و انگیزه ای که انسان را وادار به انجام آن میمطرح می

اسالم، کار اخالقی و ارزشمند، کاری است که صرفاً برای تحصیل رضای خداوند انجام گیرد. در 

رزش اخالقی کارها معرفی کرده و در مقابل آن قرآن آیاتی هستند که رضای خداوند را مقوم ا

نیتها و انگیزه هایی را که مخالف با رضای خداوند باشد، موجب سقوط فعل اخالقی دانسته و به 

 وَ نُورٌ اللَهِ مِنَ جَاءَکُم قَدْ(. »56: 1052کند)مصباح یزدی، عنوان ضد ارزش اخالقی مطرح می

به سوی شما آمد از طرف خداوند نور «. السَّالمُ سُبُلَ رِضْوَانَهُ اتَبَعَ مَنِ هُاللَ بِهِ یَهْدِی مُّبِینٌ بٌٰ کِتَـ

و کتاب روشنی، خداوند کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راههای امن و آرامش هدایت 

(.پس نخستین مسأله ای که شایسته است پژوهشگران به آن توجه کنند  19-16کند)مائده:می

که نیت و انگیزه خود را برای خدا خالص کنند و به خاطر جلب رضای خدا و تقرب به این است 

درگاه او پژوهش انجام دهند، زیرا بر اساس نظام اخالقی اسالم، نیت و انگیزه، به اندازه عمل و 

بلکه بیشتر از آن اهمیت دارد و برای این که پژوهش ارزشمند گردد و افراد بشر را به سعادت و 

حقیقی رهنمون سازد نیازمند همراهی با انگیزه الهی و اخالص در عمل است) واحد جوان، کمال 

1085.) 

ر خدای ب« الرَحِیمِ الْعَزِیزِ عَلَى وَتَوَکَلْ»یکی از فضیلتهای اخالقی اسالم، توکل است.  توکل: -2

 الَذِی ذَا فَمَن یَخْذُلْکُمْ وَإِن کُمْلَ غَالِبَ فَالَ اللّهُ یَنصُرْکُمُ إِن(. »215عزیز مهربان توکل کن)شعرا: 

(. اگر خدا شما را یاری کند، کسی 16آل عمران: «)الْمُؤْمِنُونَ فَلْیَتَوَکِّلِ اللّهِ وَعَلَى بَعْدِهِ مِّن یَنصُرُکُم
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تواند پس از او یاریتان کند؛ این برشما چیره نخواهد شد؛ و اگر شما را فروگذارد، چه کس می

(. توکل از ماده وکالت و به معنای 532: 1084ان باید فقط بر خدا توکل کنند)آرام، است که مؤمن

سپردن کارها به خدا و اعتماد به لطف اوست و پر واضح است که انسان تا آنجا که در توان دارد 

 نباید تالش کند و منزلگاهها را یکی بعد از دیگری با تمام توان بپیماید، اما آنچه از توان او بیرو

 سُبُلَنَا هَدَانَا وَقَدْ اللّهِ عَلَى نَتَوَکَلَ أَالَ لَنَا وَمَا»است به خدا واگذارد و از الطاف او مدد بطلبد. 

 نکنیم توکل خدا بر (. چرا12)ابراهیم: « الْمُتَوَکِّلُونَ فَلْیَتَوَکَلِ اللّهِ وَعَلَى آذَیْتُمُونَا مَا عَلَى وَلَنَصْبِرَنَ

 لتوک و کرد خواهیم صبر رسانیدمی ما به که برآزاری ما، و بنمود؟ ما به را ما راه او آنکه حال و ،

 شود.کنند. توکل کردن بر خداوند موجب راهنمایی و هدایت الهی می توکل خدا بر کنندگان

پس از صفات اخالقی پژوهشگر یاری جستن از خداوند در پژوهش و حل مجهوالت است، بنابراین 

 در همه امور زندگی خود از جمله در پژوهشهای علمی، بر خدا توکل کند.شایسته است 

خداوند بشر را با فطرت جستجوگری آفرید، جویی در پژوهش: کسب روحیه حقیقت–3

جستجو برای کشف حقیقت. به همین دلیل انسان ذاتاً پژوهشگر است و برای رسیدن به حقیقت 

 جویی و حقیقتپژوهشگر همواره روحیه حقیقتو دریافت حکمت تالش میکند. شایسته است 

طلبی داشته باشد و همه تالش و زحمت خود را در کشف حقیقت صرف کند، زیرا حق و حقیقت 

 یُحِبُّ وَ لَکِنَ اهللَ»است که باقی خواهد ماند. پیامبر اسالم )ص( در اهمیت کار با کیفیت فرمودند: 

دهد آن را داوند دوست دارد وقتی بنده ای کاری را  انجام میخ «عَبداً إِذَا عَمِلَ عَمَالً أحکَمَهُ

(. کلمه تحقیق، که معادل فارسی آن پژوهش است، 1085متقن و محکم کند )قدردان قراملکی، 

معادل تحقیق عربی و پژوهش فارسی، برکوششی  1از مصدر حق مشتق شده است و واژه ری سرچ

عات و آگاهیهای دقیق سازماندهی شده شود که به هدف به دست آوردن اطالاطالق می

(. بنابراین تحقیق، از لحاظ ریشه، جستجوی حقیقت است و محقق 1058باشد)حسینی سروری، 

واقعی برآن است تا با انتخاب روش مناسب برای هر سؤال و آمادگی کامل در مواجهه با خطرات 

 رش برسد. و موانع احتمالی گمشده خویش را بیابد و به حل مشکالت مورد نظ

اولین گام برای هر محقق شناخت و معرفت نسبت به اندیشه، تفکرو عمل فکورانه:  –3

 و بهتر راهنمایی ؛«الْعِلْمِ مِنَ اَنْجَحُ دلَیلَ ال»نقصانی است که در خود می یابد. امام علی)ع(: 

د. علم و معرفت بشتابی؛ در کسب «العِلْمِ طَلَبِ فی سارِعُوا» نیست. امام باقر)ع(:  دانش از ترموفق

نقص شناخت و معرفت موجب احساس نیاز در انسان شده و تا زمانی که شناخت نقص در او 

شود. این دو حالت موجب انگیزه دار نیاز ایجاد نکند حرکتی از او در جهت رفع نقص دیده نمی

                                                      
1.rsearch 
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در این هنگام، آید. شود، در این صورت اراده قوی برای عمل کردن در او به وجود میشدن او می

باشد. مسلماً انسان نیز همیشه رسد و او محتاج راه و روش تحقیق مینوبت به تفکر و تعقل می

ید؛ نماطالب کوتاهترین و کم خطرترین راه است، به همین دلیل از خالق خود این راه را طلب می

. و یا «الضَالِّینَ وَالَ عَلَیهِمْ المَغضُوبِ غَیرِ یهِمْعَلَ أَنعَمتَ الَذِینَ المُستَقِیمَ؛ صِرَاطَ الصِّرَاطَ اهدِنَــــا»

(. بنابراین پژوهشگر باید 91: 1086)تابعی و محمودیان، « سُبُلَنَا لَنَهْدِیَنَهُمْ فِینَا جَاهَدُوا وَالَذِینَ: »

 دکند مطالعات عمیق و وسیع داشته باشد؛ به عالوه باید مطالعات خودر زمینه ای که تحقیق می

را با دقت و ژرف اندیشی انجام دهد، چرا که در غیر این صورت نتیجه تحقیق او گمراه کننده 

 خواهد بود.

پژوهش، فعالیتی است که پیوسته با تجربیات استفاده از تجربه پژوهشگران قبلی:  –5

ا ب پیشینیان عجین است، از این رو پژوهشگران باید کوشش الزم را برای برقراری پیوند کار خود

بدنه دانش مرتبط با این کار، که همانا بیشتر توسط پیشینیان حاصل شده، به عمل آورند )ساکی، 

(. پژوهشگران و محققان گذشته کوشیده اند تا کاروان علم و دانش و اندیشه را پیش ببرند 1053

 و افقهای جدیدتری به روی خود و بشریت بگشایند. به همین جهت اخالق حکم می کند که از

دانشمندان و علمای قبلی به نیکی یاد کرده و تالشهای آنان را فراموش نکرده و از زحماتشان 

هر کس عالم و دانشمندی را گرامی بدارد مرا گرامی »قدردانی شود. پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

؛ به نقل از 1085)واحدجوان، « داشته و هر کس مرا گرامی بدارد خدا را گرامی داشته است

 (.05الخبار: جامع ا

پژوهشگر باید مسئولیت همه جانبه فعالیت پژوهشی خود را هم بپذیرد، مسئولیت پذیری:  –6

 ؤَدُّواْتُ أَن یَأْمُرُکُمْ اللَهَ إِ نَ»کند. به عبارتی، او مسئول فعالیت پژوهشی است که آنرا دنبال می

مسئولیت بزرگ و تصدی مقام رفیعی است  . عرصه پژوهش عرصه(98نساء: ) «أَهْلِهَا إِلىَ الْأَمَانَاتِ

(. امام صادق 1085باشد )قدردان قراملکی، که شامل امر الهی مبنی بر واگذاری آن بر اهلش می

بار مسئولیت خویش را خودت باید « غَیْرُکَ یَحْمِلْکَ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ فَإِنْ لِنَفْسِکَ نَفْسَکَ احْمِلْ»)ع(: 

جام وظیفه شانه خالی کنی، دیگری مسئولیت تو را حمل نخواهد بردوش بگیری و اگر از ان

(. عالوه بر این پژوهشگر باید شرایط الزم و کافی را برای 254: 1086کرد)شریفیان و همکاران، 

-انجام پژوهش داشته باشد. پژوهش غیرحرفه ای، نه تنها به تولید علم و توسعه آن یاری نمی

(. از طرفی پژوهشگر به دلیل این 1080ی گردد)قراملکی، رساند، بلکه سبب سرگشتگی محقق م

که مسئول حفظ شایستگی حرفه ای است و باید در حوزه تخصصی اش صاحب دانش به روز 

باشد، آگاه است که این امر از طریق آموزش رسمی، کارگاهها، همایشها و یادگیری الکترونیک 
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دوباره کاری در موضوع پژوهش اش  به  شود، پس تمام تالش خویش را برای پرهیز ازحاصل می

 (.1085کار می بندد)خالقی، 

محقق برای ارتقاء اثر خود و استفاده بهینه از وقت به آثار پیشینیان هم مراجعه امانت داری:  –7

د. های پژوهش اش مؤثر باشتواند در دستیابی به نکات نو و تکمیل و رفع کاستیکند که میمی

ترجمان و تمام افرادی که به نحوی در تألیف یا ایجاد یک اثر علمی نقش رعایت حقوق مؤلفان، م

داشته اند از مواردی است که پژوهشگر متعهد باید آن را مد نظر قرار دهد. چرا که از اوصاف 

داری است. های آزاده و مؤمن رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران و از آن جمله امانتانسان

 أَبَیْنَفَ الْجِبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَا»انسانیت است،  اصلی شاخصه داریامانت

 بر را( تکلیف) امانت ما گمان، . بی(52األحزاب: ) «الْإِنْسانُ حَمَلَهَا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ یَحْمِلْنَها أَنْ

 و ترسیدند آن از و زدند سرباز آن برداشتن از هاآن اما داشتیم، عرضه هاکوه و زمین و هاآسمان

توان دریافت لزوم رعایت اصل امانتداری را در کالم امام علی )ع( می .کشید دوش به را آن انسان

، برترین ایمان امانتداری است، «الخِیَانَةُ األَخَالقِ أَقْبَحُ األَمَانَةُ، اإلِیمَانِ أَفضَلُ» فرمایند: که می

(.بنابراین الزم است هر پژوهشگری در 438خالق، خیانت ورزی است)ری شهری: ترین ازشت

نقل مطلب دیگران نقل، رعایت حق مالکیت معنوی در بهره گیری از اطالعات به دست آمده را 

 ( .1085بنماید)خالقی، 

نخستین و مهمترین شرط یک خرد استوار و دور اندیش و پرهیز از جزم اندیشی:  –8

ناقد که در پی درستی و نادرستی یک اندیشه و نظریه است، این است که آن سخن و پژوهشگر 

مطلب را به درستی فهمیده باشد. زیرا نقد بدون فهم دقیق مطلب، در حقیقت نقد ذهنیات خود 

فیالها امثاالً صائبهً، و مواعظ »ناقد است نه نقد آن مطلب یا مسأله. امام علی )ع( می فرمایند: 

چه مثلهای درست و « و صادفت قلوباً زاکیهً، و اسماعاً واعیهً، و آراء عازمهً، و الباباً حازمهً!شافیهً، ل

اندرزهای شفابخشی! البته اگر با دلهای پاک و گوشهای شنوا و اندیشه های مصمم و خردهای 

 آن گفته بهترین(: ع) (. به گفته امام علی 0598استوار و دور اندیش برخورد کنند )ری شهری:

 هک علمی از و نیست آن در خیری باشد، نداشته سود که دانشی بدان و برساند سود که است

بنابراین بر هیچ کس  (.112: 1084 آرام،)آید نمی دست به سودی نیست، شایسته آن آموختن

وری به صرف تص -از لحاظ اخالقی شایسته نیست پیش از فهم درست و دقیق یک نظریه و مدعا

 به نقد آن بپردازد. -ا احتمالیمبهم، ضعیف ی

شود بهترین هدیه ای نقدی که برآثارپژوهشگر نوشته میداشتن روحیه انتقادپذیری:  -9

تواند به دست آورد. پژوهشگر باید از غرور و نابردباری دوری کرده، نقدها را ارج نهد است که می

و از آنها در جهت بهبود کار خود بهره جوید. شایسته است که پژوهشگران روحیه انتقادپذیری 
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داشته و اگر منتقدی حرف حق و مطلب صحیحی را تذکر داد آن را بپذیرند. امام صادق )ع(: 

(. چنانچه پژوهشگر 282: 51برادرانم کسی است که عیبهایم را برایم گوشزد کند)جمحبوب ترین 

 فرماید:رسد که امیرالمؤمنین)ع( میزمینه انتقادپذیری را در خود فراهم کند به مرحله ای می

صالح کرده و هر کس از خود انتقاد کند خود را ا« ذَبَحَها نَفْسَهُ مَدَحَ مَنْ اَصْلَحَها، نَفْسَهُ ذَمَّ مَنْ»

(. بنابراین محقق 054: 1054هر کس خودستایی کند، خویش را تباه کرده است)مهدوی کنی، 

های اثر پژوهشی اش باشد و ار هر گونه نقد و پیشنهاد باید خود در صدد رفع اشکاالت و کاستی

 استقبال کند.

 رد وهشگرپژ است شایسته :نفسانی تمایالت و دنیاخواهی و طلبی شهرت از پرهیز -10

 انسان دورشدن موجب امور این زیرا بپرهیزد، دنیاطلبی و زدگی شهرت از اش علمی تحقیقات

 زینَتَها وَ الدُّنْیا الْحَیاةَ یُریدُ کانَ مَنْ»(. 1088جوان،  شود )واحدمی ابدی سعادت و حقیقت از

 وَ النَارُ إِالَ الْآخِرَةِ فِی لَهُمْ لَیْسَ الَذینَ أُولئِکَ،  یُبْخَسُونَ ال فیها هُمْ وَ فیها أَعْمالَهُمْ إِلَیْهِمْ نُوَفِّ

 ،بخواهند را آن زینت و دنیا زندگی که کسانی «یَعْمَلُونَ کانُوا ما باطِلٌ وَ فیها صَنَعُوا ما حَبِطَ

 آنها از کاست و کم چیزی و دهیممی آنها به کامل طور به دنیا همین در را اعمالشان( نتیجه)

 برای) دنیا در را آنچه و داشت نخواهند( سهمی)  آتش، جز آخرت، در آنها( ولی) .شد نخواهد

: هود) شودمی اثر بی و باطل کردند،می عمل را آنچه و رودمی برباد دادند، انجام( خدا غیر

 (.16و19

 

 معیارهای اخالقی مسأله پژوهش -0

الزم است مسأله پژوهش مورد بررسی خوب تبیین شود. در این زمینه الزم است که مقاصد    

 قبلَ رُالفک الزَّلَلِ منَ الساَّلمهِ أصلُ»پژوهشگر در بیان مسأله شفافیت داشته باشد. امام علی)ع(: 

و  مل کردن استریشه سالم ماندن از لغزشها، اندیشیدن پیش از ع« الکالمِ قبلَ الرَّوِیهُ و الفعلِ

(. پژوهشگر باید در بیان مسأله پژوهشی قبل  0358سنجیدن پیش از سخن گفتن )ری شهری: 

از هرگونه اقدامی به چرایی آن مسأله پرداخته و به منظور به دور ماندن از خطاها و اشتباهات، 

هشها با پژوکه از طریق مستند نمودن آن مسأله  -با اندیشه قبل از عمل و سنجش هر چه بهتر آن

سعی نماید که موضوع را با رعایت معیارهای مناسب تبیین  -گیرد و یافته های قبل صورت می

 نماید.
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 معیارهای اخالقی آزمودنیهای پژوهش -4

مراد از آزمودنی انسانی، افرادی هستند که پژوهش به نوعی براساس مشارکت این افراد و    

گیرد. در گذارند شکل میاده ها در اختیار میاطالعاتی که با روشهای مناسب جمع آوری د

 مورد آزمودنیهای پژوهش نیز رعایت معیارهای اخالقی از ضروریات است؛ از جمله:

اخالق پژوهش حکم می کند که پژوهشگر قبل از انجام پژوهش، از مشارکت رضایت آگاهانه:  –1

احتماالً آن هم از نوع خصوصی و کنندگان در آن، برای به اشتراک گذاردن اطالعات شان، و 

شخصی، کسب رضایت آگاهانه نماید. حتی موظف است شرایطی از پژوهش که خطرزاست و 

ممکن است آسیبهای احتمالی جسمی یا روانی و ناراحتی یا فشار برایشان ایجاد کند، را اطالع 

وهش روی خواهد داد، رسانی نماید. پژوهشگران باید همه آزمودنیها را از وقایعی که در خالل پژ

طالعات گردآوری شده، مطلع سازند اطالعاتی که باید در اختیار پژوهندگان قرار دهند و کاربرد ا

(. پژوهشگر در جلب اعتماد و همکاری 195: 1053؛ ترجمه نصر و همکاران، 1542بورگ و گال، )

. پیامبر)ص(: (1086نماید )شریفیان و همکاران،افراد مشارکت کننده نقش مهمی ایفا می

هیچ گروهی جز به اعتماد متبادل مجالست نتوانند کرد )نهج « باألمانه إلّا قوم الیتجالس»

(. با رعایت این نکته مشارکت کنندگان پژوهش با رضایت خاطر 2915، سخن 929الفصاحه:

 نمایند.اقدام به همکاری با پژوهشگر می

توان استنباط کرد، از دین اسالم می آنچه از معیارهای اخالقی برخاستهحریم خصوصی: –2

چیزی خصوصی نامیده می »اهمیت حریم شخصی افراد و تأکید بر لزوم حفظ این حریم است. 

شود که فرد بتواند دسترسی به آن را در مهار خود داشته باشد و حمایت از حریم خصوصی یعنی 

« ن خواست ویحمایت از فرد در مقابل دسترسی دیگران به چیزهای خصوصی اش، بدو

 وااجْتَنِبُ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»(. قرآن با صراحت تمام، تجسس را منع نموده است: 1086)شهریاری، 

ای اهل ایمان از بسیاری از پندارها در حق « تَجَسَّسُوا... وَلَا إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِّنَ کَثِیرًا

برخی از ظن و پندارها گناه است و از حال درونی تجسس نکنید)  یکدیگر اجتناب کنید، همانا

دهد که جستجوگری در کار دیگران و تالش برای افشای اسرار آنها (. این نشان می12حجرات: 

 در این آیه« التجسسوا»ناپسند است و رعایت حریم خصوصی افراد در همه اشکال آن از عبارت 

ای دو جزء اساسی اند: اهداف تحقیق با توجه به منافع سوژه قابل تعبیر است. پژوهش ها نیز دار

تحقیق و هدایت تحقیق به شیوه ای اخالقی. پس ضروری است که در فرآیند طراحی یک تحقیق 

تدابیر الزم برای آگاه کردن سوژه نسبت به اطالعات گرفته شده از او و اقداماتی که در حین 

(. پژوهشگر باید مهارت 1085ت پذیرد )افشار و نعمتی، گیرد، صورپژوهش بر روی آنها انجام می

و تدابیر ویژه ای را به کار برد تا رابطه ای دوستانه و صمیمی بر فضای پژوهش اش حاکم شود 
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و از کسب اطالعات خصوصی مشارکت کنندگان به اجبار، خودداری کند. حتی اطالعات شخصی 

شده اند، نباید برای اهداف پژوهشی دیگر  قابل شناسایی که برای هدف پژوهش خاصی گردآوری

به کار روند. پیش شرط طبیعی برای استفاده مجدد از این اطالعات، رضایت مجدد شخص در 

 (.2331، 1باره آن اطالعات است) کمیته ملی اخالق پژوهشی در علوم اجتماعی و انسانی

القی از جمله نکات اخ مسئله ناشناس ماندن پاسخگویان در تحقیقات پیمایشی،ناشناسی:  –3

است که پژوهشگر بایستی به آن توجه کافی نماید. بدین دلیل رعایت این اصل در این گونه 

-پژوهشها دشوار است، زیرا پرسشگر، اطالعات را از پاسخگوهای با هویت مشخص دریافت می

ونه شماره گ(. برای رفع این مشکل، امروزه از شیوه هایی همچون ننوشتن هیچ1085کند)خالقی، 

نامه ها، پرهیز از دهنده از پرسشنامه ها، جدانمودن نام افراد پاسخشناسایی بر روی پرسش

کت کنند. اطمینان مشاردهنده، به کارگیری نام مستعار و...استفاده میپرسیدن نام اشخاص پاسخ

پژوهشگر را ملزم دهد و هم کنندگان از ناشناس ماندن، هم احتمال صحت پاسخها را افزایش می

 نماید.به رعایت نکات اخالقی پژوهش می

بدین معناست که صدمه ای به مشارکت کنندگان حتی اگر به صورت  آسیب نرساندن:–3

داوطلبانه شرکت کرده اند، وارد نشود. بارزترین آسیب برای مشارکت کنندگان ، افشای اطالعاتی 

ن است حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و است که وی در اختیار پژوهشگر قرار داده و ممک

روابط اجتماعی وی را به مخاطره بیندازد. بنابراین فراهم کردن شرایط آسایش جسمی و روانی 

ترین مواردی است که باید در تحقیق رعایت شود. نباید به آزمودنیها هیچ ها از مهمآزمودنی

دارد اهمیت این موضوع بیان می( در 1085آسیبی از لحاظ جسمی و روحی برسد. لشکربلوکی )

تواند توجیهی برای قراردادن آزمودنی در معرض که حتی منافع جامعه یا پیشرفت علم نیز نمی

زیان غیرمعقول باشد و یا محدودیتی در اعمال اراده و اختیار او ایجاد نماید. امروزه یکی از 

های وهشی، محافظت آزمودنیها و مؤسسات پژرسالتهای کمیته های اخالق پژوهش در دانشگاه

 انسانی از خطرات ناشی از انجام تحقیقات است.

بدین معنا که اطالعات مشارکت کننده ها در امر پژوهش باید کامالً محرمانه محرمانگی:  -5

باقی بماند و نباید موقعیت مشارکت کننده در هیچ شرایطی در پژوهش بدون موافقت وی در 

داند، اما قول دهندگان را می(. پژوهشگر هویت پاسخ2330، 2گرگوریاختیار دیگران قرار گیرد) 

                                                      
1.The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the 

Humanities (NESH) 
2.Gregory 
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سینه خردمند »فرماید: دهد که هرگز آن را فاش نکند. امام علی )ع( در خصوص رازداری میمی

(. پس پژوهشگر و همکاران پژوهشی اش که به هویت 6)نهج البالغه، حکمت « صندوق راز اوست

باید برای پایبندی اخالقی مربوطه توجیه شوند و آموزش مشارکت کنندگان دسترسی دارند، 

 (. 1085ببینند و در حفظ محرمانگی اطالعات بکوشند )خالقی،

 

 

 معیارهای اخالقی فرآیند پژوهش -5

اهمیت مشورت تا حدی است که خداوند در قرآن پاداشهای بهتر و جاودانتر را مشورت:  –1

مؤمنان است،  ویژگی دهند. مشورتشورت انجام میبرای کسانی قرار می دهد که کارشان را با م

مشورت  به مأمور )ص( اکرم (. پیامبر08)شوری: « یُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ بَیْنَهُمْ شُورى أَمْرُهُمْ وَ»

 آنان روحى و فکرى حیات تجدید و مسلمانان شخصیت کردن زنده بودند به طوری که براى

 شاوِرْهُمْ»، «بخواه را آنها نظر و رأى و کن مشورت آنها با کارها در» هم باز که دهدمى دستور

 به . مشورت(195عمران:  آل) «الْمُتَوَکِّلینَ یُحِبُّ اللَهَ إِنَ اللَهِ عَلَى فَتَوَکَلْ عَزَمْتَ فَإِذا الْأَمْرِ فِی

 شَارَکَهَا الرِّجَالَ شَاوَرَ مَنْ وَ هَلَکَ بِرَأْیِهِ اسْتَبَدَّ مَنِ )ع( قَالَ وَ»دیگران است،  عقول گرفتن خدمت

 .(162: 164 حکمت البالغه، نهج) «عُقُولِهَا فِی

پژوهشهای فردی هر چند در جای خود مفید و ارزنده است اما متقن بودن  کارگروهی: -2

ه اندیش پژوهشهای گروهی قابل مقایسه با پژوهشهای فردی نیست. امام علی)ع(: بهترین آراء و

(. بنابراین 1051نیاز نبینند )آمدی، ها از آن کسانی است که از مشورت با دیگران خود را بی

پژوهشگر متخصص مؤمن هیچگاه خود را از راهنمایی و مشورت در حیطه پژوهشی از آراء و 

م کبیند. قابل تأمل است که اصول اخالقی حانظرات کسانی که مهارت و دانش دارند، بی نیاز نمی

بر شور و نظرخواهی متقابل بوده و هم متوجه پژوهشگر و تمامی افرادی که طرف مشورت واقع 

خواهی و تعهد فردی که طرف مشورت واقع شوند، می باشد. زیرا در متون دینی بر نیکمی

نسبت به کسی که از تو « انصح لمن استشارک»شود نیز تأکید شده است. امام علی )ع(: می

 (.022؛ به نقل از الحیاه:1086خواهد نیکخواه و درستگو باش) شریفیان و همکاران، مشورت می

 

 معیارهای اخالقی گردآوری داده ها و اطالعات پژوهش -6

از دیگر امور اخالقی برای پژوهشگران این است که اولویتها و نیازهای  مدیریت داده ها: –1

تر بیشتر اهمیت دهند، زیرا ر و اساسیخود و جامعه شان را در نظر گرفته و به مسائل مهمت

ها، وظایف دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی پژوهشگران به اندازه ای زیاد است که مسئولیت
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انجام ندادن کارهای مهم و ضروری تر باعث ضررهای غیر قابل جبران فردی و اجتماعی است. 

را بیاموزی و بر آن احاطه پیدا  امام علی )ع(: علم و دانش بیشتر از آن است که بتوانی همه آن

(. عصرنوین، 2158های آن را برگزینی )غررالحکم، حدیث کنی؛ پس باید از هر دانشی بهترین

شود. این افزایش در قدرت علمی، به میزان مسئولیتهای اجتماعی نیز عصرعلم نیز محسوب می

ا کند که این از طریق ارتقای تواند نقش مهمی را در تحقیق ایفافزوده است. معیارهای اخالقی می

اهداف علم، مانند جستجوی دانش علمی و حل مسائل عملی، ارتقای همکاری و اشتراک مساعی 

گیرد. پس بر پژوهشگران است که با مدیریت صحیح داده های مربوط به پژوهش را صورت می

ر ه آن، بتوانند دگردآوری نمایند، تا ضمن احاطه بر موضوع تحقیق و اطالعات مناسب و مربوط ب

 جمع بندی آنها نیز به نتایج درست و مربوط دست یابند.

یکی از نکات ناشایست اخالقی در باب اخالق پژوهش، بحث  : 1پرهیز از سرقت علمی–2

کند و سرقت علمی است. محقق بااخالق هیچگاه مطالب دیگران را به اسم خود منتشر نمی

شمارد. سرقت علمی تنها استفاده بدون اجازه از رم میحقوق فکری و معنوی افراد دیگر را محت

ایده های دیگران یا برداشت مطلبی بدون ذکر منبع آن نیست. افرادی که متنی را از مقاله یا 

تنها در  نویسند،کنند و حتی منبع آن را نیز میکتابی، بدون تغییر وارد متن منسوب به خود می

مذکور را داخل گیومه نمایش داده باشند. به این ترتیب صورتی سرقت علمی نکرده اند که متن 

رعایت نکات اخالقی در نگارش متون علمی دارای ظرایف متعددی است که نیاز به توجه و دقت 

 دّاهاکماأ ثم مقالتی فوعاها سمعَ امْرءًا اهلل نضَّر» بیشتر از طرف پژوهشگران دارد. پیامبر اکرم)ص(: 

انسانی را که سخن مرا شنید و آن را همانگونه که شنیده بود به  خداوند یاری فرماید« سمعها

شود که بر پژوهشگر است حقوق فکری دیگران منتقل کرد. با توجه به این فرموده استنباط می

 (.1086دیگران را رعایت نماید )شریفیان و همکاران، 

ق ی نسبت به رعایت حقوالبته مذاکرات و مباحثات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد که برخ   

چه همه به نوعی به آن معنوی افراد ابهاماتی دارند و در این مقاله مجال بحث نیست، اما آن

 معترفند این است که باید از صاحبان آثار معنوی به نیکویی یاد بشود.

 

 

 

                                                      
1.plagiarism 
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 معیارهای اخالقی یافته های پژوهش -7

از جمله مسائلی که پژوهشگران باید به آن توجه کنند این پرهیز از کتمان حق و حقیقت:  -1

دانی دانشمن»است که نباید حقایق و مسائل واقعی موردنیاز جامعه را کتمان کنند. امام علی )ع(: 

ها هستند که خداوند بزرگ در که باطل را اظهار و حق را کتمان می کنند، بدترین اند و همان

(. 88: 2عن همه لعنت کنندگان بر آنها خواهد بود:)بحار االنوار، جباره آنها فرموده: لعن خدا و ل

نشانه ایمان آن است که گفتن راست را در آنجا که به زیان تو است، برگفتن دروغ »امام علی)ع(: 

گویی زیاده بر دانسته ات نباشد، و در نقل شود، ترجیح نهی، و آنچه میکه به سود تو تمام می

(. این فرموده امام خطاب 031: 1066)آرام، « گونگی نقل از خدا بترسیکردن سخن دیگران و چ

به پژوهشگر متذکر این نکته است که نیروی بیان را به کار گرفته و با در نظر گرفتن امور الزم 

در گفتگو با مخاطب، و دستیابی به حق و حقیقت، از آن دفاع نموده و حقایق و مسائل واقعی 

 مان ننماید و در اختیار آنان قرار دهد. مورد نیاز جامعه را کت

های انسان با عجله افزایش امام علی )ع( می فرمایند: لغزشپرهیز از قضاوت شتابزده: -2

(. در مقابل پیامبر اعظم )ص( توصیه می کنند: از عجله بپرهیز، 5543یابد )غررالحکم، حدیث می

(. در 1088اهی داد )واحد جوان، زیرا هر گاه عجله کنی نصیب و بهره خود را از دست خو

مورد، از جمله آفات بزرگ آنهاست. کمترین آفت پژوهشهای علمی هم، شتابزدگی و عجله بی

شود. شتابزدگی و قضاوت، عجله این است که مانع درک صحیح موضوع یا مسأله پژوهش می

تمامی  شامل شخص محقق و ارزیابان کارهای پژوهشی می گردد. شتابزدگی پژوهشگر شامل

شود. در این راستا هر چه پژوهشگر مراحل پژوهش از انتخاب موضوع تا آخرین اقدامات آن می

ری تر خواهد بود و نتایج بهتاز ویژگی صبر و شکیبایی استفاده نماید، در انجام پژوهش اش موفق

، ردگیعایدش خواهد شد. همچنین نقد و ارزیابی یافته های پژوهش که توسط داوران صورت می

چنانچه با اتکا به اصول و معیارهای اخالقی مورد قضاوت قرار گیرد و از یک داوری منصفانه 

پیروی کند، بالطبع ارزشمندتر بوده و از هرگونه سوگیری شخصی و غیره به دور خواهد بود. امام 

داشتن قدرت، ترین مردم کسی است که در عین عادل« قُوَّةٍ عَن أنصَفَ مَن النّاسِ أعدَلُ»علی)ع(: 

(. پس شایسته است افراد ارزیاب و قضاوت کننده یافته 0242انصاف داشته باشد) غررالحکم: 

های پژوهشی هم مصداق سخن معصوم علیه السالم باشند و به آن عمل نمایند. به همین جهت 

 از لحاظ اخالقی شایسته است پژوهشگران از شتاب و عجله دوری کنند.

پژوهشگر راستین کسی است  دن خواسته های شخصی و گروهی:پرهیز از دخالت دا –3

که خود را تابع نتیجه تحقیق خود بداند، نه آنکه حاصل تحقیق خود را تابع امیال خویش گرداند. 

از همین جاست که تفسیر به رأی در مورد قرآن کریم به شدت نهی شده است. امام علی )ع(: 
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تفسیر کنی، پیش از آنکه به وسیله عالمان)به حقایق از آن بپرهیز که قرآن را به رأی خود »

(. یکی از معانی تفسیر به رأی این است که 155: 1066)آرام، « قرآن(، آن را فهمیده باشی

شخصی بخواهد باورها و پیش فرضهای قبلی خود را بر قرآن تحمیل کند و از قرآن برای مطالب 

خواهد مراد خداوند و منظور قرآن را نمی خود دلیل بیابد. به عبارت دیگر، شخص در حقیقت

(. 1088خواهد مراد و منظور خود را به وسیله قرآن به اثبات برساند )واحد جوان، دریابد، بلکه می

از طرفی پژوهشگر باید از حب ها و بغض های شخصی و گروهی، خود را برهاند تا در تحقیقات 

اصلی درک حقیقت یک گفتار یا رفتار و یا علمی، از رسیدن به حقیقت باز نماند، زیرا شرط 

تواند نگاهها را ها میها و دشمنیمسأله ای نداشتن حب و بغض است. به عبارتی دیگر، دوستی

تغییر داده و اندیشه ها را از مسیر اصلی منحرف کند. بنابراین پژوهشگر نباید خواسته های 

ش قرار دهد، و نیکو است که اصل شخصی یا گروهی را به عنوان پیش فرض تحقیق و پژوهش ا

 بی طرفی را تا حد امکان، در تحقیقاتش مورد توجه قرار دهد.

 
 

 معیارهای اخالقی تدوین و نشر نتایج پژوهش -8

گزارش مبسوط اقدامات انجام شده در مسیر پژوهش آموزشی باید به نگارش پژوهش: -1

بتوانند بر اساس آن، پژوهش را در مراحل صورتی تفصیلی و کامل ارائه شود به نحوی که دیگران 

دیگر به جلو رانند. از طرفی جامعه علمی و محققان قبلی که از تحقیقات آنها استفاده شده است؛ 

شوند که رعایت حقوق معنوی مؤلفین قبلی و ارائه اطالعات الزم از جمله ذینفعان محسوب می

مله مسایل اخالقی پژوهش در این زمینه برای تکرارپذیر کردن تحقیق برای محققان بعدی از ج

کنند که محتویات علمی و ادبی هستند. همچنین نویسندگان یک مقاله با انتشار آن ادعا می

مقاله منتج از فعالیت علمی خودشان است. استفاده از نظرات یا جمالت دیگران تحت عنوان 

 شود که سرقتسوب مینتایج یک پژوهش اصیل بر خالف اخالق علمی است و تخلفی جدی مح

ادبی نام دارد. جدا از ذکر کامل منابع مورد استفاده، متن مقاله نباید این شبهه را ایجاد کند که 

 هایی از آن از سایر نوشتارهای چاپ شده و چاپ نشده کپی شده است.تمام یا بخش

اسالم بر پراکندن دانش و شناخت در میان افراد و اجتماعات سفارش فراوان کرده انتشار:  -2

است، زیرا که باال آمدن سطح دریافت توده مردم و فهم ایشان، به این امر یعنی همگانی شدن 

علم و شناخت وابسته است. ارزش علم در اسالم، بسته به جنبه مثبت آن است و به اینکه نوری 

در پرتو آن راه خود را بیابند و بپیمایند. پس بر عالم است که نگذارد نادانان در باشد که مردمان 
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نادانی خود باقی بمانند، بلکه بر او الزم است که علم را در میان مردمان و اجتماع پراکنده سازد 

(. در رابطه با نشر علم 200: 1066تا چنان باشد که روشنی علم همه جا پرتو افکن شود )آرام، 

خدا از نادانان نخواست تا علم بیاموزند، مگر پس از آنکه از دانشمندان »ام علی )ع( فرموده: ام

خدا از اهل جهل پیمانی برای طلب علم »و یا « خواست تا علم خود را به دیگران بیاموزند

نخواست، مگر پس از آنکه از اهل علم پیمانی برای بیان کردن علم جهت نادانان خواست، چه 

 (.005: 1066)آرام، « ش از جهل استعلم پی

امروزه یکی از ویژگیهای مهمی که مجالت علمی در تالش برای حفظ یا ارتقای آن هستند،    

اعتماد مخاطبین است. این اعتماد با نشان دادن پایبندی مجله به رعایت مقررات خود و ملزم 

شعبانی، شود )مقاالت متبلور می نمودن نویسندگان به رعایت نکات اخالقی مرتبط با ارائه و نشر

(. این نکات اخالقی موارد زیادی همچون درج نام افرادی که شایسته قرار گرفتن در 1086

باشند، اشاره به نام افرادی که در انجام و نگارش پژوهش سهیم فهرست نویسندگان یک مقاله می

ژوهش، توجه به عدم برداشت بوده اند، رعایت حقوق نویسندگان با ترتیب سهم آنان در انجام پ

متن نوشته دیگران و اقدام به سرقت علمی، توجه به عدم ارسال مقاله به طور همزمان به چند 

گردد. از جمله موارد فوق عدم ارسال مقاله به دو مجله مجله برای ارزیابی و چاپ، را شامل می

برای ارزیابی و چاپ ارسال زمان به چند مجله است. نویسندگان نباید یک مقاله را به طور هم

نمایند و نیز نباید با تغییر عنوان مقاله، جابجایی نام های نویسندگان و یا ایجاد تغییراتی در 

(. 1081متن، مقاله هایی با یافته های مشابه را در دو مجله مختلف به چاپ برسانند) ابوالحسنی، 

ویسنده مسئول، حق چاپ مقاله را در مورد چاپ دوباره مقاالت مجالتی که با گرفتن امضای ن

توان چنین عنوان کرد که در این گونه موارد برای چاپ مقاله در دارند، میبرای خود محفوظ می

باید رضایت سردبیر مجله اول را به دست آورد، موضوع را به اطالع سردبیر مجله دوم، نویسنده می

ا با آدرس مربوطه به اطالع خوانندگان مجله دوم برساند، و در تجدید چاپ، وجود نسخه پیشین ر

(. پس مسئولیت عظیم پژوهشگر در رعایت اصول و معیارهای اخالقی در 1086برساند) شعبانی، 

تمامی مراحل پژوهش؛ از ابتدا تا انتها، به ویژه در مرحله انتشار یافته ها و نتایج پژوهش اش، 

 نماید.امر می گردد و همچنان او را ملزم به اینمجدداً یادآوری می

 

 بحث و نتیجه گیری

اسالم دینی است که انسانها را از طریق تفکر و تأمل به تحقیق، تفحص و پذیرش آگاهانه در    

جمله اصول دین  به تفکر و تأمل هدایت نموده است. قرآن کریم: امور مختلف مادی و معنوی من

رداند، گاینچنین خدا آیاتش را برای شما روشن می« تَتَفَکَّرُونَ لَعَلَّکُمْ اآلیَاتِ لَکُمُ اللّهُ یُبیِّنُ کَذَلِکَ»
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(. انسان چون به طور تکوینی پژوهشگر است 215باشد که در)کار دنیا و آخرت( بیندیشید )بقره: 

برای رشد بدنی و جسمانی و سالمت روانی خود نیازمند اندیشه و تفکر است. علی)ع( فرموده: 

کر کردن و اندیشیدن، قلب و درونت را آگاه ساز و در جای دیگری با ف« نبه بالتفکر قلبک»

انسانهایی که علو طبع ندارند، «. عقل و اندیشه فرستاده خداوند و معیار همه اموراند»فرمایند: می

تفکر و تعقل خویش را در امور جزیی و صرفاً برای پرورش بدن و حداکثر عاطفه خویش صرف 

مورد پژوهش آنها امور جزیی و کوچک است. در حالی که انسانهای  کنند. به عبارتی، موضوعمی

الطبع و بزرگ منش، موضوعات بزرگی نظیر وجود و هستی، و جهان آفرین را مورد بررسی عالی

 (. 93: 1086دهند) تابعی و محمودیان، و هدف خویش قرار می

م به اخالق و اخالق بررسی مبانی اسالمی در حوزه اخالق حاکی از توجه جدی دین اسال   

پژوهشی است. این اخالق بر پایه اصل توحید، مسئولیت و اختیار انسان و تأثیر افکار و رفتار 

اخالقی انسان در نحوه زندگی او پی ریزی شده است. در اندیشه اسالمی اخالق پژوهشی بر مبانی 

آموزه ها در منابع ترین خاصی است که از جهان بینی دینی و اسالمی سرچشمه می گیرد. مهم

اسالمی و دینی در قرآن کریم و نهج البالغه و برخی منابع ارزشمند مربوطه آمده است. با توجه 

توان به به این امر که تمامی پدیده های جهان خلقت از جمله انسان، هدفمند هستند، می

ت ان آن اسگونه نگریست که هدف از خلقت انسهدفمندی بشر از دو بعد اندیشه و نظر، بدین

که با نگاهی الهی به جهان نگریسته و دریابد که خداوند دارای علم مطلق و قدرت مطلق است و 

(. از طرفی با برخورداری انسان از ویژگی 1088خود، فقر مطلق و عین نیازمندی است) معارفی، 

ا انجام تواند بمیتوان به تحول پذیر بودن او پی برد که اختیار و آزادی در برابر قوانین الهی، می

اعمال اختیاری اخالقی به رشد و سعادت ابدی دست یابد. حاکمیت این فکر و اندیشه و بینش 

خواهد، شود که انسان به خود اجازه ندهد هر فکر و اندیشه و عملی را هر گونه که میسبب می

رو، اندیشه اش اندیشه دهد. از این انجام دهد، بلکه او آزادانه خود را در اختیار خداوند قرار می

 کند.شود و بر اساس دستورات او حرکت میالهی، افعال و رفتارش نیز الهی می

های اخالقی از امور فطری بشری است. از این رو تعالیم الهی و دینی گرایش به اخالق و ارزش   

رعایت همواره بر محور مسائل اخالقی بوده است. از مهمترین مباحث در حوزه اخالق پژوهش، 

باشد. رعایت این اصول در طراحی و اجرای پژوهشها از اصول اولیه تحقیق اصول اخالقی می

است. در طراحی و اجرای تحقیق، رعایت صداقت و امانت علمی، در نظر گرفتن باورهای رفتار و 

نظام اجتماعی، صداقت هنگام بازبینی مطالب موجود در پیشینه تحقیق و در نتایج پژوهش، 

ر حسن استفاده از اعتبار پژوهشی، توجه به رفاه حال اعضای گروه تحقیق و اجتناب از دقت د
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ایجاد ناراحتی برای آنان ضروری است. در قرآن کریم، روایات معتبر منسوب به پیامبر و جانشینان 

واالمقام ایشان؛ و همچنین در منابع معتبر و اصیل علوم انسانی، اصول و قواعد بسیار زیادی 

توان منشورهای اخالق عمومی و اخالق تخصصی حرفه ای برای مشاغل دارد که از آنها می وجود

گوناگون آموزشی، پژوهشی، درمانی، اقتصادی، ارتباطات و دیگر موارد را به گونه ای اقتباس و 

تدوین کرد که با جدیدترین و روز آمدترین متون و منشورهای ارائه شده مراکز تخصصی 

( در 1084بر برابری داشته باشد. عالوه بر این، به گفته عزیزی و اعتمادی )دانشگاههای معت

تجربیات انسانی نیزتوجهی خاص به اساس اصول الهی و بین المللی و معیارهای شغلی و حقوق 

فردی و انسانی شده است که شامل رعایت آزادی فردی، حق انتخاب فردی، رعایت حفظ اسرار، 

های احتمالی در جریان پژوهش، حق تصمیم گیری و انتخاب بین حق آزادی اجتناب از آسیب

خطر عدم انجام بررسی با خطراتی که ممکن است در نتیجه انجام تحقیق بر فرد وارد شود، 

رعایت حقوق افراد نابالغ یا بالغین که از نظر روانی نقص دارند و جلوگیری از خطرات احتمالی 

و سایر بیانیه های مرتبط با اخالق در  1هلسنیکی به سالمت افراد تحت بررسی در معاهده

 باشد )انجمن پزشکی دنیا، معاهده هلسنیکی(. ها میپژوهش

رعایت اصول و ارزشهای اخالقی در همه ابعاد زندگی بشر یکی از مهمترین راههای حفظ و    

در  خالقیارتقا سالمت زندگی اجتماعی است. فعالیتهای بشری تنها در پرتو رعایت مالحظات ا

های تربیتی نیز در کنار توجه به مالحظات محتوایی، مسیر درست قرار خواهند گرفت. در پژوهش

ساختاری، ماهیتی و روش شناختی آن، به ابعاد اخالقی آن باید پرداخته شود. سجادی و عبداهلل 

جرای یک ( هم براین عقیده اند که بی توجهی به ابعاد و مالحظات اخالقی انجام و ا1085یار)

تواند زیانهای بسیاری برای موضوعات یا آزمودنیهای مورد تحقیق اعم از افشای اسرار پژوهش می

آزمودنیها، دستکاری در داده ها، ارائه تفسیرهای غلط و مغرضانه، سوءاستفاده سازمانها و مراکز 

اعی قتصادی و اجتممرتبط با تحقیق از داده ها یا تفاسیر و بهره برداریهای جانبدارانه سیاسی، ا

را به دنبال داشته باشد. پرهیز از زیانهای فوق، از یک سو مستلزم رعایت الزامات، اصول، قواعد و 

مالحظات اخالقی حاکم بر اجرای یک تحقیق، و از سوی دیگر، برخورداری افراد محقق از مجموعه 

الوه بر مهارتها و ای از صفات و فضایل اخالقی مرتبط با انجام یک پژوهش است. محققین ع

دانش مورد نیاز پژوهش، الزم است به فضایل اخالق پژوهشی نیز توجه داشته و به آن عمل 

 شود. نمایند، زیرا یک تحقیق اساساً، درون چارچوبی از ارزشهای جامعه انجام می

در نهایت، همواره در کنار مسئله پژوهش و چگونگی دستیابی به پاسخی برای آن، مسئله     

شود. همزمان با افزایش دی دیگری نیز به سالمت و پاکی تحقیق و دستاوردهای آن مربوط میج
                                                      

1.Declaration of Helsinki 
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تولیدات علمی، وجه اخالقی پژوهش، به یکی از دغدغه های جدی صاحبنظران و محققان تبدیل 

شده است؛ چرا که امروزه علم، تکنولوژی و اخالق بیش از پیش درهم تنیده شده است و 

؛ 2334، 1تأثیر بیشتری بر جامعه و زندگی انسان دارد. این مهم با دیدگاه گالو تکنولوژی هر روزه

همسو می  1085؛ و سجادی و عبداله یار، 1053؛ اسالمی اردکانی، 2313و دیگران،  2روس

 باشد. 

به عالوه، به حداقل رساندن خطر و حفظ تعادل میان سود و زیان )هزینه منفعت( پژوهش      

توان گفت که رعایت اصول و (. می2336، 0اصلی اخالقی پژوهش است )جفناس یکی از الزامات

موازین اخالق پژوهش باعث اعتماد بیشتر به نتایج آنها شده و آثار مادی و معنوی کوتاه مدت و 

بلندمدت فراوانی برای رشد علمی کشور و نیز افزایش فضائل اخالقی را در پی دارد. بنابراین 

ی و دهول خود استوارند و این اصول بیانگر ارزشهایی هستند که در شکلقواعد تحقیق بر اص

مناسب سازی قوانین، در موقعیتهای گوناگون انجام تحقیق نقش دارند. لزوم توجه و رعایت اصول 

شود که از علمی، فنی، معنوی و اخالقی پژوهش در تمامی مراحل آن زمانی بیشترآشکار می

 م به مباحث اخالقی پژوهش نگریسته شود.منظر تعالیم انسان ساز اسال
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