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سرمقاله
Editorial

هاي دانشگاهي بروز واگرايي از موازين اخالقي در پژوهش
Reconsidering academic research ethics

الن پژوهشي از بروز    و مسؤ ،)1387بهار  (شور  هاي علوم پزشكي ك   در نشست معاونين پژوهشي دانشگاه    
هـاي  بحـث همچنـين در    . ها و انتشار نتايج گاليـه داشـتند       فزاينده واگرايي از موازين اخالقي در پژوهش      

 نگـران  هـا ها يـا در برخـي رشـته      سال اخير در برخي از دانشگاه     در يكي دو  را  شدت اين عارضه    هي،گرو
گونـه مـوارد    رم تحقيقات و فنĤوري نيز به لزوم برخورد جدي با اين          كردند و معاون محت    توصيف مي  كننده

 از سـوي    ISIهـاي انـدكس شـده در        گرچه گرايش به سوي انتشار مقاله به ويژه در مجله         ا.كيد داشتند أت
كمبود امكانات و وقـت كـافي       ،  و عواملي چون ضرورت ارتقا    گردد  ترويج مي هاي پژوهشي كشور    سياست

 و بنـدي هـاي پژوهـشي، رتبـه     يـابي بـه اهـداف طـرح       در دسـت  گرانايي پژوهش  ناشكيب ،براي پژوهش 
شناسـي  ت علمي، كمبود بودجه، ضعف در روش      أ اعضاي هي  اتي و  مراكز تحقيق  ها،هاي بين دانشگاه  رقابت

كمبـود   و جامعـه در  هاي اجتماعي و اقتـصادي      ارزش برخي   و اجراي پژوهش، ناتواني در كنترل، واژگوني      
 آشـكار و نهـان از مـوازين و           تخطـي   ولي ،هاي حمايتي در اين امر به طور غيرمستقيم نقش دارند         انگيزه
عوارض منفي جبران ناپذيري فراراه رشد در دراز مدت هاي اخالقي در پژوهش به ويژه در دانشگاه،       ارزش

، كپـي  هـاي ديگـران  هاي پـژوهش  يافتهه دست اندازي ب.علمي و فرهنگي كشور بر جاي خواهد گذاشت       
هـا يـا    سايرين، حذف نام شركا، عدم رضايت سـوژه  هايه و نوشت  هاه يا بخشي از مقال    كليبرداري محض 

كـاري نتـايج نهـايي، سـوگرايي در     ، انتشار بي اجازه، طراحي غيرواقعي، دست   هاآزمودنيرضايت ناآگاهانه   
بينـي شـده نيـز       تبعات قانوني پيش   توانداست كه مي  هاي رايج در انتشار   ارائه اطالعات و غيره از واگرايي     

.داشته باشد
احترام به علـم و حفـظ حقـوق    گر كاهش  نشاننش هرچه باشد، رشد روزافزو   كار دليل اين  ،به هر حال  

هاي علمي و تميز درسـتي از       يابي به واقعيت   و دست  خردگر كاربرد   وظيفه پژوهش .هاي ديگر است  انسان
به مفهوم ديگر   و  خردي  هاي غير واقعي توليد شود، بي     كار بازماند و يافته   نادرستي است و آنجا كه خرد از        

حداقل اخالق اين است كه بپذيريم عقالنيت را بـه كـار            "به قول كانت    . گزين خواهد شد  اخالقي جاي بي
سازگاري انديشه با ضوابط ارزشي رفتار، عقالنيت و خردورزي است و براي مثال اگر به جاي منطق              . بريم

."ايممنطق علمي و به تبع آن اخالق را زير پا نهاده،2 × 2= 5بنويسيم 2 × 2= 4
در ايـن   . هاي معرفتي آدمي و معيار آن گـزارش صـادق از واقعيـت اسـت              گويي به نياز  هدف علم پاسخ  

 دانـشجو،    و فكر، مـدير  ، تكنولوژيست، روشن  دانشمندگر،  تواند به عنوان پژوهش   راستا، فرد دانشگاهي مي   
هـا، بحـث    قرار گرفتن در هر يـك از ايـن جايگـاه          عضو جامعه مدني يا بين المللي قرار گيرد و بر حسب            
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وليت سؤمـ . شـود  و مالحظات اخالقي مشترك و در عين حال متفاوتي براي او پيش كـشيده مـي          اتالزام
تـراز معرفتـي افـراد، در      فكر دانشگاهي توليد و عرضه اطالعات، ياري به ديگران و باالبردن            اصلي روشن 

 علمـي هيأتاي هم به عضو  اخالق حرفه . هاي تازه و گرفتن تصميم بهينه است      راستاي رسيدن به دانش   
كنـد و در ايـن راسـتا    ليت نگاه ميؤوهم به دانشگاه به عنوان نهاد صاحب حق و مس       و  گركنشعنوان  به  

فنĤوري، تربيت نيـروي انـساني كارآمـد و         هاي علمي و     ظرفيت رشدليت  و مسؤ ،دانشگاه در مقام يك نهاد    
.مرجعيت علمي را بر عهده دارد

هـاي خطـر يـا    هاي مقابله بـا آن و بـه صـدا در آوردن زنـگ       هاي سوء رفتار علمي، شيوه    كشف انگيزه 
 علـوم   هـاي پـژوهش در  اي اخـالق    هاي منطقـه  كميته. افشاگري، از مباحث مهم اخالق دانشگاهي است      

هاي علـوم پزشـكي بـراي حفـظ         گران دانشگاه ها و هدايت پژوهش   سداري از  ارزش   پزشكي كه وظيفه پا   
هايشان ليتو ولي شرح وظايف و مسؤ     ،شوند مي تشكيل در اين راستا   ، دارند  بر عهده  هاي اخالقي را  ارزش

هـاي غيـر اخالقـي از    مباحث تـشخيص رفتـار  . گران چندان شفاف نيست   هاي پژوهش  رفتار ءدر قبال سو  
هـاي علمـي و حـق       سـرقت كننـدگان و داوران،   بررسيگاهيان و زياده روري اخالقي از طرف        سوي دانش 
ـ كـه بايـد مـورد موشـكافي قـرار گير     هـستند   از جمله مواردي  غيره و، تعارض منافع  نويمالكيت مع  د و ن

يان تر دانـشگاه  سازي بيش آگاهديگر  از سوي   .  خويش را در قبال آنها بازشناسايي كنند       ليتوها مسؤ كميته
ضييعهاي به موقع و دفاع از حقوق ت       گيرتصميمهاي الزم، هاي اخالق در پژوهش، هشدار    ارزشنسبت به 

مـديريت  . دنگيري شـو پي از سوي متوليان اخالق در پژوهش با جديت   دباي مي مواردي هستند كه  شده از   
 مـوازين اخالقـي در   هـا و دفـاع از  هاي دانشگاهي و حفظ حرمت    ارزشبايست با پاسداشت   مي يدانشگاه
 زدن بـه فـرو      دامـن  و از    زدت علمي را نسبت به اين مقوله مهم معطوف سا         أ توجه اعضاي هي   ،هاپژوهش
. به طور جدي پيشگيري نمايد ارزشيمرزهايريختن 
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