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 :علم اخالق از انتيص در يعلم يها انجمن استيس
  1يمل يها تالش ،يجهان يها تجربه

  
  4ييرزايم اهللا تيدآيس 3،يمعصومه قاراخان 2،راد يقانع نيمحمدام

  
  )15/04/97رشيپذ خيتار، 22/08/96 افتيدر خي(تار

  
  دهيچك

 در علم كنشگران مشاركت مستلزم رانيا در علم اخالق يارتقا و علم شرافت حفظ
با طرح  ،مقاله نيا در. است يجهان اتيتجرب از يريگ بهره و علم نهاد يساختار تحول

در زمينة اخالق  رانيا يعلم يها ها و عملكرد انجمن برنامه يبه بررس يسه پرسش اصل
اخالق علم چه  يارتقا يبرا يعلم يها انجمن نكهيازجمله ا م؛يپرداز يمعلم 
رو هستند،  روبه يخود با چه مشكالت يها تيبر سر راه فعال دهند، يانجام م ييها تيفعال

 يبرا ران،ياز صاحبان نفع و نفوذ علم در ا يبخش گاهيها، در جا انجمن نيا ت،يو درنها
با  يشيمايها، پ پرسش نيپاسخ به ا يدارند. برا ييشنهادهاياخالق علم چه پ يارتقا

صورت  رانيا يعلم يها انجمن انيباز در م يها نامه و طرح پرسش استفاده از پرسش
نشان  ها افتهي ليها را پاسخ دادند و بازگرداندند. تحل انجمن پرسش 113گرفت كه 

و ضرورت توجه به اخالق علم  يمند مسئله به رانيدر ا يعلم يها كه انجمن دهد يم
 يها ياز ناراست يريگ شيو پ يمقابله با هنجارشكن يبرا آنها يشنهادهاياذعان دارند و پ

________________________________________________________ 
 يا حرفه اخالق يارتقا در يعلم يها انجمن نقش« عنوان با يمل يطرح يهاافتهي از يكوچك بخش مقاله نيا. 1

كشور در  يعلم استيس قاتيمركز تحق تيو با حما راد يدكتر قانع يمشترك با جناب آقا شكل به كه است »علم
از  راد يو هنگام نگارش مقاالت و كتاب مربوط، دكتر قانع يطرح پژوهش افتني انيانجام شد. پس از پا 1396سال 

  .باد يگرام ادشي و شاد روحش. ميكنيم ميتقد زيمقاله را به آن همكار دانشمند و عز نيما رفت. ا انيم
  كشور يعلم استيس قاتيتحق مركز ديفق استاد. 2
 qarakhanim@gmail.com مسئول) نويسنده( ييدانشگاه عالمه طباطبا ،ياجتماع دانشكدة علوم اري. استاد3

 ayatmir@ihcs.ac.ir يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يپژوهشكدة مطالعات اجتماع اري. استاد4
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و  يساختار راتييتغ« يريگ يو پ »يا حرفه يالگوساز«، »آموزش«در سه بعد  يعلم
 بان،يتاهداف مستلزم وجود ساختار پش نيدرخور توجه است، اما تحقق ا »يسازمان

تر  مهم و ازهمه زانيمجازات هنجارگر ،يزياز هنجارگر يريگ شيپ يامكانات الزم برا
 يها انجمن تيكه با توجه به ماه يا است، مسئله يعلم يها از استقالل انجمن انتيص

 يسادگ به يو فناور قاتيآنها در وزارت علوم، تحق يساختار گاهيو جا رانيا يعلم
 . ستيممكن ن

  .علم يا حرفه اخالق ،يعلم  انجمن علم، اخالق: يديكل واژگان
  

  مقدمه
شدن  اي ساز توسعة علمي است و هم خود محصول توسعه و حرفه علم هم زمينه يا حرفه اخالق

اي از وسائل فني و  توسعة دانش ازطريق مجموعه«علم را  ينهاد هدفعلم است. چنانچه 
 متوجه را يشتريب ياجتماع يها تيمسئول هدف نيا م،ي) بدان73: 1385 راد، ي(قانع» اخالقي

 توجه به اشاره دركنار برد، و فرانكل. كند يم) 20: 1394 ك،ي(رزن »حرفه مثابة به« علم
 ديتأك نهيزم نيا در يعلم يها انجمن نقش بر دانشمندان، يا حرفه رفتار به دولت و ها دانشگاه

 يها انجمن) 2003( چيتكووي و نديلو ازنظر يحت كه چنان)؛ 2003 برد، و(فرانكل  كنند يم
 رفتار يارتقا سبب ها، كنش از يا دامنه به پرداختن با توانند يم كه هستند يگاهيجا در يعلم

  .شوند علم كنشگران انيم در مسئوالنه
 يفن ،يكشاورز ،پايه علوم يتخصص يهاگروه در يعلم انجمن صديس از شيب حاضر، حال در

 ساختار در يرسم طور به كه دارد وجود رانيا در هنر و يارشتهنبي ،يانسان علوم ،يمهندس و
آنها چگونه از  نكهيمنظور بحث دربارة ا به يكاف شواهد اما، اند، شده ثبت و فيتعر كشور يعلم
 برند يو حفظ اخالق علم بهره م يا رفتار مسئوالنة حرفه يارتقا يخود برا تيو ظرف گاهيجا

در انجام  يعلم يها كه به شناخت نقش انجمن ميهست يمطالعات مندازين ن،يوجود ندارد؛ بنابرا
 و علم شرافت از دفاع در يعلم يها انجمن نقش مطالعة با مقاله، نياكاركرد بپردازند.  نيا

. كند كمك نهيزم نيا در يتجرب و ينظر دانش يارتقا به تواند يم آنها، يرو شيپ يها يدشوار
 و يمدن ينهادها گاهيجا درباب علم يها يگذار استيس يبرا ييمبنا تواند يم ن،يهمچن
 كه كند جلب موضوع نيا به را يعلم نظام گذاران استيس توجه و باشد يتخصص يها انجمن
 يها  انجمن و يعلم اجتماع  تيظرف از يمند بهره و علم يا حرفه اخالق كردن نهينهاد بدون
 ينوع نكهيا ژهيو به است؛ دور به ينيب واقع زا يعلم يها تيفعال يفيك و يكم توسعة امكان ،يعلم
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 در يعلم يها انجمن مانند ،يمدن ينهادها گاهيجا و نقش دربارة يعملكرد و ينشيب شكاف
  .دارد وجود ،يحكومت و ياسيس كنشگران انيم در ژهيو به ران،يا

 يجهان اتيتجرب به استناد با نخست، بخش: است شده ميتنظ بخش دو در ِرو شيپ مقالة
 يبرخ شرح به ،يعلم شرافت و علم يا حرفه اخالق يارتقا در يعلم يها انجمن عملكرد دربارة

 دوم، بخش. پردازد يم شده انجام يها پژوهش و اسناد قيازطر يعلم يها انجمن يكاركردها
) 1: بخش سه در پژوهش يها افتهي. است رانيا يعلم يها انجمن انيم در شيمايپ حاصل

 اخالق يارتقا يبرا ها انجمن يشنهادهايپ) 2 علم، اخالق يارتقا يبرا ها انجمن يها تيفعال
 يكدگذار وةيش به و يريتفس كرديرو با علم اخالق يارتقا يبرا ها انجمن راه سر موانع) 3 و علم،
  .شد يپرداز مفهوم و يبند مقوله يموضوع و باز

وم پايه و فني مهندسي، هاي علوم انساني و اجتماعي، عل شده شامل انجمن مطالعه تيجمع
هاي علمي  انجمن  ونيكميس«اي  است كه برطبق فهرست مندرج در  رشته كشاورزي و بين

 322، و در زمان مطالعه برابر با 1394منتشرشده در  ،»يو فناور قاتيوزارت علوم و تحق
 يها و حذف برخ انجمن يبرخ بودن رفعاليپاسخگونبودن، غ حال، نيانجمن بوده است. باا

 يشمار پژوهش به نمونة تصادف تمام يريگ ناقص و مخدوش سبب شد كه نمونه يها نامه پرسش
 يعلم يها درصد از انجمن 35نامه مربوط به  پرسش 113متناسب مبدل شود و درمجموع 

 پاسخ بدون موارد ها،نامه پرسش مطالعة و يبررس از پس ز،ين تعداد نيا از كهدريافت شد  رانيا
 در يينها ليتحل يبرا درصد 33 معادل نامه پرسش 106 ت،يدرنها و شد گذاشته كنار يتكرار و

  1.شد گرفته نظر
 

  يجهان اتيتجرب: علم اخالق يارتقا و حفظ در يعلم يها انجمن نقش
 يا از اخالق حرفه انتيحفظ شرافت علم و ص يعلم يها انجمن يها تيمسئول نيتر از مهم يكي

متبوعشان  يمانند نهادها گر،يد يارزش يدرون ساختارها يعلم يها انجمن يعلماست. اعضا
كه ممكن است با  يينهادها كنند، يو كار م ي)، زندگيپژوهش يها مؤسسه اي(دانشگاه 

انجمن را تحت  يها برنامه ياثربخش تواند يم نينباشند و ا ايسو باشند  انجمن هم يها ارزش
________________________________________________________ 

 است متمركز ياگسترده پژوهش يهاافتهي از يكوچك بخش بر صرفاً مقاله نيا شد، مطرح شتريپ كه طور همان. 1
 روش شرح در آنچه ن،يبنابرا است؛ شده انجام ياحرفه اخالق يارتقا در يعلم يها انجمن نقش يبررس يبرا كه
 نيا يهاافتهي ةيبق به توجه با كه يگريد مقاالت يآمار تيجمع حيتوض يبرا گاه است، آمده مقاله نيا يبرا

  .است شده تكرار شده نگاشته پژوهش
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 شتريب دانشمندان ها، دانشگاه در يا حرفه تيلفعا نيآغاز يها سال يط ژهيو به دهد؛ قرار ريتأث
 طور به و عيترف يها پاداش كه ييجا يعني دارند؛ قرار متبوعشان ينهادها ريتأث تحت

 تيتثب يخوب به گاهشانيجا نكهيا از پس ،يبعد يها سال در. دارد وجود يمال منابع ميرمستقيغ
 در آنها،. كنند تيفعال شتريب يعلم يها انجمن در توانند يم كنند احساس است ممكن شد،

 مشغول علم تر گسترده مسائل و آنهاست ريدرگ شان رشته كه يمسائل به نخست، مرحلة
 ةياول يا حرفه موطن يانجمن اگر حال، نيباا. دارند ارتباط دانشگاه سه اي دو با احتماالً و شوند يم

 نخست درجة در دانشمند يا حرفه تيفعال در انجمن يها ارزش و استانداردها باشد، شياعضا
 ها انجمن يرؤسا چه)، 2003( قيليك گفتة به اما،). 225: 2003 ق،يلي(ك رنديگ يم قرار تياهم
 شوند،  دهيبرگز شان يعلم يدستاوردها واسطة به چه و ياسيس ركانةيز يكارها انجام ليدل به

 ،يال و رفتارو اعم ليخصا يعنيخود،  1»مكنون يها ارزش« شناخت ازمندين يعلم انجمن
پردرآمد و افتخارات  يها تيبه موقع يكس است كه مستوجب پاداش است. مهم است كه چه

 نيا يمبنا ييها و چه ارزش رند،يگ يبزرگ را م يها ميتصم يكسان چه ابد،ي يدست م
  .هاست يريگ ميتصم

 در علم شرافت حفظ و يا حرفه اخالق يارتقا درجهت نقش يفايا يبرا يعلم يها انجمن
 و اعضا، با رابطه نوع نفوذ، و قدرت سابقة به توجه با آنها،. كنند يم عمل متنوع شان،ياعضا انيم

 شانياعضا يبرا تيهو مهم منبع مثابة به ها انجمن ن،يباوجودا. اند متفاوت منابع، برحسب
 خدمت نينخست. هستند شانيها رشته يهاسنت و هاارزش مشروع انيمتول و دارند كاركرد

و  2ياخالق يرهنمودها كردن يبند صورت علم، شرافت يارتقا و حفظ به يا حرفه يها نانجم
 يا حرفه يها انجمن تياست. مسئول يو مهندس يعلم يها انجمن  انيم 3ياخالق يآگاه جيترو

 يريپذ تيمسئول نيتمر ساز نهيمنظم علم است كه آشكارا زم جيدر سطح دوم، آموزش و ترو
 يها وهيش به يعموم استيدر توسعة س يا حرفه يها نقش انجمنمشترك است. سطح سوم، 

  متنوع است.
 ييتنها به يعلم التيتما ييعلم و جامعه، بازنما انيم دةيچيتعامالت متعدد و پ يايدن در

 ييها تيدانشمند، مسئول گاهيدر جا ياستدالل كرد دانشمند، حت توان ي. درواقع، مستين يكاف
و مسئلة  ستيز طياش دارد. توجه به مح و خدمت به مجموعه  يعلم قيعال شتريدرك ب يبرا

 چيتكووياست ( يعموم استيدر توسعة س يعلم يها روشن نقش انجمن يها از نمونه سميترور
________________________________________________________ 

1. Hidden values 
2. Ethics Guidelines 
3. Ethics Awareness 
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  تيمسئول از يبخش زين »يا حرفه تيحما« همكارانش، و چيتكووي گفتة به). 2003 همكاران، و
 يا فهيها وظ انجمن يكاران و اعضا فكران، هم ماز ه تيحما 1.است يعلم يها انجمن يا حرفه
از عهدة آن  يخوب ساختارشان به ليدل به يعلم يها است كه انجمن يا و حرفه يصنف ،ياخالق
 يها انجمن يبرا تواند يم نهيزم نيدر ا »كايامر يشناس انجمن جامعه« ي. الگونديآ يبرم

و  هم در سطح  يهم در سطح مل ،يتماعدر حوزة علوم اج ژهيو مختلف به يها در رشته يا حرفه
ها و عمل در  نقش توسط انجمن تيمسئول رشيالبته، پذ 2.رديدر كانون توجه قرارگ ،يالملل نيب

كه انجمن در آن  ستين يا ياسيو س يفقدان ارتباط با ساختار اجتماع يمعنا چارچوب آن به
به  كنند، يم يباز يا ق حرفهدر توسعة اخال يعلم يها كه انجمن يو نقش ييقرار دارد. كارآ

منوط است كه  يا يو اجتماع ياسيس نةيزم رييموجود و تغ تيآنها در برخورد با وضع ييتوانا
  (همان). رديگ يدر آن صورت م يعلم تيكار و فعال

 يعلم يها انجمن يبرا يا اخالق حرفه يكم سه كاركرد درباب ارتقا مشخص، دست شكل به
 ي) آموزش كل1: شود يدنبال م يمتفاوت علم يها همواره و در حوزهكه  شود يم  در نظر گرفته

 يريگ شي) پ2 كند؛ يفراهم م يريپذ آموزش و جامعه يرا برا ييها : كه فرصتيا حرفه يو ارتقا
 كند؛ يارائه م ياخالق يها يروشدن با دوراه روبه يبرا ييها هي: كه رهنمودها و توصييو راهنما

 يشياند كه به چاره ياخالق يكدها تيه به ضرورت و الزام رعاو توج اتيشكا يريگ ي) پ3
 سازد، يآور م را الزام ياخالق ياستانداردها تيو رعا پردازد يم يا حرفه يها يزيهنجارگر رامونيپ

ها  سه كاركرد و هم شكل نظارت انجمن نيدر ا يعلم يها انجمن يريهرچند هم سطوح درگ
 قيكاركردها ازطر نيبا هم متفاوت است. ا شانيها دانشمندان در رشته يها تيبر فعال

________________________________________________________ 
 صدور نهيزم نيا در زيبرانگ نيتحس اقدامات از يكي)، 2010( »علم شرفتيپ ييكايامر انجمن« گزارش طبق. 1

 در شناسان جامعه از تيحما بر يمبن، 2010 سپتامبر 21 در كايامر يشناس جامعه انجمن رهيمد ئتيه  نامة قطع
 جهت به كه يشناسان جامعه دهد، يم قرار خطر درمعرض را آنها شانيها نوشته و پژوهش كه است جهان، سراسر
 نيچن با مبارزه در فكر هم ينهادها يبرخ با انجمن. شوند يم رو روبه شكنجه و آزار زندان، با شانيها دهيا چاپ

 دربارة يرسان يآگاه شيافزا هدفمند، يها نامه نوشتن قيازطر يهمكار نيا. كند يم يهمكار ييسوءرفتارها
 نيا كايامر يشناس جامعه انجمن هدف. شود يم انجام آنها يپناهندگ جهت كه ستا ييها تالش به كمك و خشونت

 و خطرناك يها تيموقع در شناسان جامعه از تيحما و انيب يآزاد ،يدانشگاه يآزاد طرفدار دهد نشان كه است
 ييكايامر انجمن گزارش ازنقل  (به كاستيامر يشناس جامعه انجمن به يخشونت نوع هر از گزارش يحام زين
  ).7: 2010 علم، شرفتيپ

 و شناسانجامعه از يشناس جامعه يالمللنيب انجمن و اروپا يشناسجامعه يهاانجمن تيحما مثال، يبرا. 2
 دست است.  نياز ا رياخ يهاسال در هيترك ياسيس تيموقع در همكارانشان
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 يبرگزار ،يهنجار يها گزاره گريو د ياخالق يازجمله ارائة كدها ،يمختلف يها تيفعال
و  ات،يشكا يريگ يپ ،يآموزش يها و دوره يانتشار مطالب آموزش ،يا حرفه يارتقا يها كارگاه

(در سطح دانشگاه/  يو آموزش يلمع يها در حوزه يسازمان درون يو رهبر تيريتوجه به مد
 استيمثال، س ي(برا يعلم يها در حوزه يرونيب تيريپژوهشگاه و دانشكده/ پژوهشكده)، و مد

و  چيتكووي؛ 259: 2003 چ،يتكوويو  ندي(ر.ك: لو شوند ي) محقق ميدر سطح مل يعلم
اخالق  يرتقاا يها برا كه انجمن ي) در چارچوب اقدامات2000). دومز (201: 2003همكاران، 

  ارائه داده است:  ليبه شرح ذ ييها شنهاديپ دهند، يعلم انجام م يا حرفه
 امكان با را ياخالق يكدها ديبا يعلم يها رشته همة: ياخالق ياستانداردها نييتع 

 گسترش يبرا يتالش گونه هر. دهند ارائه و كنند ميتنظ انجمن ياعضا همة مشاركت
 كه باشد همراه يكسان آموزش و آنها جيترو جهت يا نامهبر با ستيبا علم ياستانداردها

 بروز به مربوط يدعاو يعلم يها انجمن يوقت شود يم گفته. هستند آن دنبال به
 شود، ينم منتشر يعموم صورت به آن جينتا كنند، يم يبررس را نادرست يرفتارها
 .كنند منتشر يعموم صورت به را جينتا نيا ديبا ها انجمن كه يدرحال

  يو استانداردها رديرشته را دربرگ ياخالق يها مؤلفه ديبا يآموزش: شرح درس آموزش 
 يبرا يستيبا يعلم يها را بازتاب دهد. انجمن يآموزش ينهادها دشدةييتأ
و  يعلم يها انجمن نيب ياجماع كنند. همكار گريد يبا نهادها جهيآوردن نت دست به

پركردن شكاف  يبرا يهمانند پل ديبا يردكارب ياخالق يبر سر گسترش كدها يا حرفه
 شود. يتلق يو عملكرد اخالق يشناخت اخالق انيم

  شفاف  ميشامل ترس يطرح پژوهش يزير و مشاوره در برنامه يو مشاوره: همكار يهمكار
است.  2يفكر تيمربوط به مالك يها استيو س 1اعتبار صيتخص ،يها، روابط كار نقش

 يها همچون سازوكار ،يبر همكار يمبتن يها كردن توافق در هماهنگ يستيها با انجمن
و دانشمندان فعال باشند. در  انياز دانشجو تيحما يمشاوره برا يبردها حل تضاد و راه
 ني. چنرديگ يقرار م يكل يها يابيها تحت ارز ابتكار انجمن ياثربخش زانيحال حاضر، م

 است.  يدارند، ضرور يميخودتنظ يها كاركردها كه انجمن يوقت ،ييها يابيارز

  يبر اخالق پژوهش دارند. كدها يرگذاريتأث يبرا يها، در نقش ناشر، فرصت نشر: انجمن 
پوشش دهد و  زياخالق نشر را ن يستياند با كرده نييو تع ميها تنظ كه انجمن يا ياخالق

________________________________________________________ 
1. Credit Allocation 
2. Iintellectual Property Policies 
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 اب كينزد از ستيبا انجمن هر سيرئ. باشد پژوهش يارتقا درجهت يانتقاد عنصر يدارا
 ياخالق ياستانداردها نييتع در متخصصان و پژوهشگران ديجد يها نسل و رانيسردب
 اتينشر. دهد تياهم پژوهش شرافت نيتضم در آنها تيپراهم نقش به و كند تعامل
 شرافت يارتقا به كه باشند داشته يآموزش يها برنامه يستيبا يعلم يها انجمن
 از يوميكنسرس يستيبا يعلم يها انجمن. شود منجر پژوهشگران كار در پژوهش

 با و دهند ليتشك يعلم پژوهش نشر ياستانداردها توسعة منظور به مجالت رانيسردب
 پژوهش نةيزم در يسندگينو به توجه در يدست كي يها استيس گريكدي يهمكار

 تيمسئول و يسندگينو يبرا ييارهايمع است الزم ن،يهمچن. كنند فراهم يا چندرشته
  .كنند نييتع يعلم يها انجمن اتينشر در سندگانينو

 را علم شرافت حفظ و يا حرفه اخالق يارتقا در يعلم يها انجمن استيس ،يطوركل به
 يرفتار اخالق يو رهنمودها 1ياخالق يها كدنامه نيتدو) الف: كرد كيتفك بخش دو به توان يم

 يها برا كه انجمن ييها تيكدها و ب) فعال نيا ياجرا زيو ن يا در ابعاد مختلف اخالق حرفه
دو دسته  نياز ا كي. در ادامه، به هر دهند يو حفظ شرافت علم انجام م يا توسعة اخالق حرفه

  .ميپرداز يطور مجزا م به ها استيس
  

  اجرا تا نيتدو از: ياخالق يها كدنامه) الف
است.  يا ق حرفهاخال يارتقا يها برا اقدامات انجمن نيتر يو اصل نياز اول يكدنامة اخالق نيتدو
پژوهش  يها ادداشتيبه حفظ كل نظام علم، از  ي)، شرافت فرد2003( قيلينظر ك به
دانشمند در شرافت نهاد علم  ي. شرافت فردشود يمنجر م ج،ي) گرفته تا گزارش نتايبردار شي(ف
 وجود ياخالق يا كدنامه ديبا ،يرونيب يافراط يها علم از نظارت ييرها ينقش دارد. برا زين

 ييها سازمان يعلم يها . انجمنرندياز دانشمندان آن را بپذ يداشته باشد كه بخش بزرگ
 گر،يعبارت د به كنند؛ يرا حفظ م يو كدنامة اخالق دهند يرا آموزش م ها يهستند كه آگاه

و  ياصل يها از ارزش يبازتابكدها  ني). ا225: 2003 ق،يلي(ك دهند يشرافت علم را ارتقا م
 يكار روند و رهنمودها ها به ارزش نيانتقال ا يبرا توانند يهستند و م يا رفهح يها آرمان
از آموزش دانشمندان و پژوهندگان ارائه كنند. كدها  يمنزلة بخش را به يتر افتهي بسط ياخالق

 يسوءرفتارها رامونيپ يدعاو يبررس يهم هستند كه برا يياستانداردها نييتع يبرا ييارهايمع

________________________________________________________ 
1. Moral Codes 
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 است ممكن ياخالق يرهنمودها. روند  يم كار به نامناسب رفتار مجازات و معل در يا حرفه
 مذهب، ،يمال قيعال فرهنگ، خانواده، از برگرفته يا حرفه ياساس يها ارزش كنندة قيتصد

 نمونه، يبرا). 2000(دومز،  باشند جوان يها يا حرفه نگرش و آموزش حاصل اي ،يدئولوژيا
 1»يعلم يها انجمن يرؤسا تةيكم« عضو يها انجمن يخالقا يها كدنامه در كه يموضوعات

در  تي/ انتشار، مسئولفيدربرابر جامعه، تأل تيشامل تضاد منافع، مسئول شوند، يپوشش داده م
 يها ه در مقابل سوژ تيها، مشاوره، مسئول داده تيريمد ،يرفتار، همترازخوان سوء يقبال افشا

  ).1998است (برد،  تي/ آزار و اذضيبعو ت واناتيبا ح يرفتار انسان ،يانسان
 را يشتريب يها برد راه ها انجمن است الزم باشند، اثرگذارتر ياخالق يكدها نكهيا يبرا
 يها كدنامه يني. بازباورنديب 3انيچشم مجر يكدها را جلو نيا 2آشكار اثر و ربط تا دهند توسعه
كدنامه  ينيدر بازب »كايامر يناسش انجمن جامعه«هاست. تالش   برد راه نياز ا يكي ياخالق
 شتريرا كه پ يسه كاركرد يانجمن علم كيدست است كه چگونه  نياز ا يا خود نمونه ياخالق

 د،يكدنامه جد ني). با ارائة ا2003و همكاران،  چيتكووي(ر.ك:  كند يم بيذكر شد با هم ترك
 در شناسان جامعه ياري) 1: كرد دنبال را ريفراگ هدف سه انجمن »يا اخالق حرفه تةيكم«

 و) 3 و آن، يآموزش ابعاد به توجه) 2 ،يا حرفه اخالق به مربوط موضوعات كردن روشن
  .كدنامه به آسان يدسترس

 4.اند كرده گزارش رهنمودها نييتع يبرا يمتفاوت اتيتجرب يا حرفه يعلم يها انجمن
 تياز فعال يبخش ،يعلم يا اخالق حرفه يو ارائة كدها ميتنظ نةي)، در زم1995( 5گفتة ملم به

اخالق علم مربوط است. فرانكل  يكدها يروزرسان و به يسيبازنو ،ينيبه بازب يعلم يها انجمن
  :شمارد يبرم ليشرح ذ رفتار مسئوالنة پژوهش به يرا در ارتقا ياخالق يچند كاركرد رهنمودها

________________________________________________________ 
1. The Council of Scientific Society Presidents (CSSP) به  كينزد يمتشكل از رؤسا تهيكم نيا

كاستيمرا يا شصت انجمن حرفه  
2. Visible 
3. Practitioner 

رفتار مسئوالنة «عنوان  ريرا ز ييرهنمودها» انجمن علوم اعصاب« تةي، كم2010 يجوال 20مثال، در  يبرا .4
در اجتماع پژوهش متمركز بود. بخش  يدر چهار بخش ارائه كرد كه هر بخش بر مخاطب خاص »ياجتماع علم
و  ،يمجالت علم رينوشته؛ بخش سوم، سردب نوشتة پژوهش، بخش دوم؛ مرورگران دست دست سندةينخست، نو

ارتباط علم  يهدف برقرار با ها افتهي يو انتشار عموم يعلم اتياز ادب رونيب ها افتهيبخش آخر دربارة توجه به ارائة 
  ).7- 6: 2010علم،  شرفتيپ ييكاير.ك: گزارش انجمن امر شتريمطالعة ب يبا عموم جامعه مطرح شد (برا

5. Malm 
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 ،نوع دربارة است ممكن مهندسان و دانشمندان ،ياخالق رفتار يرهنمودها نبود در نخست 
. شوند سردرگم اي مضطرب رود، يم انتظار آنها از مبهم ياخالق يها تيوضع در كه يرفتار

 و كنند يابيارز را نيگزيجا يها نهيگز تا كند كمك يا حرفه افراد به تواند يم رفتار يها استاندارد
 .دهند انجام يتر نهآگاها يها انتخاب يا رشته زيمتما يها سنت و(مشترك)  يجمع تجربة ةيبرپا

 ،همكاران رفتار يابيارز منظور به را رفتار ياصل ياستانداردها ياخالق يها نامه مرام دوم 
 از يريجلوگ يبرا يابزار منزلة به و كرده فراهم عموم يسو از يا حرفه عملكرد يابيارزش يبرا اي

 .رود يم كار به دانشمندان و مهندسان يفرد و يگروه يهنجارشكن

 ،افراد كردن ياجتماع به دهد يم بازتاب را يا حرفه يهنجارها كه ييستانداردهاا سوم 
 .كند يم تيحما شان حرفه ةياول مراحل در را آنها و كند يم كمك ديجد يا حرفه

 ،يمثبت برا يا فهيرا به وظ 1خطاكار همكاران يمعرف تواند يم استانداردها چهارم 
 قيطر نيرا ارتقا دهد و از ا يمسئوالنة پژوهش كند و رفتار ليدانشمندان و مهندسان تبد

داشت شرافت گروه را  پاس تيمسئول  يا كند كه در آن هر فرد حرفه جاديا ينظارت ينظام
  .رديبرعهده بگ

 ،يرا برا گرانيد يپژوهش، مقاومت دربرابر فشارها يداشتن استانداردها پنجم 
دانشمندان به  يياعتنا يمكن است بكه م ييفشارها كند، يتر م دانشمندان و مهندسان آسان

 داشته باشد.  ياخالق را در پ يايزوا

 ،يسازمان يها ئتيه كه دارد وجود امكان نيا شد، مشخص استانداردها يوقت ششم 
به آنها بدهند.  ياديدربارة اتهامات سوءرفتار، وزن ز يهنگام داور به 4يو قانون 3يياجرا 2،ييقضا
 يشتريب تيحما يدر عرصة عموم يرة رفتار مسئوالنة پژوهشرشته دربا يهنجارها جه،يدرنت

 ). 1993(فرانكل،  كند يكسب م

 يها سازمان يرؤسا ،يعلم يها از انجمن ريغ اخالق علم، به يدر ارتقا يتوجه به نقش جمع در
ا ه فراخوان ني. ادهند يم ياخالق يها از كدنامه ييها ارائة نسخه يبرا ييها فراخوان زين يمختلف علم

توجه به  زيو ن يا رشته نيو ب يا چندرشته يها تياخالق علم در فعال يارتقا يها كدنامه نيتدو يبرا
  . شود يارائه م افتهي در حال توسعه و توسعه يكشورها انيدر م يالملل نيب يها يهمكار

________________________________________________________ 
1. Errant 
2. Judicial 
3. Administrative 
4. Legislative 
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  يعلم يها انجمن ياجتماع يها تيفعال) ب
 ستندين ياند، اما كاف مهم ياخالق يكدها يريارگك كه به اند رفتهيپذ يعلم يها از انجمن ياريبس

گفتة  هم انجام دهند. به يگريد يها تيكدها فعال نيا ياثربخش تيتقو يبرا يستيها با و انجمن
 برد شيدر پ يا نقش گسترده يعلم يها چند دهة گذشته، انجمن ي) ط2003( چيتكوويو  نديلو

ها و  نقش يعلم يها اند. اغلب انجمن داشته شانياعضا يا و توسعة حرفه شانيها حوزه
 يبرا انهيسال يها نشست يمانند انتشار مجالت و برگزار شده، نييفراتر از اهداف تع ييكاركردها

 يگسترده شامل توسعة كدها يها نقش نيها، ا از انجمن ياريبس ياند. برا داشته ،يتعامالت علم
انجام پژوهش  نديرا در فرآ يالقاخ ياست كه عملكردها ييها استياز س تيو حما ياخالق

 ياخالق يها كدنامه ياجرا ري). توجه به تأث258- 257: 2003 چ،يتكوويو  ندي(لو كنند يدنبال م
 نةيتوسعة اقدامات خود در زم يهم برا يگريد يها تيفعال يعلم يها سبب شده تا انجمن

  كمك كنند.  زين يقاخال يها كدنامه يداشته باشند تا به اثربخش يا اخالق حرفه يارتقا
 موضوع به توجه و تيفعال تيوضع از يگزارش فصل هر در علم شرفتيپ ييكايامر انجمن

 و كننده نيتدو ارش،يدست ر،يسردب رنظريز كه گزارش، نيا. كند يم منتشر يا حرفه اخالق
 دپرداز يم ييها تيفعال يمعرف به ،»ها انجمن اخبار« عنوان ليذ شود، يم هيته هيريتحر ئتيه

 اخالق حوزة در ها تيفعال گزارش، نيا در. اند داده انجام يعلم اخالق نةيزم در ها انجمن كه
 ها، كنفرانس يها فراخوان و ها نشست گزارش كتاب، يمعرف)، پژوهش شرافت(عمدتاً  يا حرفه
 يمعرف اخالق موضوع با مرتبط يها مقاله و يپژوهش يها طرح ،يسخنران ها، كارگاه در حضور

). 2012، 2010، 2003 ،1علم شرفتيپ ييكاينمونه، ر.ك: گزارش انجمن امر ي(برا ودش يم
 به نامه ژه،يو بخش داستان،عنوان  ريرا ز يمطالب ن،يشيبر موارد پ عالوه ز،يها ن گزارش يبرخ

: ك.ر نمونه، يبرا( اند كرده ارائه 3استيس ستون و 2يعموم مطالب و قانون اخالق، ر،يسردب
 نيبخش درخور توجه در ا كي). 2001، 1996، 1995علم،  شرفتيپ ييكايآمر انجمن گزارش
است كه آنها در  يو اقدامات يگوناگون علم يها مختلف در رشته يها ها، نقش انجمن گزارش

در حوزة پژوهش،  تواند يم ها تيفعال نياند. ا انجام داده يا جهت ارتقا و توسعة اخالق حرفه
ها موضوعات مرتبط با  باشد. گزارش يا حرفه يها تيو حما يا هآموزش، نشر، ارتباطات حرف

پوشش  زيپژوهش را ن ندياز فرآ يمنزلة بخش شرافت پژوهش، سوءرفتارها در پژوهش و نشر به

________________________________________________________ 
1. American Association for the Advancement of ScienceScientific Freedom 
2. Ethics, Law & Public  
3. Policy Column  
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 علم شرفتيپ ييكايامر انجمن 2000 سال شيمايپ جينتا از كه يگزارش نمونه، يبرا. دهند يم
 ييها تيفعال يتازگ به ها انجمن درصد 57 داد نشان شد ارائه سال همان در يكنفرانس در و هيته
 نيا ياجرا يبرا يا برنامه چيه آنها از درصد 41 و اند داده انجام پژوهش شرافت يارتقا نةيزم در
  ).1(جدول  اند نداشته ها تيفعال

 2000 سال در علمي هاي انجمن توسط اي حرفه اخالق ارتقاي براي شدهانجام هاي فعاليت. 1 جدول

  درصد تيفعال
  %41 ساالنه/يامنطقهيهانشستبهمربوطيهابرنامه
  %37 اخالقيهاتهيكمليتشك

  %33 يتخصصمجالتايهاروزنامهدريمقاالت/هاستون
  %30 پژوهشاخالقبهمربوطانتشارات

  %17 كارگاهيبرگزار
  %15 ]يدرس[منابعارائة

  %13 بحثيهاگروهيبرگزار
 %7 ييراهنماومشاورهيهابرنامه
 %7 رندگانيگآموزشوانيدانشجويبراژهيويهابرنامهياجرا
 %2  كردندتيرعاراپژوهششرافتكارشاندركهيياعضابهزهيجاياعطا

  )2000 دومز،(منبع: 
  
 يو در برخ كنند يعمل نم كساني ها تيها در انجام فعال گزارش نشان داد كه انجمن نيا
 يها تيفعال يبند تيو اولو يابيارز يبرا يبرد خاص منبع و راه رسد ينظر م بهترند. به ها تيفعال

اند وجود نداشته باشد،  مشاركت كرده علم شرفتيپ ييكايامر انجمن شيمايكه در پ ييها انجمن
شرافت پژوهش متمركز  يدر ارتقا يعلم يها قالباً بر اقدامات انجمن ها تيفعال نيا ايگو يول
 يها در ارتقا مربوط به نقش انجمن يها از پژوهش گريد يكي). 1993ده است (ر.ك: فرانكل، بو

 ي) است كه در دو بخش كدها2003و همكارانش ( ورسونيآ شيمايشرافت پژوهش، گزارش پ
و  ياخالق يكدها ي). محتوا2ارائه شده است (ر.ك: جدول  يانجمن يها تيو فعال ياخالق
 سندگان،ينو تيحق مؤلف، سرقت، مسئول 1،يگزارش شامل نشر تكرار نيا يِاستيس يها گزاره

در مقابل سوءگزارش، محافظت  تيموقع و كامل اطالعات، حفظ اطالعات، مسئول گزارش به
 يها در جهت ارتقا كه انجمن ييها تيو مشاوره است. فعال ييو نقش راهنما ها نيدربرابر خبرچ

________________________________________________________ 
1. Duplicate Publication   
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 انه،يو سال يا منطقه يها ها و نشست برنامه يبرگزارشامل  زين دهند يپژوهش انجام م شرافت
انتشارات  ،يا ها و مجالت حرفه در روزنامه ادداشتي اياخالق، انتشار مقاله  يها تهيكم ليتشك

بحث، انجام  يها گروه ،يها، توجه به منابع اصل كارگاه يمربوط به اخالق پژوهش، برگزار
به  زيجوا ياعطا ،يآموزش يها برنامه ين، اجراو كارورزا انيدانشجو يخاص برا يها تيفعال
آموزش ضمن خدمت و  يها اند، دوره بوده بند يكه به شرافت پژوهش پا يا نمونه ياعضا
  است.  يگزارش موارد هنجارشكن يبرا ژهيخط تلفن و كي ارگذاشتنيدراخت

 1999 سال در پژوهش شرافت ارتقاي در علمي هاي انجمن فعاليت. 2 جدول
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ش
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داد
تع
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 53 30  دارد  51  29 دارد 56 32 دارد 68 39  دارد

 46 26  ندارد  44  25 ندارد 39 22 ندارد 30 17  ندارد

 بدون
بدون  2  1  پاسخ

 بدون  5  3  پاسخ بدون  5  3  پاسخ
 2 1  پاسخ

  100  57  جمع  100  57 جمع 100 57 جمع 100 57  جمع
  )2003 همكاران، و ورسونيآ(منبع: 

  
را، از آموزش گرفته تا  هاتيفعال از يعيوس فيط خود، يجابيا نقش تيتقو يبرا ها انجمن

آن است  يآموزش يها تياز فعال  . در بخش آموزش، هدف انجمنرنديگ يم  يو اجرا، پ يازشناسب
 ييها ييآگاه سازد، راهنما دهد يانجام م  انجمن و آنچه انجمن يرا از استانداردها شيكه اعضا

و  يمواجهه و تجربة اجتماعات پژوهش يو چگونگ يارائه دهد و اعضا را دربارة مسائل اخالق
اخالق  يالگوها يها بازشناساندن و معرف هدف انجمن ،يبازشناس بخش درآموزش دهد.  انگريد

رفتار مسئوالنة  يكه اجتماع پژوهش برا ييها راه جلب توجه به ارزش كيرشته است.  يا حرفه
است كه  يدسته از دانشمندان و مهندسان قائل است، آشناكردن عموم با منش آن يپژوهش

 انيبه ب يا شكل مسئوالنه كه به يكسان ايخود الگو است،  يژوهشرفتارشان در حوزة پ
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را درخصوص  يها اقدامات سرانجام، در بخش اجرا انجمن 1.پردازند يم يپژوهش يسوءرفتارها
  از  ي. تعداددهد يصورت م كنند يرشته اقدام م يحرفه كه به نقض كدها زانيهنجارگر
 يمحدودتر موارد در و اند،كرده نقض را  ياخالق يهااستاندارد  كه يياعضا هيتنب يبرا هاانجمن

 قرار خطر درمعرض را خود استانداردها نيا برپاداشتن يبرا كه اعضا از دسته آن قيتشو يبرا
 يكاركردها اقدامات نيا خاص، افراد قيتشو اي هيتنب بر عالوه. رنديگ يم نظر در ياقدامات اند،داده

 نيا كنند، يم كار آن در اعضا كه يينهادها به طور نيهم و اعضا تمام به مثالً، دارد؛ زين يگريد
 امر نيا. رديگ يم يجد را پژوهش مسئوالنة ياستانداردها از انحراف انجمن كه رساند يم را اميپ

 نيهم و بپردازند ييبها خود سوءرفتار يبرا ديبا كه كند يم نكته نيا متوجه را بالقوه خطاكاران
  ).1993(فرانكل،  شوديم شان رشته در يپژوهش شرافت حفظ به گرانيد اعتماد باالرفتن سبب
 دهند يم انجام علم شرافت يارتقا يبرا يعلم يها انجمن كه ييها تيفعال ياثربخش زانيم
 نشان ها يبررس). 2003 همكاران، و ورسونيآ.ك: ر باره ني(درا است موضوع از يگريد بخش

 ياثربخش زانيم سنجش يبرا ييها روش به هنوز يا حرفه يعلم يها انجمن اغلب دهد، يم
 در يعلم يها انجمن تيفعال ريتأث درباب يداور يدشوار البته،. اند افتهين دست خود يها تيفعال
 دهد يم نشان) 2000( دومز شيمايپ. كاهد ينم اقدامات نيا تياهم از يا حرفه اخالق يارتقا
 اختصاص ساالنه، يها نشست يبرگزار پژوهش، اخالق دربارة يآثار نشر مانند ييها تيفعال

 تيتبع لزوم آنها با كه يمنابع صيتخص ،يتخصص مجالت و ها روزنامه در يمقاالت/ ها ستون
  .دارند را ياثربخش نيشتريب مقاالت يهمترازخوان بر نظارت و مشاوره انجام شود، يم حيتصر

خود با موانع  يا اهداف حرفه كاركردها و حركت در جهت يدر اجرا يعلم يها انجمن البته،
 چيتكووينظر  ناقص بماند. به ايآنها محدود  يها تالش شود يرو هستند كه سبب م روبه يمختلف

 يبرا يكم تيمسئول يا حرفه يها از انجمن يارياست كه بس ني)، فرض بر ا2003و همكاران (
 يراه برا نيارند. هنوز بهترعملكرد آنها د يراهنما برا يرهايمس يو القا شانياعضا يريپذ جامعه
 ستةيكه برگرفته از تجربة ز ي. غالباً، دربارة موانعستيمشخص ن زين فهيوظ نيانجام ا
: الف) انجمن ممكن است شود يگفته م نياست چن شانيانتقاد فيدر تحقق وظا يعلم يها انجمن

 يو اجرا يندان جدنه چ يها تالش رو، نيندهد. ازا نهيزم نيدر ا تيموفق يبرا يتعهد بلندمدت
مدت، كه  موقت و كوتاه يكردهايو اتخاذ رو شود يكه از همان آغاز متوقف م يا پراكنده يها برنامه

________________________________________________________ 
از توجه به  يانمونه يمهندس و علم در كايامر علم شرفتيپ انجمن يعلم يريپذ تيمسئول و يآزاد انةيسال زةيجا. 1

  رفتار مسئوالنه است. 
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 هردو اي رانشانيمد اي انجمن ياعضا) ب داشت؛ نخواهد يسود شود، يم محو دوسال يكي ظرف
 با ارتباط فاقد و يرعمليغ استانداردها، و ها برنامه يمحتوا كه برسند جهينت نيا به است ممكن
 آن در و است يرضروريغ ادشدهي يمحتوا كه كنند يريگ جهينت و است دانشمند روزمرة يزندگ

 از رونيب در هم و داخل در هم آنها است ممكن آنكه بدتر ،يحت نكنند؛ تيحما آن از اي مشاركت
 در حضور به شياعضا مجبوركردن يبرا يقدرت انجمن) پ شوند؛ رو روبه مخالفت با اًيقو انجمن
 ممكن كنند، كار وميكنسرس شكل به ها انجمن اگر حال، نيباا داشت؛ نخواهد اش يآموزش جلسات

 از يبخش علم نشر اخالق يواحدها و ها كالس كه كنند متقاعد را شانياعضا باشند قادر است
  ).239- 238: 2003 ق،يلي(ك شود يم محسوب مستمر يا حرفه آموزش
 شياعضا انيم در ياجماع به و دهد صيتشخ را خودش مسائل تنوع و گستره انجمن يوقت
 و مدت يطوالن برنامة يعلم انجمن در ياخالق يفضا جاديا يبرا تواند يم وقت آن ابد،ي دست
 ةيسرما و اعتبار يا حرفه و يعلم يها انجمن در تيعضو يوقت ن،يهمچن. كند ارائه يمؤثر
. كند عمل تر موفق بتواند ها انجمن ينظارت دستگاه رود يم انتظار گاه آن شود، يتلق اعضا نينماد

 اثر يب ياخالق يكدها باشد، نداشته عضو يبرا يمنفعت انجمن در تيعضو اگر كه يدرصورت
  .بود خواهد
 ياجرا ياثربخش منظور به كند، يم هيتوص) 1998( برد ها، يدشوار نيا به توجه زمينة در
 منزلة به و باشند داشته يآگاه قواعد از يستيبا اعضا ،يعلم يها انجمن در يا حرفه قواعد

 ييندهايفرآ است الزم. شود جاديا ديبا اجبار سازوكار. كنند موافقت آن با تيعضو ازين شيپ
 داشته نانياطم آن از ييشناسا و قيتحق طول در زننده اتهام هم و متهم هم كه شود دهيشياند

 امان در ييجو يتالف از تا باشد داشته وجود يتيماح يسازوكارها ديبا زين متهم يبرا. باشند
 سوءرفتار نيا كه كرد توجه بعد گام در ديبا شد، مشخص سوءرفتار يادعا قتيحق اگر. بماند
 را ياخالق يها كد كه است نيا نجايا در يا حرفه يها انجمن نقش. يتصادف اي است بوده يعمد
  ).319- 318: 1998(برد،  كنند مشخص را آنها انيم فيظر يها تفاوت و فيتعر وضوح به

 يها تيموضوع مسئول دهد، ينشان م يعلم يها انجمن اتيكه مطالعة تجرب چنان درمجموع،
 يها برا انجمن يدر كانون توجه آنها بوده است. برخ ريو اخالق علم در چند دهة اخ يا حرفه

انجام  نهيزم نيدر ا ياقدامات مؤثر يا حرفه يها تيمسئول برد شياز اخالق علم و پ انتيص
در زمرة  يا اعضا، گنجاندن اخالق حرفه انيانجمن در م يها ارزش جيو ترو يياند. شناسا داده

و  هيانجمن در زمينة اخالق علم، ته يو سلب يجابيا يتوجه به كاركردها ،يانجمن تياصول فعال
همچون  يتر ات عامبه موضوع ياخالق يريپذ  تيمسئول نيو بسط ا ،ياخالق يها كدنامه نيتدو
  است.  يها در سطح جهان كوشش نياز ا يو حقوق بشر بخش سميمسئلة ترور ست،يز طيمح
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  يملّ اتيتجرب: علم اخالق يارتقا و حفظ در يعلم يها انجمن نقش
 ياستانداردها از انتيص و جيترو در كه يريتأث و تياهم و يعلم يها انجمن نقش درباب

 تجربة به ادامه، در. ميكرد اشاره يجهان يها تجربه يبرخ به شيپ بخش در دارند، يعلم تيفعال
 يجا كه ميافتيدر اسناد، مطالعة و پژوهش نديفرآ در. ميپرداز يم يرانيا يعلم يها انجمن
 يخال اساساً رانيا در يعلم يها انجمن اغلب يها نامه اساس در علم اخالق مهم اريبس موضوع
 شده اشاره علم اخالق به شانيها نامه اساس در كه اند كرده اعالم آنها از ياندك تعداد فقط و است
 يحت و هستند علم اخالق نامة مرام ينوع يدارا يعلم يها انجمن از يكم تعداد ن،يهمچن. است
 يها انجمن انيم در علم، اخالق جيترو در جيرا يها تيفعال از يكي مثابة به زين ها نامه مرام نيهم
 يارتقا و جيترو يبرا يچندان نةيهز يرانيا يعلم يها انجمن. ندارد تيعموم رانيا در يعلم

 تر، قيدق ريتعب به كنند؛ ينم شانياعضا انيم در و شانيها رشته يموضوع قلمرو در علم اخالق
  .كنند نهيهز علم اخالق يارتقا و جيترو يبرا كه ندارند يا بودجه اساساً

يفعال خودو وقت داوطلبانه افراد چراكه كرد؛ يتلق مند اخالق يتيفعال توان يم را يانجمن ت 
 كه پرسش نيا به پاسخ در رو، نيازا كنند؛ يم انجمن يعلم يها تيفعال وقف را خود تخصص
 انجام ياقدامات چه علم شرافت حفظ و علم اخالق يارتقا يبرا رانيدر ا يعلم يها انجمن

 قيازطر يريادگي بهبود و توسعه ژوهش،پ آموزش، كه باورند نيا بر ها انجمن يبرخ دهند، يم
 يها نامه انيپا قيتشو و كارگاه ش،يهما يبرگزار مجله، انتشار قالب در انجمن انتشارات
خود  ،يانجمن يها تيفعال گريو د 1رشته با مرتبط مسائل با ها خانواده آشناكردن ،ييدانشجو
در  ماًيكه مستق ييها تيا بر فعاله انجمن شتريب حال، نياخالق علم است. باا جيدهندة ترو نشان

 كه ياقدامات و ندارند يو حفظ شرافت علم باشد، تمركز چندان يا اخالق حرفه يجهت ارتقا
  2.ستين برخوردار يدست كي و تكرار ،يفراوان از اند داده انجام

________________________________________________________ 
 يرا كنش ياز انرژ نهيرهنگ استفادة بهها با ف بر ضرورت آشناكردن خانواده يانجمن انرژ سينمونه، رئ ي. برا1

  توسعة علم مطرح كرد.    نةيمند در زم اخالق
 يدارد، انجمن علم يا اخالق حرفه يدر جهت ارتقا يكه نقش فعال نه،يزم نيپاسخگو در ا يها از انجمن يكي. 2
و اخالق اطالعات و  يكانون درست يانداز ازجمله راه يطور مشخص اقدامات است كه به »رانياطالعات ا تيريمد«

اخالق علم را  نةيو چاپ كتاب در زم يكيانتشار خبرنامة الكترون ،ياخالق علم و فناور يها نشست يبرگزار ،يفناور
  خود قرار داده است.  يها در برنامه
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 ييها تيفعال) 1: كرد كيتفك گريكدي از بخش دو در توان يم را ها انجمن تيفعال درمجموع،
 ييها تيفعال) 2 دارد؛ ينيشيپ و بازدارنده يتيماه و است يا حرفه اخالق توسعة جهت در كه
  .دارد يقيتشو اي يهيتنب يتيماه و ينيپس جنبة كه

 در افتهيحضور مؤلفان حقوق تيرعا بر نظارت: است موارد نيا شامل اول، نوع يها تيفعال
 در اخالق انجمن« ژهيو به و گريد يها جمنان با يعلم يها نامه تفاهم يبرقرار ،يعلم يها شيهما
 يكنش منزلة به نهيزم نيا در مقاله انتشار و يطيمح ستيز يها شيهما يبرگزار ،»يفناور و علم

 در كارگاه و شيهما يبرگزار انجمن، مجالت در مقاله انتشار زمان در تعهدنامه اخذ مند، اخالق
 به افتخار نشان ياعطا رشته، يابيارز در يمكاره يبرا علوم وزارت با مكاتبه علم، اخالق نةيزم
 اخالق، تةيكم ليتشك رشته، فعاالن و يعلم خبرگان داشت بزرگ يبرگزار رشته، كسوتان شيپ

 اخالق، موضوع با يپژوهش مجلة انتشار اخالق، موضوع با يالملل نيب يها شيهما در حضور
 اخالق لزوم بر ديتأك علم، اخالق كرديرو با قيتحق روش آموزش ،يعلم سرقت دربارة يسخنران
 نيا در يسخنران يبرا يخارج و يداخل استادان از دعوت و ها، كارگاه و ها شيهما در يا حرفه

  .يتخصص ناريسم يبرگزار و نهيزم
 صورت به ها انجمن و دارد ينيپس جنبة يا حرفه اخالق يارتقا يبرا كه دوم نوع يها تيفعال

 با برخورد متخلفان، ييشناسا: است ليذ موارد شامل زين نندك يم اجرا يهيتنب اي يقيتشو
 و ها دانشگاه يپژوهش معاونت اي علوم وزارت با مكاتبه متخلفان، طرد ،يشفاه تذكر متخلفان،

اقدامات در  يبه برخ يعلم يها اگرچه انجمن حال، نيباا 1.تخلف بروز صورت در يقاتيتحق مراكز
نظر بر سر  اند، اتفاق شرافت علم در رشتة خود اشاره كرده و حفظ يا اخالق حرفه يجهت ارتقا

  آنهاست. تياز موضوعات بااهم يكي يا حرفه تيفعال يوجود مشكالت و موانع برا
  

  يا حرفه اخالق يارتقا در يرانيا يعلم يها انجمن مشكالت
مشكالت و  توان يم ن،يشيپ يها افتهي يآنها با برخ سةيپژوهش و مقا نيا يها افتهي ليتحل با

 يزياز هنجارگر يريگ شيو پ يا اخالق حرفه يدر ارتقا يرانيا يعلم يها را كه انجمن يموانع
علم  يهنجار يموانع در فضا نيا نكه،يدر چند بعد مطرح كرد: نخست ا كنند، يم انيدر علم ب

ن ابتدا ها را از هما ) كه قاعدتاً تالش انجمن1396 ،ييرزايو م يدارد (قاراخان شهير رانيدر ا
 يبرا يو مانع شود يها وارد م بر انجمن رونيكه از ب ينهاد يها . دوم، فشاركند يدشوار م

________________________________________________________ 
  .كردند مطرح را يمورد و اندك اريبس مكاتبة موارد انجمن دو اي كي است يگفتن. 1
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است كه بر  يعلم يها انجمن ياست؛ و سوم، موانع درون يعلم يها انجمن نةيبه عملكرد
  است.  رگذاريعملكرد آنها تأث

  
  يا هحرف اخالق يارتقا در رانيا يعلم يها انجمن يها يدشوار. 1 شكل

  
 از يريگ شيپ يبرا مؤثر اقدام هرگونه كه دارد ييها يژگيو رانيا در علم يهنجار يفضا
 از يكي. كند يم رو روبه يدشوار با را علم يا حرفه اخالق يارتقا اي علم در يزيهنجارگر

 و »رييتغ يبرا عزم و اراده نبود« شود يم آن بر يشتريب ديتأك كه يهنجار يفضا يها يژگيو
 بود شده طرح زين نيشيپ يها پژوهش در كه يموضوع است، »يزيهنجارگر شدن يعاد«

 و »شفاف و مشخص نيقوان نبود« ازجمله يگريد موارد). 1394؛ 1396 ،ييرزايو م ي(قاراخان
 نيا يها يژگيو نيپرتكرارتر و نيتر مهم از زين »يزيهنجارگر موارد با يجد برخورد عدم«

 يمانع خود كه ران،يا در علم يهنجار يفضا درخصوص دهش مطرح يها يژگيو ةيبق. فضاست
  :است ليذ موارد شامل بيترت به است، يعلم يهنجارشكن از يريگ شيپ يبرا

 و يآموزش مقررات و نيقوان وجود: علم نهاد در يزيهنجارگر كنندة ليتسه ساختار 
 تيكم بر ديتأك ناعادالنه؛ يده پاداش و منابع عيتوز نظام ؛يزيهنجارگر ساز نهيزم يپژوهش

 يارتقا جهت مقاله ديتول ژهيو به انتشار، يبرا يعلم ئتيه ياعضا اجبار و علم تيفيك يجا  به
 در يعلم اطالعات جامع  بانك فقدان ؛يعلم يها انجمن گاهيجا بودن نامشخص و يعلم رتبة
 ؛يمل سطح

 و مداخلة مكرر با علم  كيدئولوژيو ا يحزب ،ياسيبه علم: برخورد س كيدئولوژيا كرديرو
 رفتنينپذ ؛يعلم يو دستاوردها ها تيبا فعال ياسيو گاه س ييدر نهاد علم؛ برخورد قضا استيس
 آن؛  يرگذاريعلم و تأث گاهيجا

موانع دروني انجمن هاي علمي 

موانع بيروني انجمن هاي علمي              

فضاي هنجاري علم
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 نيقوان نبود علم؛ در يزيهنجارگر با مقابله يبرا يمل عزم نبود: علم حقوق تيرعا عدم 
 يهنجارشكن بروز درصورت يحقوق هدستگا كي نبود ؛يزيهنجارگر موارد با برخورد در مشخص

  علم؛ مروج و مولّد يها سازمان نيب يهماهنگ و تعامل عدم و
 يآموزش يها كارگاه يبرگزار(ازجمله  آموزش نبود: يا حرفه يريپذ جامعه يها يكاست 

 و تيجد زانيم و يزيهنجارگر موارد از استادان و انيدانشجو يناآگاه)؛ انيدانشجو يبرا گانيرا
 بودن نامشخص و فيتعر عدم آنها؛ فهم در ابهام و علم ياخالق يهنجارها با ييناآشنا ن؛آ تياهم

درباب اخالق  يمل يها نامه /مرامنامه وهيش نبود آن؛ جيترو و علم اخالق ابعاد علم، اخالق اصول
 علم؛ يا حرفه

 در را علم يفضا از يبخش صرفاً اند، كرده اشاره آن به يعلم يها انجمن كه يموارد تمام
 يساختار يگيدوسو« كه داد قرار يزيچ آن ليذ توان يم را آن كه كند يم ميترس رانيا

 يعال آموزش در فساد يساختارساز« يتازگ به اي) 1396 ،ييرزايو م ي(قاراخان »يزيهنجارگر
  ).1397 ،يقاراخان و ييرزايم(ر.ك:  ميا دهينام »رانيا

 منشأ يموارد در و ساز نهيزم كه ران،يا در لمع يهنجار يفضا يعموم يها يژگيو از ريغ به
 نةيزم در ها انجمن عملكرد يبرا را ييها يدشوار گريد عوامل يبرخ است، علم يزيهنجارگر

 يعلم يها انجمن بر رونيب از عوامل نيا از يبرخ. كنند يم جاديا علم شرافت يارتقا و حفظ
 عوامل مثابة به ،يعلم يها انجمن خود لداخ از و اند ينهاد درون گريد يبرخ و شوند يم ليتحم

  .كنند يم عمل ،يزيهنجارگر موجد و علم، شرافت بازدارندة
و  يا اخالق حرفه يها در ارتقا مؤثر بر عملكرد انجمن يرونيب يعوامل نهاد انيم در

 يها نهيدر زم يعلم يها انجمن يبه نقش و اثربخش يياعتنا يب ،يزياز هنجارگر يريگ شيپ
مشاوره و ارائة خدمات، ازجمله  ،يعلم يگذار استيس ،يعلم يابينند نظارت و ارزمختلف، ما

مشخص،  نيفقدان قوان يحت اي يباالدست يها استيس يكه وجود برخ موانع است. چنان نيتر مهم
است كه امكان عمل را از آنها  يعلم يها انجمن يياياستقالل و پو يبرا يخود مانع ،يدر موارد

شده،  ياثرگذار تلق يعلم يها كه بر عملكرد انجمن يرونيب يموانع نهادسلب كرده است. 
 يعلم يابيدر ارز يعلم يها ندادن انجمن ها؛ مشاركت اند از: عدم استقالل انجمن عبارت ب،يترت به
 يدولت يها توسط نهادها از توان انجمن يريگ عدم بهره ران؛يعلم در ا يكنون يها استيواسطة س به

در مجازات  يعلم يها انجمن يبرا ييو اجرا يرت علوم؛ نبود پشتوانة قانونو ازجمله وزا
 يها انجمن ونيسيكم يرمنطقيو غ يرعلميدر مقابله با متخلفان؛ برخورد غ يو ناتوان زانيهنجارگر

نبود نظام  ؛يعلم يها همكار با انجمن يها در عملكرد سازمان تيها؛ نبود شفاف با انجمن يعلم
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 و ؛يعلم يها انجمن با ها دانشگاه يهمكار عدم ها؛ انجمن توسط يعلم يها زارشگ حيصح يابيارز
  .رشته در علم اخالق جيترو و تيرعا نةيزم در يانجمن شيپا و يابيارز نظام نبود

 ريتأث تحت را آنها كاركرد و شود يم ليتحم يعلم يها انجمن بر رونيب از كه يموانع بر عالوه
 از. دارند قرار زين خودشان بر حاكم يفضا و يدرون ساختار ريتأث تتح ها انجمن دهد، يم قرار

 آن با علم اخالق با ريمغا يسوءرفتارها از يريگ شيپ در يعلم يها انجمن كه يموانع انيم
 و يمال منابع تيمحدود ها؛ انجمن در يا حرفه اخالق نامة مرام نبود به توان يم هستند رو روبه
 يرسان اطالع عدم زان؛يهنجارگر و يزيهنجارگر با برخورد در صمشخ قانون نداشتن ؛يياجرا
 اعضا؛ حرمت حفظ منظور به مرسوم مالحظات و يشياند مصلحت ؛يهنجارشكن موارد در عيسر
 ؛يزيهنجارگر استمرار جهيدرنت و يديسف شير و يكدخدامنش وةيش به موجود مسائل حل

 در وگو گفت و يتعامل يفضا نبود رفرما؛كا يپژوهش يها سازمان از انجمن ياعضا سوءاستفادة
 ان؛يدانشجو يبرا ژهيو به يآموزش يبردها راه نبود اعضا؛ تيفعال بر نظارت يدشوار ها؛ انجمن
 عدم و يتوجه يب آمار؛ و اطالعات به يدسترس تيمحدود ؛يعلم يابيارز معتبر مراجع نبود

 يناآگاه انجمن؛ در ستقلم و فعال متخصص، افراد جذب در ضعف انجمن؛ ياعضا يريگ يپ
 تخلفات كنترل يافزارها نرم به يدسترس عدم ؛يپژوهش و يعلم يها تيفعال از انجمن مسئوالن

 يبررس ربودنيگ وقت و يزيهنجارگر يريگ يپ يبرا انجمن در يياجرا ضوابط فقدان ؛يعلم
  .ها انجمن توسط انتشارات صحت

 و اجرا تا يگذار استيس ضعف ،يدرون ينهاد يها يدشوار شود، يم مالحظه كه طور همان
  .شود يم شامل را مجازات و يريگ شيپ سطوح در نظارت

  
  رانيدر ا علم يا حرفه اخالق يارتقا يبرا ييها شنهاديپ

 يها افتهياخالق علم را، برطبق  يارتقا يبرا يعلم يها انجمن ياستيس يشنهادهايپ ،يطوركل به
در دو بخش  توان يحاصل شده بود، م يعلم يها مصاحبه با انجمن يكه برمبنا يپژوهش

). اما، در 6139 ،ييرزايو م يقاراخان راد، يمطرح كرد (ر.ك: قانع يو ساختار ينديفرآ يكارها راه
در سطوح و ابعاد مختلف  توان  ياخالق علم را م يارتقا يبرا يعلم يها انجمن يكارها راه نجا،يا
و خرد  يانيدر ابعاد كالن، م شنهادهايپ نيكرد. ا يبايو اجرا) ارز يگذار (قانون يگذار استيس
علم؛  گذار استيس ينهادها ؛يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق يها يگذار استيشامل س بيترت به
آموزش، پژوهش،  يها است و در بخش يعلم يها و خود انجمن ؛يعلم يها انجمن ونيسيكم

است.  يريگ يقابل پ يميو ترم يهيتنب رانه،يگ شيپ يها در جنبه يعلم يابينشر و ارز
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 علم شرافت حفظ و علم اخالق يارتقا منظور به توان يم را آنچه همة شده مطرح يشنهادهايپ
  .كند يم ارائه شود انجام ديبا آنچه از يكل يريتصو، 3 جدول مطابق اما، رد،يگ يدربرنم داد انجام

 اي حرفه اخالق ارتقاي براي پيشنهادهايي.3جدول

  اقداماتوهااستيس
 )يعلميهاانجمنويفناوروقاتيتحقعلوم،وزارتيسو(ازآموزش. 1

 يا حرفه يالگوساز. 2

 يسازمان و يساختار راتييتغ. 3

 يهنجارساز 

 يگذار قانون 

 اجرا  
  
 علم يا حرفه اخالق يارتقا و يزيهنجارگر كاهش در رگذاريتأث و ياديبن يكارها راه از يكي

 تا مختلف، يها دوره و سطوح همة در كه است يناتمام نديرآف آموزش. است »آموزش«
 تيتقو و يآموز دانش دورة از علم اخالق آموزش بر رو، نيازا. ابدي يم استمرار فرد، شدن يا حرفه

 در آموزش نقش نةيزم در شده ارائه يشنهادهايپ نديبرآ. شد ديتأك ييدانشجو دورة در آن
 و يا حرفه ياستانداردها تيتقو: است موارد نيا ملشا بيترت به يا حرفه اخالق يارتقا

 همة در آن گسترش و علم يا حرفه اخالق قيتعم علم؛ اخالق ميمستق آموزش با يدانشگاه
 مشخص درس كي ارائة دانشگاه؛ تا مدرسه از علم اخالق آموزش گسترش ؛يدانشگاه سطوح

 ها روش دروس درباب ژهيو به معل اخالق آموزش و يكارشناس مقطع در »علم اخالق« عنوان ريز
  .پژوهش يها كيتكن و

 يو دستورالعمل يرسم يبه سازوكار نديفرآ نيا ليو تبد ياز خطر كاغذباز زيپره يبرا
علم با  يا آموزش اخالق حرفه ،يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق يازسو يو صور محتوا يب

 انيتا پا ياز كودك يعلم يريپذ جامعه نديو در سراسر فرآ ياجتماعات علم ميدخالت مستق
 در پژوهش و آموزش تيفيك بهبود به يجد توجهدانشمندان ضرورت دارد.  يا حرفه تيفعال

 يها سنت از مستقل يآموزش يها دوره يانداز راه زين و عام طور به يعلم ينهادها با تعامل
. هاست انجمن فيوظا از يكي يمدن و ياستيس ينهادها با تعامل در و يآموزش معمول
 و كارگاه يبرگزار قيازطر علم اخالق توسعة در يعلم يها انجمن نقش بر باره، نيدرهم

  .است شده ياديز ديتأك ها كنفرانس و ها شيهما خالل در يسخنران
 يبند يدر پا »يا حرفه يالگوساز«بر  ديتأك يعلم يها از موضوعات مورد توجه انجمن يكي

پژوهشگران و متخصصان  ياست. معرف يو انجمن يهعلم در سطوح دانشگا يبه نظام هنجار
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 زين يآموزش اثر بلكه شود، يم اعضا قيتشو سبب تنها نه ها، انجمن و ها دانشگاه يازسو مند اخالق
 و اخالق موضوع به يعلم اجتماعات و يدانشگاه نظام توجه دهندة نشان خود اقدام نيا. دارد
 و استادان نيا كه ينقش بر ن،يهمچن. است مند قاخال يها يا حرفه و متخصصان به گذاشتن ارج
 ميرمستقيغ و ميمستق آموزش« در مشخص طور به »مند اخالق يها يا حرفه« يريتعب به

 جيترو: است شده شنهاديپ زين يگريد يكارها راه. است شده ديتأك دارند، »جوان متخصصان
 سرآمدان ميتكر جامعه؛ به نآ يتسر و مرجع يها گروه و نفوذ صاحبان يازسو جامعه در اخالق

 حوزة در برجسته استادان يمعرف مدار؛ اخالق متخصصان قيتشو ؛يتخصص رشتة شمندانياند و
 و انيدانشجو يشياند هم جلسات يبرگزار استادان؛ نيا توسط انيدانشجو آموزش علم؛ اخالق

 و ها انجمن نيب زين و يعلم يها انجمن نيب مشترك و يتخصص يها نشست يبرگزار استادان؛
 قيازطر علم اخالق يهنجارها انتقال ات؛يتجرب انتقال منظور به يپژوهش و يآموزش ينهادها
  .هيانيب انتشار و يدرس مواد انتشارات، و مصاحبه و شيهما

 »يسازمان و يساختار راتييتغ« ضرورت بر ،»يا حرفه يالگوساز« و »آموزش« بر عالوه
 و ،يگذار قانون) ب ،يهنجارساز) الف: ابعاد در ها استيس نيا. است شده ديتأك زين رانهيگ شيپ
 علوم، وزارت شامل ،ينهاد سطح سه در ابعاد نيا در اقدامات. است ريپذ كيتفك اجرا) ج

 خود و يعلم يها انجمن ونيسيكم ،يگذار استيس كالن ينهادها و يفناور و قاتيتحق
 و يابيارزش و نشر پژوهش، ش،آموز ازجمله علم، مختلف يها حوزه در يعلم يها انجمن

  .است توجه كانون در يتعامل صورت به
 يها نهيهز شيافزا و يعلم تيفعال مطلوب وضع جاديا يبرا راه كي: يهنجارساز) الف

 آور الزام يا حرفه يهنجارها تيتقو زين و يهنجارساز متقلبان، و انيخاط يبرا يهنجارشكن
 يها يگذار استيس قيازطر يسازمان و ينهاد سطح رد هم ديبا يهنجارساز نه،يزم نيا در. است

 منظور، نيا به. نجامديب يفرد يا حرفه اخالق يارتقا به يفرد سطح در هم و شود دنبال مناسب
 به ابد؛ي ارتقا و شود فيبازتعر جامعه وضع با متناسب و روزآمد طور به يا حرفه اخالق است الزم

 يها سازمان تيريمد شود؛ گذاشته ارج يعمل و يتخصص يها حوزه كوشندگان و عالمان منزلت
 گاهيجا شود؛ يريجلوگ وكار كسب به علم ليتبد از شود؛ واگذار ستهيشا و يعلم افراد به يعلم
 امكانات از و ابد؛ي اشاعه يدرون يتعهد منزلة به يا حرفه اخالق شود؛ تيتقو آن به تعهد و علم

  .شود گرفته بهره علم يا حرفه اخالق جيترو يبرا يرسان اطالع و يا رسانه
كالن  يشامل نهادها ،يو اجرا در سه سطح نهاد يگذار : در بعد قانونيگذارقانون) ب

 يها انجمن ونيسيسطح كم ،يو فناور قاتيعلم و ازجمله وزارت علوم، تحق يگذار استيس
علوم، كرد. وزارت  يريگ يرا پ ياقدامات توان يم ،يعلم يها خود انجمن تيو درنها يعلم
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 اي نيقوان بيو تصو نيمبادرت ورزد: تدو كار نيبه ا ييكارها با راه تواند يم يفناور و قاتيتحق
و  ارهايمع نيتدو ؛يو درمان رانهيگ شيدر ابعاد پ يالزم در سطوح مل يها دستورالعمل

 يمل سند نيتدو ؛يفناور و قاتيتحق علوم، وزارتدر  يجينهاد ترو كي تياستانداردها با مسئول
 و قاتيتحق علوم، وزارت تيحما با يعلم يها انجمن از ييشورا ليتشك علم؛ يا حرفه اخالق
 در آن ياجرا بر نظارت و علم يا حرفه اخالق جيترو و نييتب نةيزم در يهمكار منظور به يفناور

 و مداخله يبرا يعلم يها انجمن به شتريب اراتياخت يواگذار گر؛يد يعلم ينهادها و ها دانشگاه
 ها انجمن يبرا يمال و يافزار سخت امكانات كردن فراهم ها؛ رشته يعلم يها تيفعال بر نظارت

 يارتقا در آنها نقش دربارة ها انجمن يآگاه شيافزا علم؛ اخالق نةيزم در مؤثر تيفعال منظور به
 ؛يهشپژو مراكز و ها دانشكده در ها انجمن يهمكار با علم اخالق يها تهيكم ليتشك علم؛ اخالق
 رانه،يگ شيپ ،يانضباط قواعد ميتنظ و نيتدو ؛يعلم تيمرجع از انتيص ن؛يقوان در تيشفاف
 نةيهز شيافزا و انيخاط مجازات و يمعرف يسازوكارها ينيب شيپ ؛يقيتشو و يهيتنب

 يا اخالق علم؛ توجه به موضوع اخالق حرفه يها شاخص ينظارت بر حسن اجرا 1؛يزيهنجارگر
 يبرا يعلم يها ارائة خدمات مناسب به انجمن ؛يعلم ئتيه ياعضا يارتقا يها نامه نييدر آ

بر  يرگذاريتأث يبرا يعلم يها انجمن قيمجازات متخلفان؛ تشو اي يزياز هنجارگر يريگ شيپ
 شيو پا 2علم؛ يا با اخالق حرفه ريمغا يها تيفعال ياز برگزار يريعلم؛ جلوگ تيفيك يارتقا

و  يقاراخان راد، ي(ر.ك: قانع زانيمجازات هنجارگر ايمقابله  نةيزمدر  نيشيپ يها استيمكرر س
  .1396 ،ييرزايم

 يمعرف اند، كرده مطرح ها انجمن از ياريبس كه ياقدامات از يكي ،يياجرا اقدامات انيم از
 3.است تخلف تناسب به متخلفان مجازات سپس و اول مرحلة در يعلم جامعة به زانيهنجارگر

________________________________________________________ 
 وريشهر 21 مورخ 982 شمارة به ياسالم يشورا مجلس مصوبة بود، نگارش حال در همقال نيا كه يزمان در. 1

 نيا خود يبررس. شد ابالغ ها دانشگاه به يعلم آثار ةيته در تقلب با مقابله و يريگ شيپ قانون عنوان با 1396
 .است يگريد مجال ازمندين مصوبه

 يمحل كه يعلم يها انجمن در هم و ها دانشگاه يسواز هم يساختگ و تيفيك بدون يها شيهما ي. مثالً برگزار2
 .است ياسيس و يا لهيقب يها شيهما ديبازتول و يعلم يها رانت عيتوز يبرا

 ستياز هرگونه مجازات هنجارشكنان علم، با شيكردند كه پ دينكته تأك نيبر ا يعلم يها از انجمن ي. البته، برخ3
علم در بخش  يهنجارها تيرعا نةيالزم را در زم يها موزشآ يحاصل شده باشد كه فرد خاط نانياطم نيا

 يزيعلم دست به هنجارگر يهنجارها تيرعا يها از راه يباشد و با آگاه دهيآموزش، پژوهش، نشر و كاربرد علم د
ضرورت  نجا،ي. در ادهد يرشته رخ م ياز هنجارها يخبر يب ليدل و به يطور سهو به يگاه هنجارشكن رايزده باشد؛ ز

  بوده است.  انيپاسخگو ديمورد تأك اريبس ياز هنجارشكن يريگ شيپ يبرا ييمثابة مبنا موزش بهآ
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 يموارد ازجمله يعلم ئتيه ياعضا يارتقا نظام در يبازنگر و ييگرا كمدر حذف ن،يهمچن
، 4 جدول شرح به اجرا، و يگذار قانون سطوح در اقدامات. است شده ديتأك آن بر اريبس كه است
 نيا در آنچه است يگفتن. است آمده علم يابيارزش و نشر پژوهش، آموزش، بخش چهار در

 وزارت عملكرد از يبخش منزلة به يعلم يها انجمن كه تاس ياستيس يشنهادهايپ آمده، جدول
 كه يدرحال. است شده يساز مفهوم 4 جدول صورت به و اند كرده ارائه يفناور و قاتيتحق علوم،
  .شود مطرح است آمده نجايا در آنچه از تر گسترده تواند يم ياستيس يها هيتوص ميدار اذعان

 علم اخالق گذاري سياست جهت در پيشنهادهايي. 4جدول

 شنهادهايپ اجراويگذار  قانون

  آموزش

 و مقررات: ابعاد در يا حرفه اخالق يارتقا هدف با آموزش ساختار اصالح 
 بهبود و دانشجو جذب ،يعلم يارتقا يها نامه نييآ ،يآموزش يها نامه نييآ

 يآموزش امكانات

 يها رشته در يا حرفه اخالق موضوع دربارة ييدانشجو يها نامه انيپا تيهدا 
 يتخصص

 در يگذار استيس يبرا يتخصص يعلم يها انجمن يعلم توان از استفاده 
 رشته دروس يزير برنامه و يتخصص رشتة

 آن ياجرا حسن بر نظارت و آموزش حوزة در ياخالق يها كدنامه نيتدو  

  پژوهش

 يامكانات پژوهش بهبود  

 آن ياجرا حسن بر نظارت و پژوهش حوزة در ياخالق يها كدنامه نيتدو 

 يعلم مختلف يها رشته يبرا بودجه صيتخص در ضيتبع رفع 

 يالملل نيب و يمل يپژوهش اطالعات ثبت بانك جاديا  

  نشر

 رشته هر با متناسب يا حرفه اخالق نةيزم در اتينشر و كتاب انتشار  
 يها تيسا در ييدانشجو يها نامه انيپا ژهيو به يعلم انتشارات يرسان اطالع 

 يدانشگاه

 يسرقت علم يريگ يسامانة ثبت پ ادجيا  

 آن ياجرا حسن بر نظارت و نشر حوزة در ياخالق يها كدنامه نيتدو  

  يعلم يابيارزش
 اخالق علم  كردن نهينهاد يمدون برا يها برنامه طرح 

 يعلم ئتيه ياعضا يدر ارتقا يقواعد هنجار اصالح  

 يجا به دشدهيتول آثار تيفيك به توجه آنها تيكم  
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 توان يم كه است ياقدامات از يگريد بخش يعلم يها انجمن ونيسيكم يگذار استيس
 و قاتيتحق علوم، وزارت انيم واسط ينهاد منزلة به ،يعلم يها انجمن ونيسيكم. كرد مطرح
 تيوضع بهبود جهت در را ياقدامات تواند يم و است توجه كانون در يعلم يها انجمن و يفناور
 و يكم يها شاخص نيتدو: است ليذ موارد شامل اقدامات نيا. ندك دنبال علم يا حرفه اخالق

 ون؛يسيكم نيا يسو از يا حرفه اخالق نةيزم در يعلم يها انجمن عملكرد يابيارز يبرا يفيك
 منشور سينو شيپ ةيته ها؛ انجمن عملكرد يابيارز نظام در رييتغ قيازطر ها انجمن قيتشو

 از جامع تيحما و ؛يعلم يها انجمن يهمكار با ونيسيكم نيا يازسو يا حرفه اخالق
  .علم يا حرفه اخالق نةيزم در يعلم يها انجمن

 نقش تيمرجع متوجه كند، يم سريم را يساختار تحول كه ،يجمع كنش از يگريد سطح
 يكنشگر نيا هرچند. است يا حرفه اخالق يارتقا جهت يگذار استيس در يعلم يها انجمن
 نييپا به باال ساختار در آنها تيماه و يعلم يها انجمن ياختارس گاهيجا به توجه با يجمع

 از يستيبا ها انجمن ما باور به و است رممكنيغ باًيتقر رانيا يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت
 نيراست نگهبانان گاهيجا در را خود يواقع نقش بتوانند تا شوند خارج وزارتخانه يكنون ساختار

 كه اند نگران يعلم يها انجمن و است نشده يط تاكنون كه يراه د،كنن فايا خود حرفة و علم
 را خود يصور يها گزارش و نكنند يعلم تيفعال وزارتخانه يها استيس يكنون چارچوب در اگر
 در را يعلم يها انجمن مهم يشنهادهايپ  ن،يباوجودا. شد خواهد لغو آنها مجوز نكنند ارائه
  :كرد فهرست ريز شرح به توان يم يا حرفه اخالق يارتقا نةيزم

 يازسو رشته آموزش و پژوهش بخش در موجود يها بيآس مستمر شيپا و يبررس 
  ؛يعلم يها انجمن
 آن؛ روزآمدكردن و رشته با مرتبط ياخالق يها كدنامه نيتدو  
 ؛يعلم يها انجمن در يعلم اخالق يها دغدغه جيترو و آموزش  
 از يكي منزلة به انجمن  نامة اساس در معل يا حرفه اخالق به مربوط مفاد گنجاندن 

  انجمن؛ ياصل اهداف
 ها؛ انجمن در علم اخالق تةيكم ليتشك 

 متخلفان؛ با انجمن برخورد  
 در يعلم يها يناراست نةيزم در اطالعات يگردآور جهت ها انجمن در يسازوكار اتخاذ 

  رشته؛
 همة يبرا آن لارسا و يا حرفه اخالق تيرعا يراهنماها و يآموزش يها بسته نشر 
  انجمن؛ ياعضا
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 علم؛ يا حرفه اخالق توسعة يبرا گريد يعلم يها انجمن با تفاهم و ينهاد نيب يهمكار  
 يعلم جامعة همة به يتسر و يا حرفه يها يناراست به انجمن ياعضا كردن حساس.  
 ذارگ استيس ينهادها يعلم ازسو يا منشور اخالق حرفه ةيشده، ته ارائه يكارها راه انيم از
است كه  ييها نهياز گز يكيها،  خود انجمن يبا همكار ،يعلم يها انجمن ونيسيكم نجايو در ا

 زيها ن و انجمن يتخصص يها بر حفظ استقالل رشته نجايبارها مطرح شده است. البته، در ا
اصل  نيتر يخود اساس يتخصص يها استقالل رشته نكهيشده است؛ چه ا ديصراحت تأك به

 ونيسيكه كم يا هياول سينو شيدر پ ينيو بازب يبا بازنگر توانند يها م ت و انجمناخالق علم اس
رشته و انجمن خود را  اتيمتناسب با مقتض يمنشور اخالق كند، يابالغ م يعلم يها انجمن

طور مستقل منشور  به ديها خودشان با انجمن ايموضوع كه آ نيكنند. البته، دربارة ا ميتنظ
را انجام  كار نيعلم ا گذار استيس يباالدست يالزم است نهادها اياجرا كنند و  مياخالق را تنظ

مربوط به انجمن  يها آن را موضوع انجمن يكه برخ وجود دارد؛ چنان يينظرها  دهند، اختالف
را  يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق ژهيو به گذار استيس ينهادها ةيو اقدام اول دانند يم يعلم
محور است و  كامالً تخصص يعلم موضوع يا دارند كه اخالق حرفه ديها تأك. آنتابند يبرنم

خود  يو نهاد يعلم رةيبا اتكا به ذخ يستيبا حفظ استقاللشان با يعلم يها انجمن
خود ابالغ كنند و ضمانت  يو به اعضا نيرا تدو يو منشور اخالق يا اخالق حرفه ياستانداردها

  . ندريخود برعهده گ زيآن را ن يياجرا
 

  يريگ جهينت و بحث
 يبرخ وجود با دهد، يم نشان گريد جوامع در يعلم يها انجمن به مربوط يها پژوهش

 ينسب طور به آنها و است شده فيتعر ياديز حدود تا علم اخالق به مربوط يها تيفعال ها، يكاست
 مانده ناشناخته موضوع نيا يرانيا يعلم يها انجمن دربارة اما. اند داده انجام باره نيدرا ياقدامات
 يعلم يها انجمن با مصاحبه انجام و پژوهش نديفرآ در. است شده آن به ياندك توجه و است

 ساختار از اما اند، واقف علم اخالق به توجه ضرورت و يمند مسئله به آنها كه ميافتيدر يرانيا
 برخوردار زانيگرهنجار مجازات و يزيهنجارگر از يريگ شيپ يبرا الزم امكانات و بانيپشت

 يبرخ قيسال و قيعال به وابسته زين آنها محدود و پراكنده يها تيفعال و اقدامات يبرخ. ستندين
 يها انيبن به كه يموضوع دارد، يموقت و يشخص جنبة شتريب كه هاست انجمن آن ياعضا

  .است مربوط خاص طور به رشته هر يعلم يها انجمن و يطوركل به رانيا در يعلم اجتماع
نشان دهند،  يمستقل يخود را اجتماعات علم اند ليما يرانيا يعلم يها انجمن نكهيا باوجود

و  قاتيآن است كه اغلب آنها درخصوص مسائلشان منتظر اقدام وزارت علوم، تحق تيواقع
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 وزارت نييراه اقدامات باال به پا به چشم زيمسئلة اخالق علم ن نيهستند و درخصوص هم يفناور
 در داده رخ يها يناراست و ها يزيهنجارگر با مقابله و يريگ شيپ يبرا يفناور و قاتيقتح علوم،
 نيا اغلب كه است نيا خورد يم چشم به نجايا در كه يآشكار تناقض. هستند يعلم يفضا

 را آن قواعد نظام و منابع عيتوز ساختار و يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت نكهيا باوجود ها انجمن
 ها انجمن از يبرخ ن،يباوجودا. دهد انجام را الزم اقدامات خواهند يم نهاد نيهم از نند،ك يم نقد

 در يعلم يها انجمن گاهيجا و يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت متمركز ساختار كه باورند نيا بر زين
 كرده وارد آنها بر زين ييها بيآس و كرده گرفتار يمداوم يكاغذباز نديفرآ در را آنها ساختار، نيا

 ياريبس يحت و اند مواجه ياريبس مسائل و مشكالت با خود يعلم يها انجمن كه يا گونه به است؛
 حفظ و يفناور و قاتيتحق علوم وزارت ساالنة  يها جدول پركردن و گزارش ارائة يبرا آنها از

 صدور. فتندا يم علم اخالق با ريمغا و يشينما ،يصور اقدامات دام در ريناگز به شانيها رتبه
 يعلم ينهادها با يكاف ارتباط نبود ،يانجمن يها تيفعال نشدن نهينهاد ،يمواز و مكرر يمجوزها

 برد شيپ يبرا يياجرا ضمانت و امكانات نداشتن ،ينسب استقالل عدم اعضا، نكردن مشاركت گر،يد
 صرفاً...، و يدولت يرسم يعلم ينهادها در ها انجمن ياعضا زمان هم و دوگانه تيعضو مات،يتصم
  .است يرانيا يعلم يها انجمن يِرو شيپ مشكالت از يبرخ

 از يريگ شيپ و يهنجارشكن با مقابله يبرا يعلم يها انجمن كه يمختلف يشنهادهايپ
 و يساختار راتييتغ« و »يا حرفه يالگوساز« ،»آموزش« بعد سه در يعلم يها يناراست
 منشور ةيته شده، ارائه يها استيس انيم از. شد هداد حيتوض و يساز مفهوم اند داده »يسازمان
 و يعلم يها انجمن ونيسيكم مشخص، طور به و گذار استيس ينهادها يسو از يا حرفه اخالق

بارها مطرح  يعلم يها است كه انجمن ييها نهياز گز يكي يعلم يها ابالغ آن به انجمن
شده است؛  ديصراحت تأك به زين  منو انج  بر حفظ استقالل رشته نجاياند. البته، در ا كرده
 سينو شيدر پ ينيو بازب يبا بازنگر تواند يها م و انجمن يتخصص يها كه استقالل رشته چنان

متناسب با  يحفظ شود و منشور اخالق كند يابالغ م يعلم يها انجمن ونيسيكه كم يا هياول
  شود.  ميرشته و انجمن تنظ اتيمقتض
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