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از  گزیده ای .برگزار شد اکبر افضلیان و دکتر بابک شکریدکتر علی اساتید گرامی آقایان با سخنرانی  9911در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه مهر میزگرد

 نشست در ادامه ارایه شده است:

 دکتر افضلیان:
ارائه  با آموزش ارتباطدر  ی رامن مطالب. مقابله با آن یهاکار راه و در دانشگاه یموارد اخلاق بر اینکرانا  ریتاث ی،اخلاق دانشگاه یکی د:چند محور دارموضوع مورد بحث امراز 

اشاره  ص()که از رسول اکرم  یمقدمه به سخنی مبحث را تکمیل میکنند. در مسائل مربوط به پژوهش و فناور بیشتر و آقای دکتر شکری حالا بابر آموزش  دیکبا تا میدهم
 تکمیل شود.ر که مکارم اخلاق د بعثت اینهفقط هدف از عنی یدیگر  انما حصره نیا می گن که دی کننم یطلبگ بحثه کنم : انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حالا دوستانی ک

 مصداق مکارم اخلاق ده برای استفاده میشود؟ این مصادیق دانشگاهآموزش چگونه در عنوان میکنمدانشگاه  بیان میکنم سپس در داخل راامکارم اخلاق  قیمصادابتدا من او
ت. اینها مرا -91و  شجاعت-1 ،رتیغ -8 سخاوته،-7 خلقه،حسن -6 ،خویشتن داری -5شکر، -4صبر،  -9 قناعت، -2 ، نیقی -9فهرست وار می گویم، فقط  منگفتند 

ند نمونه چمن  ، چگونه میشوند؟آموزش ی  بیاوریم، یا حالا به مفهوم عمومی،آموزش دانشگاه اما اگر این مصادیق را در است. گفته شده مکارم اخلاق یبرامصادیقی است که 
 ها بخواهندانشجود ی بخواهند مراعات کنند باید چه چیزهایی را مراعات کنند؟اخلاق آموزش دیساتا یعنی ارتباط دهیم. دیاسات این مسائل را میتوان به .کنمذکر  کنمیمرا سعی 

ی لاق دانشگاهاخ اگر بخواهددانشگاه  یآموزش ستمیسیا دانشگاه  ستمیسچیا را باید مراعات کنند؟ و یک مفهوم هم اینه که من می خوام ویروس  را مراعات کنند یاخلاق آموزش
دریس تو مهارت در  ییو توانا یتسلط علم یکی به نظرم چندمورد هست. دیدگاه اساتدیاخلاق در آموزش دانشگاه از  ایمکارم اخلاق باید چکار کند؟ مصادیق کند  عاتمرا را

 شسیدر تدر یو مهارت کاف ییتوانا مسلط باشد، میدهددرس ی که انتظار میرود که مطالباز او  باشد یمتخلق به اخلاق آموزشاگر استاد  بگوییم، نیقین امعادل هم است. حالا
آموزش به طور  دناتویم یوقتیک محیط پر چالشی است و  یآموزش طیمحیک میشود این تسلط.  شود. پس واقع دیمفکه دانشجو مطلب ارائه کند  برایواقعاً و داشته باشد 

بحث  است. قیاداز مصدیگر  یکیهم  . اینداشته باشند یبردبارصبر و  و همکاران هادر برخورد با دانشجو داشته باشند،صبر  سعه دیکه به نظرم اسات شودارائه  زیآم تیموفق
 قالبدر  را جودانش یعملکرد آموزش دیاساتهست.  انیدانشجو یتهایو فعال ی دروسابیعدالت و انصاف در ارز میهست ریدر واقع درگ با آن ادیز یآموزش ستمیس بعدی که ما در

انصاف و عدالت را مراعات کنند اگر اینجا انتظار میرود که  .کنندیقضاوت مو رساله آنها دارند  نامه انیاز پاکه  یابیارزنمره یا  از  او ی هندد یم انشرسکه به د نمره ای
 د خب میتوان گفتاگر این عمل نشو د.ریگینم نمره خوبی براورده کندرا انتظارات استاندارد  هنستانتو یی خدایی نکردهاگر دانشجو د ورینمره خوب بگ یدموفق بوده با ییدانشجو

 سن خلقیعنی ح "را یپا زیفل گرجمعه به مکتب آورد ط   یدرس معلم ار بود زمزمه محبت" )منظور حسن خلق است(. حتی میگویند: است نکرده مراعات این انصاف را استاد
 تیه مسئولک عضو هیات علمی و اینبه عنوان  ی استتعهد شغل ،دیاز منظر اسات یاخلاق آموزشیک مصداق دیگر  می باشد.مهم یلیخ یو انتظار اخلاق اساتید یک شاخص است

 اخلاق یک مصداق شغلی به نظرمتعهد  نیا یفایا د.ریامتحان بگ استاندارددر حد  درس دهددر حد استاندارد  د یعنیو در حد استاندارد انجام بده یرا به خوب ی خودآموزش یها



 

 

از دانشجو واقعا  ،گرانیاحترام به د است: یک چند موردهم  انیاز نظر دانشجو یشاخص اخلاق است. اما صداقت مصداق که می خواهم بگویم نیآخرو حالا  آموزشی می شود.
ه من در کپدید بیایید. مصداق دوم  احترام متقابل کنان احترام بگذارد و یک محیطی توام بابه کارباید  چنینهمو  ی، اساتیدبه همکلاس یموزشآ طیمح درکه  یرودمر انتظا

انجام بدهند  نیصادقانه تمر بخوانند،درس انتظار میرود که صادقانه . واقعا از دانشجوها کرد مطرح میتوان را اینجاعدم تقلب که حالا  می گویم. صداقت در رفتاربه آن  دانشگاه
. نکنند قلبتنامه  انیپا، تمرین، تامتحانادر  چیز می گنجد. و یعلمدر مفهوم سرقت ارائه کنند که  راآورد  یکه به دست م یجینامه انجام بدهند صادقانه نتا انیصادقانه پا

رش اینجا خوب است این موضوع میباشد که هم مصداق اخلاق در سیستم آموزش دانشگاه است و از دید دانشجوها است. یک موضوع هم به نظرم ذکاخلاق  قیمصاداین هم 
است و  عه منصافانهمجمو نکهیا نیتضم .منصفانه باشد ریغاحیانا  ایقابل اعمال نباشد  در واقعکه  میداشته باش یمقررات میناتویما نم ی است.مجموعه مقررات منصفانه آموزش

 یاخص هاشاین نا بر وکر ریتاثبگویم قسمت بعد اما می خواهم حالا در  ی است. دراینجا یک مقدمه را گفتم.موزشآ ستمیس اخلاقالزامات مربوط به نظرم   ددار یانوکارکرد ر
وده مثبت ب رشیداشته تاث ریاگر تاث ؟داشته ریدر دانشگاه ها تاث یاخلاق آموزش یارهایمع یراب 91 دیکوو سیرووهمه گیری  ایآ ؟میچکار کن ش بایدما در مقابلو  ؟بود هچ یاخلاق

کامل  ، بحثمیکن کاریچ ایدمنفی ب تاثیر نیمقابله با ا یما برا اداشته و حال یمنف ریتاث . همین که بگوییممیکن یموشکاف است؟ این را به نظرم باید یک دهبو یمنف رشیتاث ای
ثل این همه م یاضطرار طیوقتا شرا یبعض شهینم یاخلاق ایاریشدن مع لیتعط ی باعثاضطرار طیشرا شهیهمکه اینه خوام اشاره کنم  یکه من م . یک نکته ای راستین

اینکه دنبال  میبگرداما اگر بخوایم  .کند تیرا تقو در واقع آنهااحساس مشترک و  یرددباشد از جمله هم یاخلاق یارهایمقوم مع تونهیدیگر م فورس ماژوراتفاقات  ایکرانا  گیری
ی از کی اعضای هیات علمی،از منظر  یکی م.کنیم یبنددسته چه محدودیتهایی را اعمال کرد؟ من این محدودیتها را دوباره 91همه گیری ویروس کووید  طیشرا نیاببینیم 
خوب قابل  دیاسات یاخلاق یم شاخص هاوباعث شد که کد 91 این کووید ی،علم اتیه در سمت اعضای فعلا کاری ندارم.آموزش دانشگاه  ستمیس منظربه  ها. حالادانشجومنظر 

ه سوالات کامل ارائه کند به طور کامل ب وتمام  رادرس یک که  این است استاد فهیوظاین تعهد شغلی است. یعنی اگر بگویم  مثلا من می توانم بگویم ؟نباشد یساز ادهیپ
 دیاسات شود یعنی جادیا تیمحدود نهیزم نیا شد که شاید در باعث 91این محدودیتهای کووید  بله استاندارد بگیرد،و  رهیبگ خوب و روان یلیامتحان خ دپاسخ بده دانشجوها

، ردمخلل وارد شده است. یک شاخص دیگر که در مورد اساتید من بیان ک سهایشان را ارائه کنند. یعنی به یک نحوی در تعهد شغلی اساتیددر دخواستن یکه م شکلی آن ندنانتو
عنی ی .قرار داد ریرا هم تحت تاث نیا یک مقدار هادانشجو یهادفاعحتی کلاس ها ، دانشگاه یشدن دوره ها یحضور ریغ این ،بود یهاکار دانشجو یابیانصاف در ارز و لتعدا

رسد تا یک ها. به نظر مینامهانیپارا ارزیابی کنند، از جمله  هادانشجو یو در واقع کارها دهندنمره  د ورنیبه طور کاملا منصفانه و عادلانه امتحان بگ ندنستانتو ان شایداستاد
به  یبندیپا؛ کردفهرست  هم شتریب چه میتوانکنم اگر یم باعث چه محدودیتهایی شد؟ من دونمونه  بیانویروس  نیا هادانشجو حدی محدودیت ایجاد شد. اما در سمت

حسابی  ست ودر ،نهاندخویدانشگاه درس مدانشجوها انتظار میرود این است که در از  ی کهارزش اخلاق تحصیل، یکبه  هادانشجو یتمنتو کام درس خواندنو تداوم  لیتحص
 ند.ندار دیگر فانهمتاستحصیل بود  یبرا راکه  یتعاملات آن دندارن ردانشگاه حضو طیمح دردیگر  شل شود. دانشجوها یبندیبه نظرم پایک مقدار باعث شد که  این درس بخواند،

شده  است، به نظرم کمرنگدانشجو یاخلاق یژگیو ، که یکلیتحصدانشجوها در امر ممارست  مقدار یک د و شایدن دیگر به آن شکل مطلوب وجود ندارشانظارت استاد در کار
ینگونه برداشت ا دیشاو  بگذارد ریتاث توانست ویروساین نظر  به . یک مقدارنامه انیاپ، نیتمر ،در امتحان است. در رفتار سمت دانشجوها صداقتدر  ی دیگرشاخص اخلاق است.
از اساتید  توسط یکی زورید یامتحان اتفاقا مربوط به دیروزاست. یکمثال بزنم یک  است. کرده دایپ شیافزا ی شایددر رفتار آموزش هاشجوعدم صداقت  دان زانیکه م شود

 شکلی در بهن انفرش 41بودند. نکرده  تقلبنفر  8که  ش این بودبرداشت ،دانشجوتا  48درس بود هم بوده از این  فصل اولاز دانشجوها در مربوط به تا  48 از  در آن  گرفتند
 یریگه مهت سوء مقابله با اثرایکی راهکارهای  چی هستند؟ راهکارهانبود.  زانیم نیبه ا ، شایدبود اگر حضوریکه بود  یاتفاق نیاهمفکری کرده بودند. با هم  امتحان نیا
الا که غیر ی داشتیم. ححضور مراقب دوب یحضور . ما وقتی امتحاناتاز تقلب با کمک مراقب یریجلوگ میروم، مثلا دانشجوها ی است. من بیشتر در بحثاخلاق دانشگاه یراب

یک  شترویکامپ را اگر فیلمش را می گیرد. جلو دانشجو یتوانکه م دبازار هم وجود دار در حال حاضر درنرم افزار  یم. کلیداشته باش یحضور ریمراقب غ دیبا حضوری است

ه واقعاً ک است نیابگویم  خوامیم ای دیگرنکته اما من  ویم. یک راه این است،شیمتوجه م کند خواندنبالا بیاورد شروع به   pdf ویم. یکش یمتوجه مکند  runدیگر برنامه 
. به این ترتیب میعمل کن تر یا شهیو ر ودشیم شتریتقلب ب دانشجو تمایلش بهدانشجو میرود از سر  مراقب یچرا وقت میشود؟اینطوری که چرا  مینیو بب میکن یابیشهیربیایم 

دور مراقب باشد اریم از راه بذکه نرم افزار این .میفکر چاره باش باید بهو  مینیمشخصتر ببی لیخحالا  میدیدیمهم که قبلاً  ینقطه ضعف عث شد ما یکویروس بااین  که بگوییم
 تیترب .مین باشافکر کشورمبه  ، باید در این زمینهمیکنیم یتیتربو آموزش  دانشجو تقلب نکند به نظرم این چاره کار نیست. چاره کار یک مقدار عمیق تر است و ما که کار

. ، دانشجوهای از ستین وجود دارد،ن تقلب اکشورم ی که ما درنقدریواقعا ا دینیبیدیگر که م یکشور ها . الان شماکندرا کم بتقلب  نهیکه زم دبدهکشور رخ  باید در یاجتماع
 در شانمتحاناتا، در ناشیهاژهوانجام پر در کشور های بومی آنکه دانشجو یدنبیید میکنینگاه م میروند. وقتی افتهیتوسعه  یکشورها برای تحصیل بهمختلف کشورهای 

جهان  تیبچرا ترند، جهان سوم یکشورهاکه از  کنندیکه تقلب م دینیبیم هاییدانشجو هند. کسایی در همان کلاس وکشور،دیانجام من اخودشترند و ن صادقاشهاینیتمر
مان سر جاش لما واقعا مشک باشد یطور نیا میشود.تا زمانی نیتام تقلب قیاز طر وبه صورت شورتکات  را تیکه راه موفقبار بیایند  یافراد کهشده به  به این منجر یسوم

 و دریگیهده مبه ع تیمسئول ی این فارغ التحصیل میشود در جامعهوقت ودشیم نمادانشگاه تمتو در آموزش  یاخلاق یارهایمع تیامتحانات و عدم رعا در بحثتقلب  نای هست.
. است کار ردتقلب اینها به نوعی  اختلاسها هایهمه ناهنجار نیا عنوان مثالشما اگر جامعه را ببیند به  خواهد ماند. دینیب یم مانکشور و همین وضعی که الان درکند یکار م

 ریتاث نیاز ا میریگیکه م یتوجه ای میریگ یکه ما م یاخطارباید این در واقع  . به هر حال من فکر می کنمشد یم هایی هست که در دانشگاهتقلب ولی خب منشا آْن همان
که  این باشد ، چاره اش بایدمیفکر چاره باش باید یدیم ودیخوب نمرا مشکل  یما بزرگ شود. شاید حواسمان بیشتر جمع این باشد که دانشگاه معیارهای اخلاقی در رویویروس 

ابعاد مختلف د این است، در  ریو. من فکر کنم درسی که بتوانید بگی است اصلاح شده کما اینکه در خیلی از کشورها میاصلاح کن ابتدا از یمان راتیتربسیستم و  یآموزش ستمیس
 به آن توجه شود. دیتا بالا با نییاز مقاطع پا یمراکز آموزشو در جامعه  تااز خانواده گرفته 

 

 دکتر بابک شکری:
 اضطراری شرایط در زیستی پژوهشهای اخلاق و پژوهش اخلاق تحقیقات، انجام

 استانداردهای اصول اخلاقی برای تحقیق در شرایط اضطراری 



 

 

 (.9در مواقع اضطراری باید توسط محققان، نهادهای بازبینی کننده، سرمایه گذاران، ناشران و تولیدکنندگان رعایت شود )جدول  :استانداردهای کلیدی اخلاقی جهانی
 

 : اسناد اصلی راهنمایی اخلاقی1جدول 

 بیماری های عفونی.( راهنما برای مدیریت مسائل اخلاقی در شیوع 6112سازمان بهداشت جهانی. )

 ( تحقیق در موارد اضطراری بهداشت جهانی: مباحث اخلاقی.6161شورای اخلاق زیستی نوفیلد. )

 چه چیزی تحقیقات بالینی را در کشورهای در حال توسعه اخلاقی می کند؟ 

 

: استانداردهای اخلاقی که تحقیقات باید در این زمینه 6جدول 

 رعایت کنند

 اعتبار علمی ارزش اجتماعی

 شراکت مشارکتی نسبت خطر و سود مناسب 

 مشارکت عادلانه و داوطلبانه بررسی مستقل 

 احترام اخلاقی برابر برای شرکت کنندگان و جوامع تحت تأثیر

 
حال، این استانداردهای اخلاقی جهانی ممکن است با شرایط و المللی است. با این شده بیندر تمام موارد، از جمله موارد اضطراری، تعهد ما حفظ استانداردهای اخلاقی پذیرفته

 های خاص سازگار باشند.زمینه

 
 اضطراری شرایطاستانداردهای اخلاقی و کاربرد آنها در تحقیقات در  

 های واکنش اضطراری نشود.تحقیق باید تنها در صورتی انجام شود که مانع تلاش .9

فرادی که با ا -با توجه به الزامات اخلاقی مانند حفظ محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی اطلاعات شخصی  -در طول تحقیق  به اشتراک گذاری سریع اطلاعات تولید شده
 .در تلاش برای پاسخگویی شرکت می کنند نیز می تواند به ایجاد تعادل موثر و سودمند متقابل بین تحقیق و پاسخ کمک کند

 ضطراری چگونه باید باشد؟های تحقیقاتی مشترک در شرایط امشارکت  .2

جوامع و  , ضروری است کهتحقیقات باید هم در اولویت های بین المللی و هم در اولویت های محلی باشد و بنابراین مشارکت های بین المللی مشترک بسیار مهم هستند.

  های محلی در تمامی مراحل تحقیق، در صورت امکان, درگیر شوند محققان از زمینه

 های تحقیقاتی درگیر شوند ؟مع باید در تلاشچگونه جوا .9

ترین سطح درگیری مربوط به مشارکتی است که در آن از گیری جامع است . مهمتحقیق در طول یک وضعیت اضطراری نیازمند مشارکت عادلانه و معنادار جامعه و تصمیم
 ی با توجه به طراحی، اجرا و ارزیابی تحقیقات نیز ، شرکت می کنند.ذینفعان محلی نه تنها مشاوره گرفته می شود بلکه در فرایندهای تصمیم گیر

 چه چیزی نیاز به بررسی اخلاق مستقل دارد و چگونه باید این بررسی در موارد اضطراری رخ دهد؟ .4

ع ه باشد. برای تسهیل بررسی اصول اخلاقی سریدر موارد اضطراری ممکن است ظرفیت جوامع محلی یا کشورها برای ارائه بررسی اخلاقی مستقل کاهش یابد یا وجود نداشت
 توان بکار برد.های پیشرفته عمومی، الگوها ، و سایر ابزارها برای مرور اخلاقی تحقیق را میهای اورژانسی ، پروتکلدر وضعیت

 
 بهداشت عمومیشرایط اضطراری استانداردهای اخلاقی و کاربرد آنها در تحقیقات در  

 حقیق را در موارد اضطراری تطبیق داد؟آیا می توان روشهای ت .5

 شده در طول یک بحران بهداشت عمومی باید دارای اعتبار علمی و ارزش اجتماعی باشد.تمام تحقیقات انجام

 چگونه باید شرکت کنندگان در تحقیق برای استخدام در موارد اضطراری انتخاب شوند؟  .6

  برسانند، از جمعیت های آسیب پذیر محافظت و اعتبار علمی تحقیق را به خطر نیندازد.باید به گونه ای انتخاب شوند که خطر را به حداقل 

 شرایط موافقت آگاهانه در موارد اضطراری چیست؟ .7

 رضایت آگاهانه فردی یک نیاز اخلاقی اساسی برای تحقیق است. 

 ه شود؟تا چه اندازه باید داده ها و نمونه های تحقیق در موارد اضطراری به اشتراک گذاشت .8

ی که اطلاعاتی اً مطلع شوند. محققانشرکت کنندگان و ذینفعان باید در مورد جمع آوری، ذخیره سازی، استفاده در آینده، بانکداری زیستی و صادرات مواد بیولوژیکی انسان کامل
 ذارند. آنها را برای انتشار به اشتراک بگ را تولید می کنند وظیفه اخلاقی دارند که به محض کنترل کیفیت

 چگونه باید مزایای تحقیق در موارد اضطراری تقسیم شود؟ .1

 های محلی قرار گیرند. باید در اسرع وقت در دسترس جمعیت
 



 

 

 COVID-19انجام تحقیقات در عصر  
  :ملاحظاتی که هنگام طراحی تحقیقات در طی همه گیری باید در ذهن داشته باشید

 های جمع آوری داده ها، فرصت های تحقیق، پیامدها و محدودیت هااخلاق و صحت تحقیق، طراحی تحقیق، روش 

اند. این امر به دلیل غیرممکن بودن بسیاری از روشهای سنتی جمع آوری داده در تحقیقاتی مختل شده، یا رها شدهبسیاری از پروژه های  COVID-19گیری به دلیل همه
 .ضایی را فراهم می کند تا در آن بتوان پروژه ها و روش های تحقیقاتی جدید را در نظر گرفتطی فاصله فیزیکی است، این وضعیت بی سابقه همچنین ف

 انجام شده است، روش های سنتی انجام تحقیقات نیاز به اصلاح دارند.. COVID-19با توجه به اقدامات محدودکننده ای که به دلیل همه گیری 

، فرصت های COVID-19گزینه های انجام تحقیقات کیفی، کمی یا ترکیبی با استفاده از رویکردهای آنلاین یا راه دور را تعیین و در میان بیماری همه گیر  :هدف این بحث
 . جدید مرتبط با تحقیق را برای محققان شناسایی کند

 
 اخلاق و صداقت در تحقیق 

 باشند، نیاز دارد.های دیجیتال بین محققانی که نمی توانند به داده های فیزیکی دسترسی داشته اکنون تجزیه و تحلیل داده ها به انتقال داده  

 همچنین در نظر گرفتن سواد دیجیتالی شرکت کنندگان بالقوه تحقیق از نظر ارائه رضایت آگاهانه بسیار مهم است.  

 رک و توانایی شرکت کنندگان در استفاده از دستگاه ها یا برنامه های کاربردی فناوری داشته باشد. تغییر به سمت جمع آوری داده از راه دور ممکن است نیاز به ارزیابی د
 

 COVID-19تطبیق تحقیقات فعلی: روشهای نوآورانه تحقیق  در دوران  

های رو در رو های لجستیکی روشها و چالشاز هزینه تواند برخیهای جمع آوری داده از راه دور میروشهای جمع آوری اطلاعات آنلاین در حال برجسته شدن هستند. روش
وری از رویکردهای جمع آ جمع آوری اطلاعات را کاهش دهد و برای برخی از شرکت کنندگان مانند افرادی که دارای مشکلات حرکتی هستند نیز در دسترس تر باشد. تغییر

ا ر تفاده از اصول سخت قضاوت در مورد کیفیت تحقیق شامل: انعطاف پذیری، کفایت، اصالت، قابلیت اطمینان های چهره به چهره به از راه دور، ملاحظات دقیقی را در اسداده
 طلبد. می

 
 COVID-19فرصت ها برای تحقیقات جدید در دوران  

 های تحقیقاتی بین المللی ایجاد می شود.با افزایش استفاده از ابزارهای از راه دور برای انجام تحقیقات فرصت های بیشتری را برای همکاری ها و مشارکت 

 پیامدهای مثبت و محدودیت های بالقوه

مللی افزایش همکاری تحقیقاتی بین ال استفاده از رویکردهای از راه دور و فرصت های جدید مرتبط با تحقیق برای محققان پیامدهای مثبتی را نشان می دهد. این موارد شامل
تی ، پیامدهای بهداش ه دور جمع آوری داده ها نیاز به دسترسی و ظرفیت استفاده از ابزارهای دیجیتال یا اینترنت دارند. این بیماری همه گیراست. بسیاری از روش های از را

 بگذارد. شغلی و مالی دارد و در نتیجه می تواند بر مشارکت افراد در فعالیت های تحقیقاتی تأثیر 
 

 موضوعات اصلی تحقیق 

 مهم است: COVID19تحقیق به طور کلی و در زمینه های چالش برانگیز مانند همه گیری  سوالات زیر برای

 کسی دستور کار تحقیق را تعیین می کند؟چه  .9

 تحقیق در سطح محلی طراحی و تعریف شده است و اولویت ها چگونه تعیین می شوند؟آیا  .2

 وند و چگونه تحقیقات در اکوسیستم های دانش محلی تعبیه شده اند؟ های محلی چگونه با برنامه ریزی جهانی برنامه سازگار می شدیدگاه  .9

 تحقیق چگونه طراحی می شود؟  .4

 مشارکتهای عادلانه .5

 :متعادل سازی چابکی و ایمنی .6

 : حساسیت فرهنگی .7

 : حریم خصوصی و رضایت آگاهانه .8

 : پیامدهای اخلاقی داده ها و روش نوآورانه .1

گیری اخلاق در تحقیق باید از طریق یادگیری در چنین مواردی، اندازه. های اخلاقی باشدتواند زمینه ساز اعمال رویهرت میعدم توازن قد: های اخلاقیکاربرد رویه .91
 .و آگاهی بخشی توسعه و تقویت شود

  چه کسی صاحب دانش است؟ .99

 ؟با جمع آوری داده ها چه کاری انجام می شود .92

 .شندکنندگان در تحقیق و همچنین محققان بازا را دارند و باید مراقب تجربیات شرکتویژه در شرایط آسیبمحققان وظیفه مراقبت، به . تأثیر تحقیق چیست؟ .99

 
 المللیاخلاق در پژوهش در پاسخ به اپیدمی بین 



 

 

ـد ای بین المللی و ملی اخلاقـی دربردارنـد بایهـای بحرانـی، مبانـی و ارزشهایـی کـه راهنماهـهـای عفونـی یـا سـایر موقعیتحتـی در وضـع اضطـراری مربـوط بـه بیماری

 .حفظ شـوند

کلـی اصول  یـز در راهنماهایبیشـتر مسـائل اخلاقـی مربوط به پژوهـش در موقعیتهای اضطراری منحصـر بـه مـوارد اضطـراری نیسـتند. بلکـه بـه ایـن مسـائل پیشتـر ن

هایی از قبیـل رضایـت آگاهانـه، ایـن مسـائل پرسـش .ـان اسـت در سـطح ملی و بین المللی پرداخته شـده اسـتهایـی کـه موضـوع آنهـا انساخلاق حاکـم بـر پژوهش

  :هـا از چندیـن جهـت متفاوتنـدمسـائل اخلاقـی در مـوارد اضطـراری بـا سـایر موقعیت .گیرنـدمزایا، محرمانگی، مشـارکت جامعه و غیـره را دربرمی-سـنجش ریسـک

 دهنـدهـای اضطـراری درک خطـرات، مزایـا و اعتمـاد را تحت الشـعاع قـرار میعیتموق 

 هـای اخلاقـی سـازمانی، ماننـد پاسـخگویی و شـفافیت وجـود داردهـای اضطـراری، نیـاز مبرمـی بـه توجـه بـه ارزشدر موقعیت. 

 ها، فرایندهـای عادی مورد اسـتفاده جهـت تضمین اعتبار علمـی . در این موقعیتهمیتی اسـتهـای اضطـراری، تولیـد به موقـع دانـش موضـوع حائز ادر موقعیت
نشـان دادن بـه موقعیـت مربوطه سـرعت کافی نداشـته باشـند؛ بـرای مثال، ممکن اسـت وقـت کافی  و اخلاقـی چنیـن اقداماتی، ممکن اسـت برای پاسـخ

 .تواننـد ماههـا بـه طـول بیانجامنـد، وجود نداشـته باشـداخلاقـی، کـه در بسـیاری از کشـورها میبـرای فرایندهـای اسـتاندارد بررسـی 

 . اقی باشـندشـکلی از نظارت اخلهـدف نهایـی بایـد این باشد که بیشـتر فعالیتهای در شرایط اضطـراری، چـه رسـما ماهیتی پژوهشـی داشـته باشـند و چـه نه، مشـروط به  

 آنچـه حیاتـی اسـتنیل به این هدف، برای 

 افزایـش کارایـی فراینـد بررسـی اخلاقی  -9

 .هـای سـنتی کمیتـه اخلاق نباشـدمحـدود به نظام پذیـر در رابطـه بـا نظـارت اخلاقـیهـای مناسـب و انعطافبرقـراری سـازوکارها و رویه -2

بـرای بهبـودِ   .. امـا مصلحـت نباید چنیـن ایجـاب کنـد که مبانـی اخلاقی بـه ناچار حذف یـا کم شـوندبایـد اتخـاذ شـودنیـز  "تر از معمولسـریع" بررسـیرویکـرد -9
 هـای اضطـراری،تر از معمـول پژوهشبررسـی سـریع

 برقـراری تعـادل بیـن ارتباطـات حضـوری و الکترونیکـی توسـط اعضـای کمیتـه اخلاق؛-9-9

خلاق ارائـه تواننـد بـه کمیتـه اهایـی از آنهـا، کـه بـرای پیش غربالگـری میهـای مطالعاتـی مربـوط بـه پیـش از وضـع اضطـراری یـا بخشاسـتفاده از منابـع پروتکل 9-2
 شـوند؛

 ایهای اضطـراری، شـاید در سـطح ملـی یـا منطقـههـای اخلاق خـاص پژوهشایجـاد کمیته -9-9

 .شودهای نظارت تأثیر دارند ایجاد المللی، لازم است بستری در جهت هماهنگی رویه ها و اصطلاحاتی که بر رویههای پژوهشی بینخصوص در مورد همکاریبه -9-4
 

 
 در انجام تحقیقات91اقدامات برای کاهش اثرات مخرب کووید  

کنندگان انسانی و موضوعات حیوانات، بورس تحصیلی و شغل خود محافظت ان در تلاشند تا از شرکتها و کالج ها در سراسر کشور، محققهمزمان با مجازی شدن دانشگاه
 .کنند

 برای کاهش اثرات مخرب این دوران:  

 کار از راه دور شوید،آماده  .9

اده از راه دور روی می آورید، پرداختن به سواد شوند.  اگر به جمع آوری و ذخیره سازی دآنلاین برگزار  را اصلاح کنید: آوری اطلاعاتو تحلیل خودو جمعتحقیق  .2
 ها است. دیجیتال یکی دیگر از نگرانی

 افراد شرکت کننده و موضوعات و نمونه های حیوانی خود در تحقیقات محافظت کنید،از  .9

 افزایی کارکنان و کار گروهیمهارت  .4

 خود را با تیم خود حفظ کنید:ارتباط مکرر برای نه تنها ادامه تحقیقات بلکه برای محافظت از سلامت روان تیم شما نیز کلیدی است. ارتباط  .5

ان هیئت عنوند. به همکاران ارشد حمایت کنید:دانشجویان، کارآموزان و محققانی که تازه کار خود را شروع کرده اند در حال حاضر بیشترین آسیب پذیری را داراز  .6
 ند علمی، هر کاری که می توانید انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که آنها می توانند به پیشرفت خود در جهت رسیدن به اهداف خود ادامه ده

 بین باشیدنسبت به اوضاع خوش .7

ها اخبار جعلی . در این برهه، بسیاری از رسانهگرفتدر اختیار در کمترین زمان، بهترین و بیشترین اطلاعات را : باید دسترسی به اطلاعات صحیح، موثق و اخلاقی .8
 .استبسیار مهم ها به مخاطبان کنند و در اینجا نقش پالایش و مدیریت اطلاعات و در اختیار قرار دادن آنمنتشر می

گیری های سواد اطلاعاتی هستند تا قادر به دسترسی، درک، و بهرهتوجه به روند شتابناک دانش، دانشجویان نیازمند مهارت: با آشنایی با مهارتهای سواد اطلاعاتی  .1
 خود باشند.  ةبهینه از دانش روز رشت

 
 و ارتباط آن با اخلاق اطلاعات واگیری 

 ار انسان جسم تواندمی بیماری یک که همانطور که است توجه مورد لحاظ این از اطلاعات واگیری بحث. کرد بررسی زمان طی در را اندیشه و اطلاعات افول و اوج توانمی
  کند؛ مشوش را افراد ذهن تواندمی هم غلط اطلاعات دهد، قرار اذیت و آزار مورد



 

 

 
 

 
 

 ترین حالت، اشاعه یک موجودیت یا نفوذ آن بین اشخاص یک جامعه از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم است. واگیری در کلی

ایان ممکن یابد و بیماری ثابت است، اما در حالت پویا تعداد مبتلفرایند واگیری ممکن است ایستا یا پویا باشد. در حالت ایستا تعداد مبتلایان در طی زمان کاهش یا افزایش نمی
ادی از اعضای یک جامعه با یک مفهوم علمی آلوده شوند، در این کند. هنگامی که تعداد زیاست افزایش یابد. این مباحث گفته شده، در مورد واگیری اطلاعات هم صدق می

 توان گفت که واگیری اطلاعات رخ داده است. حالت می

 ند. توانند اینگونه باشند و افراد زیادی را مبتلا کنها هم میکند، اندیشهیابد و انسانهای زیادی را مبتلا میهمانگونه که یک بیماری واگیردار به سرعت شیوع می

ها اخبار زیادی در اینباره وجود دارد، اما متأسفانه بسیاری های اجتماعی و رسانههای مقابله و پیشگری از آن به شدت اهمیت دارد. در شبکهرسانی در مورد این بیماری و راهاطلاع
 شود. از این خبرها نادرست است و باعث تنش و ایجاد ترس بیشتر می

 نی اینچنینی اطلاعات صحیح را انتقال دهیم و با واگیری درست اطلاعات، واگیری در این بیماری را کاهش دهیم. لازم است در شرایط بحرا

 
 
 

 نیاز به رفع سرقت علمی را افزایش داده است؟ COVID-19چرا  

نوان های اجتماعی به عتحقیق رسانه است و دانشگاهی شدهیات ملهای اجتماعی و به ویژه محتوای فیس بوک وارد جریان اصلی عتحقیقات آکادمیک با استفاده از رسانه
 .ای از مطالعه در حق خود در حال ظهور استشاخه

 تغییر سریع به یادگیری از راه دور باعث افزایش سطح اضطراب در بسیاری از جنبه های زندگی ما شده است. 

اد یا گروه ها می توانند قوانین اخلاقی خود را تدوین کنند به شرطی که با هنجارهای بزرگتر یک جامعه وقتی اتفاق نظر مشترکی درباره رفتار صحیح وجود نداشته باشد، افر
 سازگار باشند. 

 ی را نقض می کند.دانشجویان ممکن است خریدار هنجارهایی که مدرسان پذیرفته اند، نباشند. این امر قرارداد اجتماعی مفروض حول یکپارچگی علمی و سرقت علم

 
 تغییر الگوی تخلفات پژوهشی با شیوع بیماری کرونا در بستر ضعفِ مقررات حافظِ اخلاق پژوهش 

 وند. شکه در وضعیت پاندمی کرونا تشدید میوجود دارد اشکالاتی در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی  .9

 .های شناور را از ویترین به متن آورد و گام بزرگی را به عصر اطلاعات برداشتژوهش طعم کوچ اجباری را چشید آموزششیوع ویروس کرونا نظام آموزش عالی و پ با .2

 .رسدتر به نظر میافزایی ارتکاب به تخلفات پژوهش در قبل از شیوع کرونا ناکافی بوده است و امروز با شیوع کرونا ناکافیتدابیر قانونی برای سختی .9

( 9، یابیشغلنیاز شدید به فراغت از تحصیل با توجه به ابهامات  (2، ایتشدید تنهایی پژوهشگران غیرحرفه( 9در پایان نامه نویسی: اصالت پژوهش نقض افزایش  .4
 آینده مبهم در عصر پساکرونا



 

 

و همچنین دستورالعمل نحوه  9918جرایی آن مصوبه سال نامه امجلس شورای اسلامی و آیین 9916قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی مصوبه سال  .5
 داردهایی رسد که نارساییبه نظر می 9912بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی مصوب سال 

ق پژوهش در عصر کرونا روبرو های جدیدی ازجمله اخلاآموزان را با چالشدانشجویان و دانش، راهکاری برای عدم توقف آموزش در دانشگاهبعنوان آموزش مجازی  .6
 کرد.

های عینی، بستر مناسبی را برای تحقق اهداف مجرمانه و پیوستن به سهولت تخلفات پژوهشی در وضعیت عدم نظارت عینی اساتید حذف تعاملات حضوری و نظارت .7
 .استایجاد کرده ای و ناظران پژوهشی بر عملکرد پژوهشگران غیرحرفه

 
 خلفات پژوهشی در دوران کرونابرخی از عوامل افزایش ت 

 های خودشانها و رسالهنامهاثر تنهاتر شدن دانشجویان، در تعریف پایان .9

 کنند حضوری را تجربه نمی آموزی پژوهشیِدانشجویان مهارت .2

 تحت فشار آینده علمی  .9

 
 اخلاق پژوهش در عصر کرونابرای بهبود وضعیت ضعف قانونی و کوشش رفع تدابیری برای  

وصًا ها، خصدر کنار هم قرار گیرند چراکه نحوه گردآوری دادهنباید این دو در حالیکه  ،ها در کنار تایپ و ترجمه قرار گرفته استگردآوری داده ،قانون تخلفاتدر  .9
توانند از این تبصره در خود قانون ی مینویسی به راحتنامه رود و در واقع خود مراکز غیرمجاز پایاندر تحقیقات میدانی و آماری یک موضوع ماهوی به شمار می

مصداق گردآوری  نامه راها و بلکه تمامی پایاننامه نه تنها بخش تجمیع داده. متخلفان با قبول سفارش و انجام صفر تا صد پایانمقابله با تقلب استفاده بکنند
 گریزند.کنند و از چنگال عدالت کیفری میها تلقی میداده

نامه یا هر نوع پژوهش دیگری هم باید معطوف به ویرایش زبانی شود؛ وگرنه ویرایش علمی یک امر ماهوی و در زمره تألیف و تصنیف به شمار ویراستاری پایان .2
که  حالی های علمی گسترده هم مجاز دانسته شود، دررود. این اطلاق عبارات واژه ویرایش که هر کار ویرایشی مجرمانه نیست، باعث شده است که ویرایشمی
 ها تصرف ماهوی در اثر است.این

ماده واحد قانون مذکور رخ داده  7ها و جرایم پژوهشی و تخلف از تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی است که در تبصره محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهاد .9
جرایم تخلفات پژوهشی در این ماده واحده جرایم پژوهشی کرده است؛  گیرنده را معطوف به پیشگیری ازهای نظارتی پیشاست؛ این ماده واحده وظیفه نهاد

 .فراموش شده است

بیر ها هم مکلف به اتخاذ این تدااند و باید آندلیل از شمول این تبصره جا ماندهبیهای حوزوی که تابع وزارت علوم هستند و حوزوی محض نیستند، برخی از نهاد .4
جام های علمی آزاد را اندانشجو باید در تبصره اصلاح شود و طلاب حوزه و دیگر پژوهشگران هم مانند پژوهشگرانی که پژوهشباشند؛ به این ترتیب، حذف واژه 

 ها است و عنایتی به پژوهشگران حوزه و پژوهشگران دیگر ندارد.متأسفانه سراسر این قانون متمرکز بر دانشجویان دانشگاه. دهند را در بر بگیردمی

 


