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  چكيده

با . م، نقش مهمي در توسعه وپيشرفت زندگي بر عهده دارندي علوم پايه، به عنوان مادر علو، رشته هايامروز با ورود به هزاره سوم ميالد
 با فطرت بشري آميخته شده موضوع اخالق به دليل اينكه. بررسي سير تحولي بشري ،بي شك ردپاي بالمنازع علوم پايه نيز مشاهده مي گردد

ر قرن حاضر موضوعات مربوط به اخالق در علوم به همين سبب با پيشرفت علوم و فنون د. زمان غبار كهنگي به خود نمي گيردبا گذر  است،
افكار عمومي و ملت ها به مباحث اخالقي در علوم بسيار حساس هستند و اين مسايل را  كه ضمن آنكه .مختلف هم از ارزش خاصي برخوردارند

يافتن مسير درست پژوهش  ند سبباز علوم پايه است، مي توا بخشيبه عنوان  كه بررسي اخالق درعلم شيمي .با دقت خاصي دنبال مي كنند
بي شك، امروزه تنها گام درست در  .باشدرا به همراه داشته پيشرفت درست و همگام با نياز هاي جامعه  تعالي، گردد و وآموزش در اين عرصه

كه رفتاري مواجه است ي همواره با انبوهي ازگزينه هاي ضمن آنكه آدم .مي باشد  ، پژوهش و آموزش مبتني بر اخالق انسانيجهت توسعه 
از اين حيث طرح مسائل اخالقي، به عنوان چراغ راه در پژوهش وآموزش اهميت بسزايي . تنها مي تواند تعداد محدودي را از آن ميان برگزيند

بر آن هستند كه  هارندنگ هاي اطالعاتي به انجام رسيده استكه به روش كتابخانه اي و جستجو در پايگاه در اين مقاله از اين رو، .خواهد داشت
  .پردازندآن ب رعايت، به بررسي ولزوم اخالق در آموزش و پژوهش شيمي و با گشودن دريچه اي در جهت انديشه و تامل در اصول اخالقي

 

مقدمه   
از اين رو، دانش بررسي و ارزش گذاري بر خوي ها و رفتارهاي آدمي، علم اخالق  .به معني خوي هاست خُلق ودر لغت، جمع واژه اخالق 

هر زمينه ژنتيكي در انتقال . در افراد جامعه شكل مي گيرند "تربيت "و "توارث  "فتار هاي انساني بر مبناي دو اصل،انواع ر. ناميده مي شود
در واقع عامل بروز و شكوفايي هر ويژگي اخالقي ...) خانواده،مدرسه،رسانه و(لي عوامل محيطي نقش مهمي دارد و) ژنتيك كمي (اين صفات 

تعريف  ]2و1[.يد مورد توجه قرار گيردكه در بررسي اخالق آموزش اين مساله حائز اهميت است وبا.(در محيط است) چه خوب وچه بد(
ها و ر ارتباط با يك الگوي رفتاري است كه به تبيين خوبي ها ودرستي ها ويا بديمشترك ارائه شده از اخالقيات عبارت از دسته اي از اصول د

معناي ديگر اخالق، دانش درباره خوب  ]3[.هاي دستيابي بدان ونيز رفتار مورد نياز براي ارتقاي آن مي پردازدو يا رفاه انساني و راه ،هانادرستي
بحث از اخالق . اخالق مجموعه قواعدي كه الزمه نيكوكاري ورسيدن به كمال است .د بد مفاهيم محوري در اخالق هستن بد است وخوب و و

يچ نهاد يا حرفه اي نيست كه قادر باشد فارغ ه ]1[. استهاي اخالق كاربردي حوزه از  اخالق پژوهش. حوزه اخالق كاربردي است در عمل در
اخالق موضوعي است فراگير كه همه جوانب  ]4[ .حيات مشروع خود ادامه دهد از اخالق كه مرزهاي سلوك و رفتار بهنجار را معين مي كند به

هاي نويني را رشد روز افزون جوامع بشري و پيچيده تر شدن روابط و نياز هاي مناسبات اجتماعي، نياز. بشري را تحت پوشش قرار مي دهد
  ]5[ .آفريندمي

  اهميت آن تعريف و پژوهش،

رسيدگي كردن و به اصطالح علمي؛ يعني تالش و كوشش نظام مند محقق يا دانشمند  بحث وتجسس و ،پژوهش جستجو كردن، پي جويي
نهادن عقل و تفكر در وجود بشر او را به جستجو حقايق و كشف  ]6[ .خگويي بهتر به نياز هاي بشري استجهت حل مسئله علمي و پاس

 از منظر ديگر، ]1[.سان به وديعه قرار داده شده استجستجو گري در ذات اننياز به كاوش و . مجهوالت عالم پيرامون خويش وا داشته است
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ضرورت و اهميت  ]7[.، گامي است كه پژوهشگر براي مسأله اي مبهم بر مي دارد تا پاسخ دقيق و منطقي براي حل آن پيدا كندشپژوه
نظام هاي آموزشي در هر جامعه اي  ه هاي سازمان ها ونظام علمي كامآلً روشن است ويكي از هدف ها و انگيزپژوهش و تحقيق در ساختار 

يكي از مقياس هاي ميزان موفقيت ساختار آموزشي يك كشور تعداد پژوهشگراني  .تربيت وپرورش انسان هايي توانا در امور پژوهشي است
با ميزان پژوهش و تحقيق مؤيد اين مطلب رشد هر جامعه وجود ارتباط مستقيم بين . اند هستند كه در اين ساختار رشد يافته و پرورش يافته

به انجام فعاليت هاي تحقيقي بنابراين جلوگيري از ركود و عقب ماندگي علمي توجه  .و پژوهش ضامن توسعه يك كشور است است كه تحقيق
  ]8[.ل را مي طلبددر هر رشته علمي و پرورش پژوهشگر ايده آ

  اخالق در پژوهش 

اخالق حرفه اي است و به از اخالق پژوهش، شاخه اي  ]9[ .است» 2اخالق كاربردي« دترين شاخه هاييكي از جدي» 1اخالق در پژوهش«
  .پردازد به بررسي مسائل اخالقي درپژوهش ب  پايان كار هدايت مي كنند، مي پردازد و سعي دارداي كه پژوهش را از آغاز تا اصول اخالقي

مانند تهديد به جنگ هسته اي، تخريب محيط زيست، ( روست بپردازدكه بشر با آن روبه پژوهش، با آن كه قرار است به حل مشكالت بزرگ
چرا كه . كمك كند، در عين حال، احتمال دارد مشكالت بشر را حاد تر كرده، به آنها دامن بزند) پراكندگي و توزيع نامتوازن منابع زميني

اگرچه رسالت  ]7[. و رشد اخالق نباشد، عامل تخريب و نابودي به شمار مي رودپژوهش، اگر به درستي هدايت نشود و در مسير توسعه معنوي 
ئل غير اخالقي و هدف آموزش وپرورش، رشد و شكوفايي انسان ها و تكامل آنها در كنار توليد علم و نوآوري است اما گسترش فزاينده مسا و

و بزرگ شدن  قي،  از طرف ديگر در نورنيده شدن مرزهاي بين انسان هاهاي اخالها وسوءاستفادهگوناگون براي فرصت طلبيبروز زمينه هاي 
عزم بر جلوگيري از مسائل  .رسالت آموزش به طور كلي ترويج اخالق است. سازدت هر چه بيشتر به اخالق را نمايان ميضرورها مقياس

فرد پژوهشگر است و بقيه  ن عنصر در اخالق پژوهش،با توجه به اينكه مهمتري]1[ .غيراخالقي منشأ نگرش و توجه به آموزش اخالق است
به لحاظ نتايج (وظايف فردي، وظايف در قبال جامعه: عناصر به  گونه اي در ارتباط با وي هستند، مي توان وظايف اخالقي پژوهشگر را به

شايد آنچه كه آدمي را . يل مي دهنددو ساحت وجود آدمي را تشك علم و عمل ]7[ .و وظايف در قبال مشاركت كنندگان تقسيم كرد) پژوهش
افالطون مانند . دارد آن است كه شايد بتوان بيان داشت كه پژوهش تبلور علم در جهت خدمت ملموس به بشريت استاندكي به تأمل وا مي

پس حسن اخالق . رايندسقراط بر آن بوده است كه عمل نيك، الزمه علم به نيكي است و اگر مردمان تشخيص نيكي دهند البته به بدي نمي گ
   ]10[ .يعني فضيلت، نتيجه علم است

  ضرورت اخالق پژوهش در شيمي

هسته بيم زائي بمب  اما هنوز كه هنوز است خاطره و. گردند منشأ اميد هستندتحقيقات در علوم پايه بدان جهت كه مادر علوم محسوب مي
بيني از بشريت اعتماد را به يغما برده و و بدبيني خوشگاه تالطم بين .ه استديداز خاطره بشر زدوده نگرخردل گاز كلر و و به كار بردن اي 

آن احياي انسانيت و  يامروز حاكميت اخالق بر علم و پژوهش احساس مي گردد شايد الزمه .كندبر صفحه انديشه حاكم مي را اميديموج نا
 است گردد وجز آن، كوره راهيت به سوي تعالي از مسير اخالق ميسر ميحرك. مفهوم آن و دميدن روح همدوستي بر كالبد بشر امروز است 

امروز . آنگاه كه خدمت به انسان در اذهان جاي گيرد بايد همه تالش ها صورت پذيرد. را به همراه خواهد داشت كه قدم در آن، گريز از انسانيت
موزشي كشور به زيور اخالق ضروري است، چون كه عدم التزام به ار آبرترين سيستم و ساخت آراستگي دانشجو و استاد به عنوان ستون فقرات

 .گيردواقعيت آن است كه، تمام داشته هاي انسان بر اساس تعامالت شكل مي  .به جاي خواهد گذاشتالق، براي پژوهش فرجامي نامطلوب اخ
بر عرصه وجودي  آورند نبايد از نقش و نگارگري خويش اساتيد گرامي به عنوان كساني كه هستي را در كالبد آموزش عالي به تكاپو در مي

كدگذاري وفرمول بندي اخالقي . زد را رقم خواهده اخالق، الزام دانشجو به اخالق امروز التزام استاد ب. به عنوان الگو غافل گردند دانشجو

                                                           
1
 -Ethics in Research 

2
-Applied Ethics 
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محيط و از همه مهمتر روح  گرفته تا والدين واز دولت . دانشجو به عنوان جوينده انديشه توسط عوامل دخيل در دانشگاه ميسر مي گردد
تجهيز كشور به ابزار پژوهش بايد همراه با گسترش اخالق صورت پذيرد كه اگر جز اين باشد . ساختار آموزشي كه همان اساتيد گرامي هستند

راحل مختلف پژوهش نظارت نمايد و فرهنگ اخالقي در كشور تشكيل گردد تا بر م امروز بايد نهضتشايد  .د داشتفرجامي نامطلوب را خواه
البته شايان  ذكر است كه اخالق يك مفهوم فرا مرزي و . متناسب با بافت و ساختار كشور ايران به تبيين اخالق در پژوهش شيمي بپردازد

  :نجا كه اين شعر مؤيد اين مطلب است آتا . طلبدبشرگراست و كه التزام به انسانيت، التزام به اخالق را مي
  كه در آفرينش ز يك گوهرند                        بني آدم اعضاي يكديگرند

 هاي شيميپژوهش اهميت اين رشته بنيادي بايد هر چه بيشتر به جهت دهي و "شيمي و زندگي "به عنوان سال 2011با مطرح شدن سال 
دانشجويي كه به يكباره پا . ي عدم رعايت اخالق در پژوهش ريشه در عدم آگاهي داردالزم به ذكر است كه گاه .گام برداشت يت اخالقمحوربا 

گاه داده سازي ، سرقت علمي و گزارش نتايج بدون نا ،گذارد و از او انتظار جواب پژوهشي قطعي مي رود او را به سمتدر عرصه پژوهش مي
گاه بايد پذيرفت . گرددا بها دادن به اين دو اصل در آموزش عالي ميسر نميسيطره شفافيت و صداقت جز ب. سوق مي دهد .......و پايه پژوهش

در كالبد دانشگاه و  هاالتزام به آندرستي و  ،گنجاندن انديشه راستي. كه آزمايشات و تحقيقات مطابق با پيشنهاديه تصويب شده پيش نمي رود
بايد با آموزش اخالق در . صورت پذيرفته است محترم و دانشجويان تالشي در خور تحسين است كه همواره توسط اساتيدساختار آموزشي 

. پژوهش در سيستم آموزش عالي كه قلب تپنده و اصلي ترين نهاد متولي پژوهش كشور، در جهت حاكميت هر چه بيشتر اخالق گام برداشت 
كه سرقت علمي را بر مال .... و  ياب افزارها و الگوريتم هاي تقلبكه تعلل در اين امربه عنوان مثال در انتشار نتايج با ظهور پايگاه هاي داده، نرم 

ابتدا الزم است كه كميته هاي نظارت بر اخالق در پژوهش شيمي شكل گيرد تا . از مخدوش نمودن چهره علمي كشور جلوگيري شودمي سازد 
  .دنظارت نمايننيز  هاي شيمي بر اجراي آن ضمن تبيين اصول اخالقي حاكم بر پژوهش 

  فنĤوري - اهميت اخالق در علم

ديويد رزنيك ،رئيس مركز توسعه اخالق در دانشگاه وايومينگ امريكا، كه از جمله . شيمي علم است و بنابر اين اخالق علمي را مي طلبد 
فه اي است كه افراد طبق نظر رزنيك ، علم، حر. فنĤوري است تلقي اي حرفه اي از علم دارد –صاحب نظران معاصر در حوزه اخالق در علم 

به طور خالصه طبق نظر رزنيك، . درگير در آن به منظور توسعه دانش انسان، غلبه بر جهل و حل مسائل علمي با همديگر همكاري مي كنند
 مي شود هاخالق مشتمل بر معيار هاي رفتاري است كه يك شغل يا نقش حرفه اي را ايفا مي كنند، ناظر است و شخصي كه وارد يك حرف

رزنيك استدالل مي كند كه اين تعهد در افراد حرفه اي ايجاد مي شود براي . متعهد به اقتداء به يك سلسله وظايف و تكاليف اخالقي است
مطلوب اعتماد مي كند، كاالها و خدمات توليد نمي شوند مگر اينكه رفتار  اينكه به آنها در خصوص تدارك و ارائه كاالها وخدمات ارزشمند و

آنچه كه در صدف .  تعتماد سرمايه اصلي هر حرفه اي اساعتبار و ا .حرفه اي ، منطبق بر معيار هاي  اخالقي و حرفه اي خاصي باشند افراد
  .گرددالتزام به اخالق، حفظ اعتمادي است كه باعث ثمر بخشي و پذيرش مي. اخالق است  درخشدرشته يا حرفه مانند مرواريد مي 

-مثابه حرفه اي كه داراي اخالق حرفه اي خاص خود است، دوازده اصل يا معيار براي رفتار اخالقي در عرصه علم رزنيك با تلقي علم به
رزنيك معيارهاي اخالقي را براي اهداف علم ضروري دانسته و رعايت آنها را عينِ حرفه اي گري و رمز ) 1جدول (فنĤوري توصيه كرده است

اقتداء به آداب علم و معيار هاي اخالقي نه فقط براي پيشبرد اهداف علمي و استقالل علمي اصحاب علم  .تداوم اعتماد مردم و حكومت مي داند
در جوامعي نظير ايران،  .ستامؤثر است، بلكه فراتر از آن براي صيانت از شأن انساني و توسعة اجتماعي و فرهنگي جامعة كالن تر ضروري 

نبايد به گسترش و تقويت رشته هاي تخصصي، و توليد، توزيع و مصرف دانش تأييد شده مشغول  فاًدانشمندان و دست اندكاران امر پژوهش صر
فنĤوري را  –باشند، آنها بايستي آداب و اخالق در علم ) هاي پژوهشيطرح: براي مثال(باشند و يا در پي كسب حمايت عمومي و مالي بيشتر 

  ] 11[. هاي اجتماعي دانش تخصصي خودشان مسئول باشندها و پيامدلتنيز توسعه و ترويج دهند و نسبت به ابعاد و دال
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هاي علمي و حرفه اي باشداصول اخالقي گفته شده مي توانند سرمشق و راهنماي عمل دانشمندان در سازمان   

 نتيجه گيري
اما پرداخت به پژوهش با غفلت . به زيور توسعه است، آذينِ كشور رداخت به پژوهشپ. امروز پژوهش الزمه توسعه و بنيان پيشرفت كشور است

، لتزام پژوهش ها در شيمي به عنوان يك رشته بنيادي به اخالق  الزم است با ا. ره به سوي غايت مطلوب نخواهد برداز اخالق و اصول اخالقي 
  .توسعه را همراه با رشد اخالق و اخالق گرايي رقم خواهد زد

                                                           
3
- Openness 

4
-Social Responsibility  

5
- Legality 

  تعريف  اصل اخالقي/ معيار  رديف

آنها بايد در تمامي جنبه هاي . دانشمندان نبايد داده ها يا نتايج علمي را جعل، تحريف و يا سوء تفسير نمايند  درستكاري  1
  .ي باشندفرآيند پژوهش، عيني، وبدون سوگير

  

بايد خطاهاي آزمايشي، روش . دانشمندان بايد از ارتكاب خطا در پژوهش اجتناب نمايند، به ويژه در ارائه نتايج  دقت  2
  .شناختي و انساني را به حداقل رسانده و از خودفريبي، تعصب و تضاد منافع بپرهيزند

آنها بايد به ديگران . يشه ها و ابزارهاي خود مشتركاً استفاده كننددانشمندان بايد از داده ها، نتايج، روش ها، اند  3بلند نظري  3
  .اجازه دهند تا آثارشان را بررسي كرده و ظرفيت انتقاد وظهور انديشه هاي جديد را داشته باشند

گيري عقايد آنها بايد نسبت به پي. دانشمندان بايد براي انجام پژوهش نسبت به هر مسأله يا فرضيه اي آزاد باشند  آزادي  4
  .جديد و نقد انديشه ها وآراء قديمي مجاز باشند

مدارك يا اعتبارات تحصيلي بايستي در جايي كه صالحيتش را داشته باشد اعطا شود نه در جا و مكاني كه   مدرك/ اعتبار   5
  .صالحيت ندارد

انجام علم مفيد و اثر بخش از . يادگيري دانشمندان بايستي به تربيت دانشمندان آتي مبادرت ورزيده واز چگونگي   تعليم  6
  .آنها مي بايست عموم مردم را درباره علم، پرورش و آگاهي دهند. جانب آنها اطمينان حاصل كنند

مسئوليت پذيري   7
  4اجتماعي

. دانشمندان بايد از خسارت زدن به جامعه اجتناب ورزند و در راستاي ايجاد منافع اجتماعي تالش نمايند
  .بايد مردم را در بارة نتايج و پيامد هاي فعاليت هاي علمي آگاهي دهند دانشمندان

  . در فرايند پژوهش،دانشمندان بايد قوانين و مقررات مربوط به كارشان رارعايت كنند  5قانون مداري  8

  .علمي را سلب كرد از دانشمندان نبايد به طور غير منصفانه اي، فرصت استفاده از منابع علمي يا پيشرفت در حرفة  فرصت  9

همكاري و اعتماد، سنگ بناي اجتماع علمي است كه در . دانشمندان بايستي با همكاران خود با احترام رفتار نمايند  احترام متقابل  10
  . شكندصورتي كه دانشمندان به يكديگر احترام نگذارند،در هم مي

فاده نمايند زيرا دانشمندان منابع اقتصادي، انساني و فني محدودي دانشمندان بايد از منابع موجود به طور مؤثر است  كارآيي  11
  . در اختيار دارند

احترام و رعايت حقوق   12
  )موضوعات(آزمودني ها 

هاي علمي، از حقوق يا شأن انساني تخطي دانشمندان نبايد، به هنگام استفاده از موضوعات انساني در آزمايش
هاي علمي، مراقب نساني با احترام رفتار كرده و به هنگام استفاده از آنها در آزمايشآنها بايد با موضوعات غير ا. كنند
  . باشند

 ] 11[معيارهاي رفتار اخالقي در علم: 1جدول 
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