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مسألهپژوهش

هایاخالقعلمیاممکننیستیامایهتوسعهعلمبهمثابهیکفعالیتمدنیبدونتوجهبهبن

یگذشتهبهاینسوبهتدریجآثارونتایجمخربیبرجایخواهدگذاشت.درایرانازدودهه

یکایعلماخالقحرفهمسأله اجتماعی»به پدیدۀ میرزایی،« و است)قاراخانی تبدیلشده

گرایعلمدرایرانباز(.بخشاصلیاینمسألهبهحکمرانیباالبهپایینوتوسعه1011؛1931

هایعلمیدرایرانسرگرمرشدِتوجهبهاجتماعاتعلمیوازجملهانجمنگرددکهبیمی

 .کمیّوصوریعلمدرایراناست

هاراازاندوآنهایعلمیمتمرکزشدهمطالعاتمعدودیدرایرانبرنقشوکارکردانجمن

آسیب مواردی در و کارکردی قراردادهجنبۀ مطالعه مورد امیرشیبانی،شناسانه به )بنگرید اند

(1922؛ملک،1921پور،اضلیوشارع؛؛ف1921؛قدیمی،1929؛آراسته،1921؛عبدالهی،1939

انجمن توقعات و انتظارات به یا تصمیمو نظام در مشارکت برای علمی وهای گیری

 فراستخواهوقانعی1921سیاستگذاریعلمدرایران)فراستخواه، ؛خلیفهسلطانی،1921راد،؛

هایعلمیدرزمینهاخالقاند.هرچندمطالعاتاندکینیزبهکارکردانجمن(توجهداشته1922

ب؛قاراخانیو1933الف،1933رادهمکاران،؛قانعی1921)عبداللهی،اندتوجهکردهایحرفه

چههموارهموردتأکیداست،این(اماراهنرفتهدراینخصوصبسیاراست.آن1011میرزایی،

انجمن بالقوهاستکه طور به دارند، اهمیتنقشیکه گستردگیو دلیلتنوع، هایعلمیبه

علمرافراهمکنند،بهویژهازآنجهتکهنقشیایتوسعهیاخالقیوحرفهینهتوانندزممی

انجمنغیررسمیدرفرایندآموزشوجامعه هایعلمیبراینقشیپذیریاعضایخوددارند.

گیرندباتوجهبهتاریخ،قدرتوکهدرجهتارتقایاخالقعلمدرمیاناعضایشاندرپیشمی

هابهعنوانایهمهآنکنند.بااینوجود،تااندازهاعضا،ومنابعمتفاوتعملمینفوذ،رابطهبا

وسنتیکمنبعمهمازهویتبرایاعضایشانکارکرددارندومتولیانمشروعارزش هایها

هایعلمهایعلمیبرایپرداختنواندیشیدنبهناراستی(.انجمن1339رشتههستند)فرانکل،

داشتهباشندکهجلوگیرییاکنترلکاملسوءرفتارممکننیست.اماداشتندرکیبایستیتوجه

رفتارهاتواندپیشازآنکهسوءها،میازوجوداینسوءرفتارهاواندیشیدنتمهیداتیبرایآن

علمیراتحلیلببرد،بهاقداماتیبینجامد.بااینتوضیح،ایننوشتاربههایسطحاخالقرشته/
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هایعلمیچهاقداماتیرابرایمشخصدرپیپاسخبهدوپرسشاست:نخست،انجمنطور

هاییازهاانجامچهفعالیتاند؟دوم،ازنظرآنایعلمدرایرانانجامدادهترویجاخالقحرفه

تواندتأثیربیشتریبرترویجاخالقعلمدرایرانداشتهباشد؟مینظرآنها

شمفاهيموپيشينهپژوه

توانچهارمرحلهرابهاینسومی1331سوایفعالیتهایپراکندهونامتمرکزپیشین،ازمیانۀدهۀ

درپیدایشمسئولیتنقشدرجهتحفظشرافتعلمیدرمیاناجتماعاتعلمیازیکدیگر

محسوبمی پیشگام زمینه این در آمریکایی علمی جوامع ساختو مرحلۀمتمایز در شوند.

 در نخست، دهه بهتالش1331طول توجه برای علمی اجتماع درون انفرادی های

هاعمدتادرهایغیرعلمیپیرامونمخاطراتجانبیپژوهشعلمیاست.اینتالشدلمشغولی

،روزنامه1321واکنشبهقربانیانبیرونازاجتماععلمشکلگرفت.درمرحلۀدومودردهۀ

جهبهشمارروبهافزونتقلبوسوءرفتارهایعلمیشدند.مدارانخواهانتونگارانوسیاست

هایپیراموناینمواردهموارهبافشاراجتماعسیاسی،بهویژهدرایاالتمتحده،جاروجنجال

استفادهایندستاظهاراتکهممکناستدالرهایحاصلازمالیاتدولتفدرالموردسوء

صورت به قرارگیرد، تعاردانشمندان وبندی شد منجر علمی سوءرفتار از روشنی یف

دریافتقانون علمیگذاران، تالشبرایکاهشسوءرفتار به ملزم گرنتپژوهشیرا کنندگان

 دهۀ به مربوط علمی انجمنهای فعالیتهای سوم مرحله تدوین1331نمودند. که است

پژوهشهایمرامنامه مسئوالنه گسترده1رفتار طور بحثقرارگبه مکانیسمایمورد هایرفت.

8نهادیبرایترویجشرافتپژوهشعلمی  شرافتعلمیمانند انجمن9دفتر هایعلمیو

1مانندانجمنآمریکاییپیشرفتعلم0ایحرفه
برایتالش1آیایکسسیگماو  هایمستمریرا

د.یپژوهشدرستوصحیحانجامدادندانشمنداندرارائههایاخالقینقشآموزشمسئولیت

تأکیدبرآموزشپژوهشمبتنیبررفتارمسئوالنه81درمرحلۀچهارم،همزمانباشروعقرن

                                                           
1 Responsible conduct of research (RCR) 
2 Scientific research integrity 
3 Officeof Research Integrity 
4 Professional scientific societies 
5 American Association for the Advancement ofScience  
6 Sigma Xi 
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 )میتکام، شد شرافتعلمی بر تأکید 8119جایگزین شدن831: تبدیل فعالیتها این نتیجۀ .)

علمبهبخشجداییناپذیرازمسئولیتهایانجمنهایعلمیاست.ایاخالقحرفه

اشارهکرد.درهاییتوانبهنمونهرتباطباهریکازمراحلپیشینمیبهطورمشخصدرا

گزارشیمنتشرکردمسئولیتوآزادیعلمیانجمنآمریکاییپیشرفتعلمکمیته1331سال

ایهایاصلیدانشمندانتعیینکیفیتوشرافتحرفهیکیازمسئولیت»کهدرآنعنوانشد

بهنقشجدی(.خاستگاهتاریخیتوجه8119:101گران،)آیورسونودی«اجتماععلمیاست

انجمنآمریکاییمربوطاستکه1321هایعلمیبهموضوعشرافتاخالقیبهسالانجمن
هایعضوشانجامداد.اینپژوهشنشاندادهایانجمنیفعالیتپژوهشیدربارهپیشرفتعلم

دهند.رندومنابعکمیبهآناختصاصمیایداهایعلمیتوجهاندکیبهاخالقحرفهانجمن

شودوپیرامونهاوقواعدبهندرتدراینبارهمطرحمیاظهارنظررسمی،موضوعات،گزاره

)چلکوشودکنندۀقواعدهستند،بحثمبسوطیارائهنمیهاکهتعیینهاواصولذیلآنارزش

انستیتوپزشکیو8کادمیملیمهندسیآ،1آکادمیملیعلمکه1338(.درسال1321همکاران،

ایعلم[هنوزدرارائهکردند،نیزعنوانشدکهاخالق]حرفه9«علممسئول»یگزارشیدرباره

هایعلمیقراردارد.دراینمطالعهکهمتمرکزبربررسیعواملهایاکثرانجمنحاشیهفعالیت

یپژوهش،پیشنهادهاییمسئوالنهمؤثربرشرافتعلمیپژوهشاستباهدفتقویتعملکرد

هاینشانداد،توجهبهاخالقدراغلبانجمن«علممسئول»ارائهشد.اینگزارشتحتعنوان

(اشاره8119طورکهمیتکام)(.همان8119:108علمیمحدودبودهاست)آیرسونودیگران،

کمک نخستین حرفهانجمنداشت، آگاههای ترویج علم، شرافت به درونای اخالق ی

هایاخالقعلم،تمرکزبرگیریکمیتهتوانگفتباشکلهایعلمیومهندسیاست.میانجمن

هایمدونیارائهشد.نکتۀهایعلمیدرارتقایشرافتعلمیبهصورتگزارشنقشانجمن

گزارش این در توجه انجمنجالب رویارویی فرایند که است این موضوعها با علمی های

هاییبرایاثربخشیحلیراهتعلمازعدمتوجهبهاینموضوعونپرداختنبهآنتاارائهشراف

انجمنفعالیت آنمیهاییکه انجام متعهدبه را وخود داشته اینزمینه در ارتقادانستهها اند،

 سال در است. پزشکیانجمن1323یافته انستیتو مهندسیو که0هایعلمیو کردند عنوان

                                                           
1  National Academy of Sciences 
2  National Academy of Engineering 
3  Responsible Science 
4  Institute of Medicine 
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هایآموزشیخودرادراینزمینهتوسعهدهد،ابزارهاییبرایتماعپژوهشیبایستیفعالیتاج

باشدوسیاست داشته اینزمینه مجالتیعلمیدر هاییارتقایشرافتپژوهشفراهمسازد،

(.8111:9برایارتقایمسئولیتنویسندگیارائهدهد)انجمنآمریکاییپیشرفتعلم،

کاآکادمیملیآمری سال پژوهشیمسئولیتپنلیدرباره1338در رفتار پذیریعلمیو

نبود،بلکه«دانشمندمسئول»جاتأکیدتنهابربرگزاروموضوععلممسئولرامطرحکرد.دراین

 پنلفرانکلعضو بخشدوم انجمنآمریکاییپیشرفتعلمدر 1«پذیریجمعیمسئولیت»بر

ا اینموضوع به او هرچندمسئولیتنهاییمتوجهشخصدانشمندتأکیدکرد. که کرد شاره

می بازی را مسئوالنه نقش و دارد برعهده را نهایی مسئولیت فرد و نقشاست اما کند،

هایعلمینیزبایددراثرگذاریبرفضایاخالقیپژوهشعلمیمشخصشود)بهنقلانجمن

براخالقپژوهشمطرحگردیدبهسایروظایف(.اینتأکیدکهدرآنزمانتنها8119ازمیتکام،

درسالانجمن وانجمنآمریکاییپیشرفتعلمباحمایت8111هایعلمینیزتسرییافت.

هایعلمیدرارتقاینقشوفعالیتانجمن»کنفرانسیباعنوان8دفترصداقتپژوهشآمریکا

هایدهد،بیشترانجمنانمیبرگزارشد.گزارشاینکنفرانسنش«صداقتوراستیدرپژوهش

پژوهشو آموزش، همکاریومشارکت، استانداردهایاخالقی، علمیدرچندبعدازجمله؛

ارزیابیونشربایدبیشتربهترویجشرافتپژوهشبپردازند)انجمنآمریکاییپیشرفتعلم،

8111( ملم گزارش به .)1331 پژوهشدندانپزشکی( آمریکایی 9انجمن برایسمپوزی ومی

پژوهشیمیانرؤسایتشریحنقش اینانجمن، اشخوددرارتقایشرافتعلمیبرگزارکرد.

هاییکهانجمنوامکاننقش0اییگسترشپژوهشپرسشنامههادربارهانجامدادتادرکآن

اقداماتیکه پاسخگویانبهطیفیاز شود. جویا ارتقایشرافتعلمیبازیکندرا بایستیدر

افزایشاطمینانبهعلممی یا بهتضعیفاعتماد بیمنجر تا دانشمندانراشود احترامیبهکار

کمیته قراردادند. اشاره نتایجپیمایشوانجمنآمریکاییپژوهشدندانپزشکییاخالقمورد

بیانیه و داد قرار استفاده هممورد با را انجمنآمریکاییپژوهشینقشایدربارهسمپوزیوم
درارتقایشرافتعلمیارائهنمود.دندانپزشکی

                                                           
1 Collective responsibility 
2 U.S. Office of Research Integrity (ORI) 
3 AADR 
4 Questionable 
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هاهایانجمنیدرتوجهبهاهمیتتوجهبهاخالقعلمونقشیکهانجمنعالوهبرفعالیت

اند.هایفردینیزبهدقتاینموضوعرادنبالکردهتوانندداشتهباشند،پژوهشدراینزمینهمی

هدفخودراشناسایی«ایورفتارمسئوالنهپژوهشهایحرفهانجمن»(درمقالۀ1339فرانکل)

سیاستمجموعه از رویهای برنامهها، و میها که گذاشت رویکردهایی بهتواند را هایی

بایستایمیهایحرفههایعلمیپیشنهاددهد.اودرابتدابااینتوضیحکهچراانجمنانجمن

یتوصیفیازالنهایفاینقشکنند؟بهارائهتواننددرترویجعملکردهایپژوهشیمسئوومی

سپسبرخیتالش پرداخت. هایفردکهتوسطگروهیازانجمنهایمنحصربهاینرویکردها

می انجام منتخب بهعلمی که رفتاری استانداردهای از شرحی ابتدا او کرد. مطرح را شد

پژوهشمرتبطمیعملکرد سپسهایمسئوالنه و داد ارایه را فعالیتشد انجمنبه هاییهای

هرچند(»8119هاراقوامبخشندبهگفتهفرانکلوبرد)پرداختکهدرتالشندتاایناستاندارد

اند،شانرابهرفتاراخالقیدرمیاندانشمندانمعطوفساختههاودولتبخشیازتوجهدانشگاه

(.اما8119:193)فرانکلوبرد،«اندایداشتههایعلمینیزدراینزمینهتوجهشایستهانجمن

اینتوجهبهتدریجشکلگرفتهاست.

؛8119؛کیلیق،1339بهطورکلیشواهدومطالعاتپیشین)براینمونهبنگریدبهفرانکل،

دهد،طیچنددهۀ(نشانمی8119؛میتکام،8119؛لویندویتکویچ،8119آیورسونودیگران،

ایهایخودوتوسعهحرفهبردحوزهایدرپیشمیدردنیانقشگستردههایعلگذشتهانجمن

بسیاریازانجمناعضایشانداشته هاوکارکردهاییفراترازاهدافتعیینهایعلمینقشاند.

هایسالیانهداشتهودرتوسعهکدهایاخالقیاشان،مانندانتشارمجالتوبرگزارینشستشده

ایهایگستردهییکهعملکردهایاخالقیدرعلمرادنبالکنند،تالشهاوحمایتازسیاست

انجمنکرده بهطورکلیاقدامات ارتقایاخالقحرفهاند. ایعلمدردوبخشهایعلمیدر

هایاخالقیورهنمودهایرفتاراخالقیدرابعادشود.دربخشاول،تدوینکدنامهتفکیکمی

هاییاستکهاجرایاینکدهااست.بخشدوم،شاملفعالیتایونیزمختلفاخالقحرفه

برایتوسعۀاخالقحرفهانجمن برایانجاممیها تمرکز اینپژوهشنویسندگانبا در دهند.

هایعلمیدررابطهبااخالقعلمدرایراندربرگیرندۀبخشدوممایلندبدانندفعالیتانجمن

هابرایترویجاخالقعلمهایعلمیکدامنوعازفعالیتنهاییاستوازنظرانجمچهاولویت

تراست.درایراناثربخش
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روشپژوهش

اثربخشیفعالیتیکیازاستراتژی یموردیهایعلمیمطالعههایانجمنهایپژوهشدرباره

هایعلمیبرایارتقایعلمدریکرشتهیایکحوزهعلمیاستهایخاصانجمنفعالیت

ارهونیزاستراتژیب)دراین درایناستراتژیبا8119هایدیگربنگریدبهلویندویتکویچ، .)

شاخص از فعالیتاستفاده شدت و سطح انجامانجمنهایی، از خودارزیابی و علمی های

اقداماتودستاوردهایشان)براینمونهداشتنکدنامهاخالقیانجمن،برگزاریکارگاهوانتشار

برایپاسخبههردوپرسششیدرزمینهاخالقعلم(موردبررسیقرارمیمطالبآموز گیرد.

ایم.جمعیتآماریاینهایعلمیدرایرانرفتهپژوهش،بااتخاذایناستراتژیبهسراغانجمن

وزارتعلومتحقیقاتوفناوریهایعلمیپژوهشبراساسمندرجاتسایتکمیسیونانجمن

هایعلمیانجمناست)بنگریدبهفهرستتفکیکیانجمن988ه.ش1931منتشرشدهدرسال

ایکهبامسئوالنو(.بااینحالدرمصاحبهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریایراندرتارنمای

911داشتیم،دریافتیمکهازلیستیادشدهعمالًحدودهایعلمیکمیسیونانجمنکارشناسان

فع کمتر شاید حتی و عملکردانجمن اساسگزارششیبرشد بر هستند. فعال نیمه و ال

 , Aهایعلمیایراندارایرتبهموردازانجمن111ه.ش.فقط1930هایعلمیدرسالانجمن

Bسایرانجمن دارایرتبهبودند. CE, ,F,هایها )بنگریدبه بودند. وحتیفاقدعملکرد

ه.ش.منتشرشدهدر1939تا1922ایرانازسالهایعلمیگزارششیبرشدعملکردانجمن

هایمندرجدرلیستنیزلغوشدهبودیادرفرایندلغوشدن(.مجوزبرخیازانجمن1930سال

هایقرارداشتند.فهرستمنتشرشدهنیزدرمواردینقایصیداشت.توزیعجمعیتآماریانجمن

98دهد،حوزۀعلومانسانیبا(نشانمی1هایمختلف)بنگریدبهجدولعلمیدربینرشته

هایعلمیدرصدکمترینسهمازفهرستانجمن8درصدبیشترینوحوزههنرومعماریبا

هایمتنوعبرایهایبسیارواستفادهازشیوهاند.پسازتالشایرانرابهخوداختصاصداده

مجموعجمعیتآماریانجمن هایعلمیایگردآوریاطالعات، تعداد، از پرسشنامه119ران

 به انجمن98مربوط از مطالعهدرصد و بررسی پساز نیز تعداد این از که دریافتشد ها

پرسشنامهمعادل111هامواردبدونپاسخوتکراریکنارگذاشتهشدودرمجموعپرسشنامه

درصدبرایتحلیلدرنظرگرفتهشد.99
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هااساسرشتههایعلمیبر.توزیعانجمن1جدول

 رشته

 نمونهآماری جمعيتآماری

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/11 18 31/2 82 علومپایه

 2/13 81 12/82 38 فنیومهندسی

 8/19 10 91/19 09 کشاورزی

 1/98 90 13/91 118 علومانسانی

 2/8 9 13/8 3 هنر

 2/81 88 18/11 11 ایبینرشته

 111 111 111 988 جمع

دهد،ازاینمیانحوزۀعلومهایدریافتینشانمیکنندهپرسشنامههایتکمیلتوزیعانجمن

درصدکمترینسهمرادرمیاننمونه2/8درصدبیشترینوحوزۀهنرومعماریبا98انسانیبا

هایهادرگروهاند.نکتهایناستکه،نسبتانواعانجمنبهدستآمدهبهخوداختصاصداده

تواننمونهموردمطالعهرالمیدرجمعیتکلونمونهتقریباًیکساناست.بااینتوضیح،میع

بهلحاظآماریایننمونهازجمعیتآماریانجمنایتصادفینمونه هایعلمیایراندانست.

برایتحلیل را میتصادفیکفایتالزم بررسیهایآماریدارا دهدهایآمارینشانمیباشد.

کنند.هاتغییرجدیپیدانمییباتحلیلتصادفینیمیازایننمونهبهدستآمدهنیزمیانگینحت

توجهبهتوزیعمتناسبونیزتوزیعپاسخ ونمایایازاینروبا نمونهبهدستآمدهگویا ها

 جمعیتآماریپژوهشاستوقابلیتتعمیمدارد.

هایپژوهشیافته

دویافته پژوهشدر میهای فعالیتبخشارایه بخشنخست، در انجمنشود. که هایهایی

شود.ودربخشدوم،دهند،مطرحمیایعلمانجاممیعلمیدرترویجوارتقایاخالقحرفه

توانبرایترویجهایعلمیاثربخشیاقداماتیکهمیبهاینموضوعخواهیمپرداختکهانجمن

دانند.چگونهمیوارتقایاخالقعلمانجامدادرا

ایعلمهایعلمیدرترویجاخالقحرفهفعاليتانجمن

اساسبرایدرکتوجهانجمن یکیازبهترینمنابع هاینامههایعلمیایرانبهاخالقعلم،

میآن انتظار که چرا است. انجمنها علم، اخالق اهمیت به توجه با دررود علمی های
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اینموضواساسنامه به هایخود مجموع از باشند. داشته توجه ایرانی118ع انجمنعلمی

 بررسی، کردهدرصدآن19مورد اعالم اساسنامهها در اخالقعلمتوجهشدهاندکه شانبه

کرده03استو اعالم نیز انجمندرصددیگر اساسنامه در اخالقعلمتوجهاندکه شانبه

طالعهاست.البتهتفاوتیدراینزمینهبیننشدهاست.میزاناینتوجهوچگونگیآنمحلم

هایگوناگونوجودندارد.بهاینمعنیکهبینتوجهوعدمتوجهبههایعلمیرشتهانجمن

ایوجودندارد.ازمجموعهایعلمیونوعانجمنرابطههایانجمناخالقعلمدراساسنامه

)انجمن علمی کرده19های اعالم که اخالدرصد( به توجهاند خود اساسنامه در علم ق

هاییبراییاخالقییاقواعدوگزارهاندکهدارایکدنامهدرصدآنهااعالمکرده90اند،داشته

یاخالقییاقواعداندکهفاقدکدنامهدرصددیگراعالمکرده11هایعلمیهستندوفعالیت

گزاره فعالیتو برای تعدادهایی چه اگر هستند. علمی کردهانجمنهای اعالم که اندهایی

یاخالقعلمهستندبسیارکماست،امادرموردهمینتعدادنیز،تفاوتیمیاندارایکدنامه

یاخالقهایعلمیمختلفوجودندارد.بهاینمعنیکهبینداشتنونداشتنکدنامهانجمن

ایوجودندارد.علمونوعانجمنرابطه

انجمن میفعالیتدیگریکه آن طریق از وهایعلمی معیارها با را اعضایخود توانند

رشته در علم اخالق استانداردهای آشنا خود های کارگاه»کنند نشستوبرگزاری سمینار، ،

علمیسخنرانی های انجمن« فعالیت شده، انجام برآوردهای طبق دراست. ایران علمی های

معیارهایزمینه و وضعیتمطلوبینداردیآموزشاستانداردها مجموع در 1اخالقعلم .11

انجمن از فعالیتانجمندرصد میزان مطالعه هایهایمورد کم»شانرا » بسیارکم»و حتی« و

اعالمکرده آنها فاقدفعالیت»اندبیشتر تفاوتمعناداریبینانجمن« اینزمینههستند. هایدر

                                                           
اندکهدراینخصوصهانیزاعالمکردهدرصدانجمن31علم،درخصوصپرداختهزینهبرایترویجاخالق 1

انددرهاییکهاعالمداشتهکنند.کهالبتهازمیانانجمندرصددراینزمینههزینهمی91کنندوتنهااینمیهزینه

انرژیخورشیدیاندکهشاملانجمنکنندتنهاچهارانجمنمبالغهزینهکردشانرادرجکردهاینزمینههزینهمی

 )معادل 8111111ایران )معادل مدیریتاطالعاتایران علمی انجمن علمی11111111ریال(، انجمن ریال(،

ریال(مبالغیناچیزدر9111111ریال(وانجمنمدیریتآموزشیایران)معادل11111111مدیریتایران)معادل

 اند.اینزمینههزینهکرده
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هایایرانیاخالقعلموجودندارد.یعنیانجمنیشاندرزمینههایآموزشیعلمیدرفعالیت

رشته تنوع وهایسوای استانداردها و علم اخالق آموزش به جدی توجه مجموع در شان

معیارهایعلمیندارند.

هایخاصنامهانتشاربولتنیاویژه»هایارتباطیعلمیبرایترویجاخالقعلمیکیازراه

هانیزبهطورمعمولبههرنامههاوویژهلمیاست.اینبولتنهایعازسویانجمن«اخالقعلم

نامههایعلمیایرانیدرانتشاربولتنیاویژهوانجمنخاصتعلقدارند.فعالیتانجمنرشته

زمینه در انجمن30یاخالقعلمنیزدرمجموعوضعیتمطلوبیندارد. هایمورددرصداز

فعالیتانجمن میزان یهامطالعه را «کم»شان بسیارکم»، » آنها حتیبیشتر فعالیت»و فاقد در«

یاخالقعلمارزیابیکردندودراینزمینهنیزتفاوتنامهدرزمینهیانتشاربولتنیاویژهزمینه

هایعلمیوجودندارد.معناداریمیانانجمن

راه از یکی آنها آموزش علمی، اجتماعات جدید اعضای آشناسازی فرایندهای در

برنامهجامعه تدوین با علم اخالق استانداردهای و معیارها انتقال و علمی هایدرسیپذیری

یاخالقعلمنیزیتدوینبرنامهدرسیدربارههایعلمیایراندرزمینهاست.فعالیتانجمن

انجمن بیشتر  مجموعوضعیتمطلوبیندارد. )در مطالعه میز32هایعلمیمورد اندرصد(

انجمن هایفعالیت را کم»شان » بسیارکم»و » آنها از نیمی  تقریباً حتی و کرده فاقد»اعالم

شانتوجهجدیبههایهایایرانیسوایرشتهاینکهانجمندراینزمینههستند.ضمن«فعالیت

یاخالقعلمندارند.هایآموزشیودرسیدرزمینهتدوینبرنامه

راه اعاز ارتباطی انجمنهای برگزاریضای قالب در گردهمایی علمی، اجتماعات و ها

بارههمایش در فعالیتانجمنهایعلمی است. علم ایرانیدریوضعیتاخالق هایعلمی

یبرگزاریهمایشعلمیدرخصوصاخالقعلمنیزدرمجموعوضعیتمطلوبیندارد.زمینه

عالیتانجمنهایعلمیموردمطالعهمیزانفدرصدازانجمن28 «بسیارکم»و«کم»هایشانرا

دراینزمینههستند.«فاقدفعالیت»اعالمکردهوحتیتقریبانیمیازآنها

فعالیت از غیر به میهای علم اخالق مورد پژوهشدر انجام شده، درکمطرح به تواند

بهویژهاینکهوضعیتفضایهنجاریعلمورعایتاستانداردهاومعیارهایعلمیاریرساند.

انجمن مسألهبیشتر بر انجمنها دارند. تأکید نیز انجاممندیاخالقعلم هایعلمیایرانیدر

زمینهپژوهش رشتهدر در علم اخالق انجمنهایی بیشتر ندارند. وضعیتمطلوبی هایشان
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( ایرانیِ فعالیتانجمن31علمی میزان مطالعه مورد زهایدرصد( این در را شان ،«کم»مینه

بسیارکم» »  فاقدفعالیت»و  کرده« نشریاتاعالم اخالقعلمدر انتشارمطالبمرتبطبا  اند.

خبرنامه و فعالیتادواری از نیز انجمن ازهای انجمن اعضای وسیله این به که است هایی

واستانداردهایاخالقیدرفعالیت بیشترانجمنهایعلمیمطلعمیمعیارها یایرانیهاشوند.

و«بسیارکم»و«کم»هایشانرادراینخصوصدرصد(موردمطالعهمیزانفعالیتانجمن28)

اند.اعالمکرده«فاقدفعالیت»هادرصدزیادیازآن

تواندبهپیگیریوبررسیمواردهایعلمیکهمیازمیاناقداماتعملیوایجابیانجمن

هایعلمیدرانجمن«هایاخالقعلمتشکیلکمیته»زتواناهنجارگریزیعلمیکمککندمی

هایایرشتههایحرفههایاخالقعلمدرواقعحافظانحریمواستاندارداشارهکرد.اینکمیته

هایشانرادرصد(موردمطالعهفعالیتانجمن31هایعلمیایرانیِ)علمیهستند.بیشترانجمن

دراینزمینه«فاقدفعالیت»اندیمیازآنهانیزاعالمکردهدانستهوبیشازن«بسیارکم»و«کم»

ازدیگراقدامات«کمپینحمایتازاستانداردهایعلمیوآکادمیک»هستند.همچنینبرگزاری

انجمن فعالیتانجمنعملی است. علم اخالق پیگیری برای علمی درهای ایران علمی های

استانداردهای»برگزاری آکادمیککمپینحمایتاز و علمی » دارد. قرار پایینی سطح 31در

«بسیارکم»،«کم»شانرادراینزمینههایهایموردمطالعهمیزانفعالیتانجمندرصدازانجمن

اند.اعالمکرده«فاقدفعالیت»و

یهایالگوسازدرزمینهازدیگرفعالیت«تقدیرازاعضایپایبندبهشرافتعلمی»همچنین،

فعالیتانجمناخال است. علم بهق که اعضایشان از دسته آن از تقدیر در ایران هایعلمی

هانیزمیزاندرصددیگرازانجمن39اخالقعلموفادارنددرسطحمتوسطبهباالییقراردارد.

متوسطبهباالارزیابیکردندوتفاوتمعناداریمیانانجمنفعالیت اینزمینهرا هایشاندر

گفتهوجودندارد.هایگوناگوندرهریکازاقداماتپیشرشتهعلمی

آکادمیکآزادی» های فعالیت« اخالقی الزامات میاز تلقی علمی واقعهای در شود.

پاسخمسؤلیت و برایپذیری آزادی نسبی فضای وجود به منوط علمی فضای در گویی

انجمنفعالیت فعالیت است. آکادمیک و علمی عهای آزادیهای از دفاع در ایران هایلمی

هرچنددرمجموعتریدستآکادمیکدرمجموعوضعیتمطلوب 10کمدرسطحنظردارد.

انجمن از فعالیتانجمندرصد میزان مطالعه مورد های را «کم»هایشان بسیارکم»، »  فاقد»و
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هایعلمیایفانجمناند.یکیازانتظاراتنقشیاوظاعالمکرده«متوسط»ودرحد«فعالیت

هایبهعنواننهادهایمدنیحمایتازاعضایانجمندرمواردالزماست.بهطورمثالانجمن

اعضای معنوی و مادی نقضحقوق برنمیعلمی را افتادنشان خطر به هنگام به یا تابند

حرفهآزادی آکادمیکاعضایهای و میای واکنشنشان فعالیتانجمنشان دهند. علمیهای

کمدرسطحشاندرمجموعوضعیتمطلوبی،دستایازاعضایانجمنایراندرحمایتحرفه

 انددراینزمینهفعالیتدارند.درصد(اعالمکرده21هایعلمیایرانی)نظر،دارد.بیشترانجمن

اقداماتعملیانجمن دیگر از اعضایشان حمایتاز رسیدگیبه»هایعلمیدر و توجه

شکایات فعالیتانجمناعضایانجمندرخصوصوقوعهنجارشکنی« هایهایعلمیاست.

هایشاندرخصوصهنجارشکنیعلمیایراندرتوجهورسیدگیبهشکایاتاعضایانجمن

دست وضعیتمطلوبی، مجموع اخالقیدر دارد. سطحنظر، در انجمن31کم از هایدرصد

هایعلمیایرانهدراینزمینهفعالیتدارند.فعالیتانجمناندکایرانیموردمطالعهاعالمداشته

گذارعلمبرایرسیدگیبهوضعیتاخالقعلمدرسطحپایینیدرمکاتبهبانهادهایسیاست

 دراینزمینههایهایموردمطالعهمیزانفعالیتانجمندرصدازانجمن31قراردارد. شانرا

اند.اعالمکرده«فاقدفعالیت»و«بسیارکم»،«کم»

جدول فعالیت1در بندی انجمناولویت خوداظهاری اخالقهای ارتقای در علمی های

 ایآوردهشدهاست.حرفه

 هایعلمیایرانیدرترویجاخالقعلم.فعاليتانجمن1جدول

 رتبهبندی ارزیابی انحرافمعيار ميانگين نوعفعاليت

 اول زیاد 1391 9393 ایازاعضایانجمنحمایتحرفه

 دوم زیاد 1311 9380 توجهبهشکایاتاعضایانجمن

 سوم متوسط 1331 8322 تقدیرازاعضایپایبندبهشرافتعلمی

 چهارم متوسط 1313 8328 هایآکادمیکدفاعازآزادی

 پنجم بسیارکم 1311 1322 آموزشاستانداردهایاخالقعلم

 ششم بسیارکم 1311 1328 نشریاتانجمنانتشارمطالبمرتبطبااخالقعلمدر

 هفتم بسیارکم 1313 1312 گذارعلممکاتبهبانهادهایسیاست

 هشتم بسیارکم 1301 1301 تشکیلکمیتهاخالقعلمدرانجمن

 نهم بسیارکم 1311 1301 برگزاریکمپینحمایتازاستانداردهایعلمی
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 رتبهبندی ارزیابی انحرافمعيار ميانگين نوعفعاليت

 دهم بسیارکم 1310 1392 انجامپژوهشدراخالقعلم

 یازدهم بسیارکم 1303 1399 نامهدرخصوصاخالقعلمانتشاربولتنیاویژه

 دوازدهم بسیارکم 1382 1399 تدوینبرنامهدرسیدرخصوصاخالقعلم

 سیزدهم بسیارکم 1300 1381 برگزاریهمایشعلمیدرخصوصاخالقعلم

میمیدرمجموعازتمایلانجمنها هایعلمیدرگرفتکهانجمنتوانتوانایننتیجهرا

هایشاننسبتبهبهبودوضعیتاخالقعلمفعالیتمطلوبیندارند.ازاینایرانسوایتنوعرشته

درپایینترین8رودرمجموعفعالیتهایانجمنهایعلمیدرایرانبامیانگینعملکردکمتراز

بهعدمآشناییانجمنهایعلمیگیرد.بخشیازاینکمتوجهیمیقرار«بسیارکم»سطحیعنی

شانمربوطاست.دراینموردبایداینواقعیتراپذیرفتایایرانبامسئولیتهایاخالقیحرفه

خودایرادرزیستعلمیوحرفهایکهنظامعلمیایرانهنوزنتوانستهاستکهاخالقحرفه

نسلهای به پذیریعلمی جامعه فرایند در را آن و کند نماید.نهادینه منتقل ایرانیان جدیدتر

گردد.میبازایبخشیدیگرنیزبهکمبودمنابعمالیواجراییالزمبرایترویجاخالقحرفه

هایعلمیدرترویجاخالقعلمهایانجمناثربخشیفعاليت

شانهایایدررشتههایعلمیدرجهتترویجاخالقحرفههاییکهانجمناثرگذاریفعالیت

نقشانجمنمیانجام مطالعه در توجه مورد موضوع هایعلمیاست.دهندبخشدیگریاز

یترویجاخالقعلمهاییکهدرزمینههایعلمیفعالیتهدفایناستدریابیمازنظرانجمن

هااثربخشینوعخاصیازفعالیتراتوانانجامدادتاچهاندازهمؤثراست؟وقتیانجمنمی

یایناستکهآنفعالیت)بهطورمثالاخالقنشرعلم(دهندهکنندخودنشانیباالارزیابیم

طیفوسیعیازفعالیتدارایمسأله ازمندیبیشتروهمچنیندارایاهمیتبیشتریاست. ها

فعالیت اساسنامهگنجاندن در علم اخالق به معطوف انجمنهای تهیههای تا گرفته یها

یاخالقعلم،نظارتبررعایتاستانداردهای،انجامپژوهشدرزمینههایاخالقعلممرامنامه

آموزش،پژوهش،نشروکاربردعلمدراینزمرهاند.همچنیناینطیف،اقداماتبازدارندهو

معنوی و مادی حقوق حمایتاز عضویتمتخلفان، لغو تخلفات، آشکارسازی مانند عملی



 

 

 

 

 

 0011، شماره دو، پاییز و زمستان 82شناختی دوره مطالعات جامعه   821 
 

 

گیردهایاخالقعلمرادربرمیالقمندانعلموتشکیلکمیتهاعضا،برگزاریکمپین،تقدیرازاخ

 هاخواهیمپرداخت:کهدرزیربهشرحتنهاآن

ایدرترویجاخالقهایاخالقحرفههایعلمیایرانیتأثیرتدوینوترویجمرامنامهانجمن -

لعهمیزانهایعلمیموردمطادرصدازانجمن39کنند.علمرادرسطحباالییارزیابیمی

دانند.یاخالقعلممؤثرمیایرادرزمینههایاخالقحرفهتأثیرتدوینمرامنامه

شان)ازهایهایعلمیایرانیتأثیرآموزشوانتقالهنجارهایعلمبهکنشگرانرشتهانجمن -

سطحباالییارزیابی ترویجاخالقعلمدر در را )... سخنرانیو طریقبرگزاریکارگاه،

هایعلمیموردمطالعهتأثیرآموزشوانتقالهنجارهایعلمدرصدازانجمن39کنند.می

دانند.یاخالقعلممؤثرمیهایشانرادرزمینهبهکنشگرانرشته

درهایپژوهشیدرزمینههایعلمیایرانیتأثیرتوجهبهاولویتانجمن - یاخالقعلمرا

یابیمیترویجاخالقعلمدرسطحباالییارز انجمن31کنند. هایعلمیمورددرصداز

 دانند.هابهسمتموضوعاخالقعلمرادرارتقایعلممؤثرمیمطالعههدایتپژوهش

درترویجاخالقانجمن - هایعلمیایرانینظارتبراجرایاستانداردهایآموزشعلمرا

هایعلمیموردمطالعهتأثیرندرصدازانجم31کنند.علمدرسطحباالییمؤثرارزیابیمی

 دانند.نظارتبراجرایاستانداردهایآموزشعلمرادرترویجاخالقعلممؤثرمی

ترویجانجمن - در را پژوهشعلم استانداردهای اجرای نظارتبر تأثیر ایرانی هایعلمی

هایعلمیدرصدازانجمن31کنند.اخالقعلمرادرسطحباالوبسیارباالییارزیابیمی

موردمطالعهتأثیرنظارتبراجرایاستانداردهایپژوهشعلمرادرترویجاخالقعلممؤثر

 دانند.می

هایعلمیایرانیتأثیرنظارتبراجرایاستانداردهاینشرعلمرادرترویجاخالقانجمن -

درسطحباالوبسیارباالییارزیابیمی علمرا یعلمیموردهادرصدازانجمن33کنند.

ترویجاخالقعلم در علمرا اجرایاستانداردهاینشر نظارتبر تأثیر ،«متوسط»مطالعه

 اعالمکردند.«بسیارزیاد»و«زیاد»

هایعلمیایرانینظارتبراجرایاستانداردهایکاربردعلمرادرترویجاخالقعلمانجمن -

ارزیابیمی مؤثر باالیی بسیار و باال سطح کدر انجمن33نند. از هایعلمیمورددرصد

 مطالعهنظارتبراجرایاستانداردهایکاربردعلمرادرترویجاخالقعلممؤثردانستند.
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درترویجانجمن - هایعلمیایرانیتأثیراطالعرسانیتخلفاتعلمیبهاعضایانجمنرا

باالییارزیابیمی بسیار اخالقعلمدرسطحباالو انجمند31کنند. از هایعلمیرصد

درترویجاخالقعلم موردمطالعهتأثیراطالعرسانیتخلفاتعلمیبهاعضایانجمنرا

 دانند.مؤثرمی

انجمنانجمن - در تعلیقعضویتمتخلفان یا لغو درهایعلمیایرانیتأثیر هایعلمیرا

هایدرصدازانجمن31ند.کنترویجاخالقعلمدرسطحباالوبسیارباالییموثرارزیابیمی

هایعلمیرادرترویجاخالقعلمیموردمطالعهلغویاتعلیقعضویتمتخلفاندرانجمن

 دانند.علممؤثرمی

هایعلمیایرانیتأثیرپایشمکرروضعیتاخالقعلمدررشتهرادرترویجاخالقانجمن -

می ارزیابی باالیی بسیار و باال سطح در علم انجمن39کنند. از مورددرصد علمی های

 دانند.مطالعهپایشمکرروضعیتاخالقعلمدررشتهرادرارتقایاخالقعلممؤثرمی

کمیتهانجمن - تشکیل تأثیر ایرانی علمی انجمنهای در علم اخالق درهای را علمی های

می ارزیابی موثر باالیی بسیار و باال سطح در علم اخالق ترویج ازدر38کنند. صد

تشکیلکمیتهانجمن مطالعه انجمنهایعلمیمورد در درهایاخالقعلم هایعلمیرا

دانند.ترویجاخالقعلممؤثرمی

هایعلمیایرانیتأثیرحمایتازحقوقمعنویاعضایانجمنرادرترویجاخالقانجمن -

هایعلمیموردانجمندرصداز33کنند.علمدرسطحباالوبسیارباالییموثرارزیابیمی

 دانند.مطالعهحمایتازحقوقمعنویاعضایانجمنرادرترویجاخالقعلممؤثرمی

هایعلمیایرانیتأثیرتقدیرازاخالقمندانعلمرادرترویجاخالقعلمدرسطحباالانجمن -

باالییارزیابیمی بسیار انجمنو کهکنند. ازهایعلمیایرانیهمگیتوافقدارند تقدیر

 اخالقمندانعلمدرترویجاخالقعلمبسیارمؤثراست.

اخالقیعلمیراهایعلمیایرانیتأثیرتوجهبهشکایتاعضادرخصوصمواردبیانجمن -

می ارزیابی موثر باالیی بسیار و باال سطح در علم اخالق ترویج در از31کنند. درصد

اخالقیعلمیرایتاعضادرخصوصمواردبیهایعلمیموردمطالعهتوجهبهشکاانجمن

 دانند.درترویجاخالقعلممؤثرمی
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هایعلمیایرانیتأثیرتوجهبهاخالقعلمدراساسنامهرادرترویجاخالقعلمدرانجمن -

هایعلمیموردمطالعهتوجهدرصدازانجمن21کنند.سطحباالوبسیارباالییارزیابیمی

 دانند.راساسنامهرادرترویجاخالقعلممؤثرمیبهاخالقعلمد

یترویجاخالقهایانجمندرزمینههایعلمیایرانیتأثیرارزیابیاثربخشیفعالیتانجمن -

درصداز23کنند.علمرابرایارتقایاخالقعلمدرسطحباالوبسیارباالییارزیابیمی

اثربانجمن ارزیابی مطالعه مورد علمی فعالیتهای زمینهخشی در انجمن ترویجهای ی

 دانند.اخالقعلمرادرجهتارتقایاخالقعلممؤثرمی

 هادرترویجاخالقعلمهایعلمیازميزانتاثيرفعاليت.برآوردانجمن2جدول

 ميانگين نوعفعاليت
انحراف

 معيار
 اولویت ارزیابی

 اول بسیارزیاد 66764. 4.4314 نظارتبراجرایاستانداردهاینشرعلم

 دوم بسیارزیاد 70587. 4.3235 تقدیرازاخالمندانعلم

 سوم بسیارزیاد 85138. 4.3200 ایتوجهبهشکایاتاعضادرمواردبیاخالقیحرفه

 چهارم بسیارزیاد 82749. 4.3173 نظارتبراجرایاستانداردهایپژوهشعلم

 پنجم بسیارزیاد 77613. 4.2772 حمایتازحقوقمعنویاعضایانجمن

 ششم بسیارزیاد 96001. 4.2600 اطالعرسانیتخلفاتعلمیبهاعضایانجمن

 هفتم بسیارزیاد 82161. 4.1827 نظارتبراجرایاستانداردهایآموزشعلم

 هشتم بسیارزیاد 80879. 4.1800 نظارتبراجرایاستانداردهایکاربردعلم)خدماتومشاوره(

 نهم بسیارزیاد 90587. 4.1386 یشمکرروضعیتاخالقعلمدررشتهپا

 دهم بسیارزیاد 94569. 4.1346 آموزشوانتقالهنجارهایعلمبهکنشگرانرشته

 یازدهم زیاد 1.00865 4.0490 هایعلمیلغویاتعلیقعضویتمتخلفاندرانجمن

 دوازدهم زیاد 96316. 4.0400 هاهایاخالقعلمدرانجمنتشکیلکمیته

 سیزدهم زیاد 1.01842 3.9510 هایانجمندرزمینهترویجاخالقعلمارزیابیاثربخشیفعالیت

 چهاردهم زیاد 98410. 3.8922 ایهایاخالقحرفههاومرامنامهتدوینکدنامه

هایپژوهشیدرزمینهاخالقعلمدرمیانهدایتاولویت

 اعضایانجمن
 پانزدهم زیاد 1.01845 3.8558

 شانزدهم زیاد 90630. 3.8317 برگزاریکمپینحمایتازاستانداردهایعلمی

هایمعطوفبهاخالقعلمدراساسنامهگنجاندنفعالیت
 انجمن

 هفدهم زیاد 1.04006 3.7843
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اثربخشیفعالیتبندیانجمناولویت8درجدول بههایعلمیاز آنمنجر انجام هاییکه

اخال حرفهترویج میق علم شده،ای یاد فعالیتهای اثربخشی با متناسب است. آمده شود

ایازفعالیتهایایجابیوسلبیبرایصیانتازاخالقحرفهایتوانندازدامنهمیانجمنهایعلمی

ایناولویت همچنین گیرند. بهره میرشته ترویجوگذاریتوانددرسیاستها هایمربوطبه

علمدرعلمهمازسویانجمنارتقایاخالق نهادهایسیاستگذار هایعلمیوهمسایر

ایرانموردتوجهقرارگیرد.

بحثونتيجهگيری

ایعلمدارندهایعلمیدرترویجاخالقحرفهاینمقالهباتوجهبهمسئولیتنقشیکهانجمن

علمدرایراندربرگیرندۀهایعلمیدررابطهبااخالقبهدوپرسشپاسخداد؛فعالیتانجمن

هارابرایترویجاخالقهایعلمیایرانیکدامنوعازفعالیتهاییاست؟وانجمنچهاولویت

انجامپیمایشدرمیانانجمنترمیعلمدرایراناثربخش هایعلمیدررشتهدانند؟مطالعهبا

هنرومع علومپایه، کشاورزی، فنیومهندسی، اینشانماریوبینرشتههایعلومانسانی،

هایعلمیایرانبسیارکهحساسیتنسبتبهمسالهاخالقعلمدرمیانانجمنداد،بهرغماین

می اغلباشاره استو اساسنامهزیاد در فاقدکنند اما دارند، توجه اخالقعلم به هایخود

چنانکه، تعدادمیمحتوایمعطوفبهاخالقعلمهستند. هایاندکیازانجمنتوانگفتتنها

ایبهاخالقعلمشدهاست.همچنینتعدادشاناشارههایاندکهدراساسنامهعلمیاعالمداشته

انجمن از کردهکمی اعالم نشانهایعلمی شواهد هستند. علم اخالق دارایمرامنامه که اند

رترویجاخالقعلم،درهایرایجدهایاخالقعلمبهعنوانیکیازفعالیتدهد،مرامنامهمی

هایعلمیایرانهزینهچندانیهایعلمیدرایرانعمومیتندارد.همچنین،انجمنمیانانجمن

کنندهایشانودرمیاناعضایشاننمیبرایترویجوارتقایاخالقعلمدرقلمروموضوعیرشته

ایندارندکههزینهکنند.تروبهتربودجهیابهتعبیردقیق

ها،تدوینهایانجمندانیممواردیادشدهیعنیتوجهبهاخالقعلمدراساسنامهکهمیچنان

هایترغیبیکردبرایترویجوارتقایاخالقعلمدرزمرهفعالیتهایاخالقیوهزینهمرامنامه

دهدباوجوداذعانبهمسألهاخالقعلموتأکیدبرضرورتوپیشگیرانهاست.شواهدنشانمی

هایترغیبیوپیشگیرانهتقریباًهایعلمیدرایرانحتیدرنقشفوریتتوجهبهآن،انجمنو
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فعالیت نخستبا بنابرایندرگام فعالهستند. شدههایسازمانغیر نهادینه و میانیافته ایدر

ختاررسدکهساهایعلمیایرانیدرارتباطبااخالقعلممواجهنیستیم.چنینبهنظرمیانجمن

قلمروهایعلمیانجمن چنینمسایلیدر با برایمواجهه شانطراحینشدههایعلمیایران

انجمن کنونی ساختار که این یا اجراییاست. هم لحاظحقوقیو به هم ایرانی هایعلمی

دستفعالیت این برای را ضمانتالزم نمیحمایتو فراهم کارکردها و چهها اگر  کنند.

افعالیت زمینهنجمنهای در ایران زیادهایعلمی مجموع در ارتقایاخالقعلم یترویجو

می نشان ما بررسی نتایج برداشتانجمننیستولی میان تفاوتمعناداری علمیدهد، های

یترویجاخالقعلموجودندارد.هایانجمنیدرزمینههایگوناگونازاثربخشیفعالیترشته

هایعلمیدرایرانمیزانتوانگفت،بیشترانجمنهایاینپژوهشمیهدرمجموعبرمبناییافت

بسیارباالارزیابیمیاثربخشیفعالیت بهاینهایانجمنیدرزمینهارتقایاخالقعلمرا کنند.

هایعلمیایرانوشرایطهنجاریکههایپیشرویانجمنهاوآسیبترتیب،باوجودکاستی

هایعلمیدارند،همچنانامیدوارانهبراینباوریمکهاستقاللنسبیانجمنخودآنهادرآنقرار

ها،همبهطورایجابیوهمسلبیدرجهتدهدکهبهرغممحدودیتبهآنهااینامکانرامی

برایترویجاخالقحرفه ایوصیانتازعلمودانشمعتبرتالشنمایندواینمسئولیترا

دانیم.شتهماهویمیهایعلمیهررانجمن

منابع
 (فلسفهانجمن1929آراسته،حمید)88–81،بهار،صص98هایعلمی،رهیافت،شماره.

 (محمدعلی انجمن1939امیرشیبانی، نگرشتاریخیبه ) شماره رهیافت، ایران، ،1هایعلمیدر

.21–23بهار،صص

 ( محمد »1921عبداللهی، انجمن( علمیعملکرد اخالقهای و علم توسعه و ترویج زمینه در

 .03-19،بهار،صص1شناسیایران،دورهچهارم،شماره،مجلهجامعه«علمی

 (مدلیبرایمشارکتسازمان1922خلیفهسلطانی،حشمت)گذاری،نقشنهاددرسیاستهایمردم

مدگذاریهایعلمیدرسیاستانجمن پایاننامهدکتریدانشکده یریتوحسابداریهایعلمی،

 دانشگاهعالمهطباطبایی،پاییز.

 (بررسینقشانجمن1921فراستخواه،مقصود)هایعلمیدرفرایندهایسیاستگذریوارزیابی

 نظامعلمیکشور،مرکزتحقیقاتسیاستعلمیکشور.



  
 
 
 
 
 

 822ای علم در ایران     های علمی و ترویج اخالق حرفه انجمن

 

 

 سیدمحمدامینقانعی و مقصود )فراستخواه، »1921راد دانشگاهیانقشانجمن( ندرهایعلمیو

.1-18،صص01،رهیافت،شماره«گذاریوارزیابینظامعلمیکشورنظامسیاست

 هایعلمیدرایران،تهران،:(اخالقعلموانجمن1011اهللمیرزایی)قاراخانی،معصومهوسیدآیت

 آگاه.

 آیت سید و معصومه )قاراخانی، میرزایی 1931اهلل ایران، اجتماعی علوم در علم اخالق تهران:(

 پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.چاپاول.

 (1933قانعیراد،محمدامین؛قاراخانی،معصومه؛میرزایی،سیدآیتاهلل)هایسیاستانجمن»الف

،مجلۀمطالعاتاجتماعیایران،«هایملیهایجهانی،تالشعلمیدرصیانتازاخالقعلم:تجربه

 .29-111.صص:8،شمارۀ18دوره

 (سیدآیتاهلل میرزایی، معصومه؛ قاراخانی، محمدامین؛ 1933قانعیراد، انجمنیبه»ب( رویکرد

81شناختی)نامۀعلوماجتماعیپیشین(،دوره،مجلۀمطالعاتجامعه«علمدرایرانایاخالقحرفه

 .993-928.صص:8شمارۀ

 (بررسیتطبیقیارزیابیعملکردانجمن1921قدیمی،اکرم)هایعلمیایرانوشبهقارههند،مرکز

 تحقیقاتسیاستعلمیکشور.

 1923هایعلمیایرانازسال(شیبرشدعملکردانجمن1931هایعلمیایران)کمیسیونانجمن

 1930http://www.isacmsrt.ir/files/site1/A_94.pdfتا

 هایعلمیسالیکسالهانجمن(جدولامتیازدهیعملکرد1931هایعلمیایران)کمیسیونانجمن

1930http://www.isacmsrt.ir/files/site1/files/forme_ezharnameh_amalkard_94.xls 

 (تحلیل1922ملک،حسن)هایهایعلمیدرایرانباتأکیدبرنقشانجمنشناسیسیاستجامعه

 انشگاهتهران.علمیدرحوزهعلومانسانی،پایاننامهدکتری،دانشکدهعلوماجتماعید
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