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  پژوهشصداقت در 
 

پژوهش  صداقت در  در گروضرورتاً   پژوهش فايدهو  ارزش :مقدمه
پژوهش  انجامو  مديريتممكن است در روش  اگرچهاست. 
چنين نيز در عمل كه  ،وجود داشته باشد انضباطي يا مليهاي  تفاوت
نظر از  صرف اي نيز وجود دارد كه هاي حرفه اصول و مسئوليت اما ؛است
 صداقت در اند، بنيان ها در كجا به عهده گرفته شده كه اين مسئوليت اين

  دهد. را تشكيل ميپژوهش 
 

  اصول
 هاي پژوهش در تمامي جنبهصداقت 

 پژوهش انجامدر  ييگو پاسخ

 در كار با ديگراناي و انصاف  حرفه اخالق

 بر پژوهش از سوي ديگراننظارت خوب 

  ها مسئوليت
قابل اعتماد بودن پژوهش خود گران بايد مسئوليت  پژوهش: صداقت. 1

 را به عهده گيرند.

هاي  سياست  و  قوانين  به  بايد  گران پژوهش  :وانينق  به  بودن پايبند. 2
 باشند.پايبند مربوط به پژوهش آگاه بوده و به آن 

پژوهشي مناسب  هاي بايدازروش گران ژوهشپ :پژوهش هاي روش .3
 و گيري خود قرار داده نتيجه شواهدرامبناي منتقدانه  ، تحليلكنند استفاده
 مند گزارش كنند. طور كامل و هدف خود را به نظراتها و  يافته

گران بايد تمامي مستندات پژوهش را به  : پژوهشمستندات پژوهش. 4
ديگران نيز قادر به اي كه  ، به گونهنندطور روشن و دقيق نگهداري ك

 ها باشند. پژوهشتأييد و تكرار آن 

محض  گران بايستي سريعاً و به : پژوهشهاي حاصل از پژوهش يافته. 5
بر حق اولويت و مالكيت بر  اينكه فرصتي براي ارائه ادعاهاي خود مبني

 هاي خود را در اختيار همه قرار دهند. ها و يافته پيدا كردند، داده  پژوهش

نتايج  ي و ارائه ها گزارشگران بايد مسئوليت  هش: پژوتأليف. 6
 و تمام نشرياتخود با  كاري همچنين مسئوليت  هاي خود و هم پژوهش
 فقطبايد  نويسندگانگذاري را به عهده گيرند. فهرست  سرمايه هاي برنامه

 .ا دارندكه معيارهاي نويسندگي رباشد تمامي كساني  نام شامل فقطو 

هنگام  بايدن گرا : پژوهشهاي منتشرشده گزارش در كردن قدرداني. 7
برد پژوهش  توجهي در پيش از افرادي كه سهم قابل ر نتايج خود،اشتنا

قدرداني كند. اين فهرست شامل نويسندگان، اند، با ذكر نام و نقش  داشته
گذاران، حاميان مالي و ساير افرادي كه معيار نويسندگي را  سرمايه

 شود. ندارند، مي

بازبيني كارهاي ديگران،  گران بايد در : پژوهشبازبيني دقيق. 8
هاي منصفانه، سريع و سخت داشته باشند و به قوانين رازداري  ارزيابي

 احترام بگذارند.

كه  غيره منافع مالي وهاي تضادند كه گران ملزم پژوهش: تضاد منافع. 9
هاي آنان را در زمينه ارائه  پژوهش بودن اعتماد مكن است قابلم

چنين در تمامي  رتباطات عمومي و همپژوهش، انتشار و ا يپيشنهادها
 .افشا نمايند ،به خطر اندازدداوري هاي  فعاليت

هاي عمومي  گران بايد هنگام ورود در بحث : پژوهشروابط عمومي. 10
تنها نظرات تخصصي خود را  ،هاي پژوهش درباره كاربرد و اهميت يافته

ت شان محدود كنند و ميان نظرا شده هاي شناخته تخصصبه حوزه 
شان است، به  هاي شخصي تخصصي و نظراتي كه بر مبناي ديدگاه

 روشني تمايز قائل شوند.

گران بايد هر  : پژوهشپژوهشي غيرمسئوالنه  هاي فعاليتگزارش . 11
شامل موارد ساختگي، تقلب يا كه پژوهشي را مشكوك  تخلفاتگونه 
موجب است، و غيرمسئوالنه پژوهشي  هاي فعاليتو ساير  تأليفات سرقت

بندي  دقتي، فهرست شود، نظير بي پژوهش مياز بين رفتن قابليت اعتماد 
هاي متعارض يا استفاده از  گزارش داده نادرست نويسندگان، عدم

 .مربوطه گزارش كنند قاماتبه مكننده  هاي تحليلي گمراه روش

: نهادهاي پژوهشي غيرمسئوالنه هاي فعاليتگويي در قبال   پاسخ. 12
اي كه در  هاي حرفه ها و آژانس نشريات، سازمان چنين همو پژوهشي، 

 ،گويي به اظهارات هايي براي پاسخ شيوهبايد پژوهش تعهد دارند،  برابر
و  پژوهشي غيرمسئوالنه هاي فعاليتو ساير  در خصوص تخلفات

كنند،  حمايت از افرادي كه چنين رفتارهايي را با حسن نيت گزارش مي
والنه ئهاي پژوهشي غيرمس تخلف يا ساير فعاليتكه  . چنانداشته باشند

تأييد شود، اقدامات مناسب، نظير تصحيح مستندات پژوهش بايد سريعاً 
 صورت گيرد.

 كههايي را  بايست محيط : نهادهاي پژوهشي ميهاي پژوهشي محيط. 13
و استانداردهاي  فشفا هاي  سياستآموزش،  صداقت در حين   شوقم

ت، به وجود آورده و آن را حفظ كنند و در منطقي براي پيشرفت اس
پژوهش حمايت  سالمتهاي كاري كه از  عين حال به بهبود محيط

 د، بپردازند.نكن مي

 بپذيرند گران و نهادهاي پژوهشي بايد  : پژوهشمالحظات اجتماعي. 14
 در حين ي كهطراتاخم برابرمنافع اجتماعي در  ارجح دانستن در كه

 تعهد اخالقي دارند. شود، ايجاد مي كارشان
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