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  رعایت اخالق در نگارش مقاالت علمی
 

 *امیر شعبانیدکتر 
 
شود و برای اثبـات       ای مثبت تلقی می     همیشه واژه “ اخالق”

با وجود اجماع بـر     . بودنش نیاز به تالش بیشتری نیست       مطلوب
بـودن بـر      بودن و زیبایی رعایت جزئیات اخالقـی، آگـاه          بدیهی

ایت آنها با وجـود     این جزئیات نیازمند آموختن است و گاه رع       
در زمینه رعایت   . آموختن و کسب آگاهی کافی، آسان نیست      

هـا و     شـمار و دسـتورالعمل      نکات اخالقی در پژوهش، منابع بی     
ل اخالقـی مـرتبط بـا       یهای متعددی منتشر شده، اما به مسا        بیانیه

کم در کشور ما، کمتـر پرداختـه          نگارش مقاالت علمی، دست   
ی تولید علم و نگـارش مقـاالت   اکنون که رشد کمّ  . شده است 

علمی در ایران شتاب بیشـتری گرفتـه اسـت، موضـوع رعایـت              
انـدرکاران    نکات اخالقی مرتبط با نگارش، بیش از پیش دست        

. کنـد  ویژه مجالت علمی را بـه خـود جلـب مـی             این حوزه و به   
، مـدیریت و    )1385شـعبانی،   (گونه که پیشـتر گفتـه شـد           همان

باید انـرژی زیـادی در         کشور می  داوران همتای مجالت علمی   
جهت غربال مقاالت با کیفیت صرف کنند و در واقع یکـی از             
مــوارد مهــم ســیاهه ارزیــابی کیفیــت مقــاالت، رعایــت نکــات 

ــنی، (اخــالق نگــارش  ــادلی1381ابوالحس ــون1؛ گ ، 2 و جفرس
شود، بـا     در اینجا به نکاتی از این دست اشاره می        . است) 2003

برای اظهار نظر و نقـد وضـعیت موجـود      ای    این امید که دریچه   
 .نظران این حوزه گشوده شود از جانب استادان و صاحب

های مهمـی کـه مجـالت علمـی در تـالش         یکی از ویژگی  
ایـن  . اسـت “ اعتماد مخاطبین ”برای حفظ یا ارتقای آن هستند،       

دادن پایبندی مجله به رعایت مقررات خود و در           اعتماد با نشان  

مودن نویسندگان بـه رعایـت نکـات اخالقـی          این راستا، ملزم ن   
یکـی از ایـن     . شـود   مرتبط با ارایـه و نشـر مقـاالت متبلـور مـی            

نکات، دقت در درج نام افرادی است که شایسـته  قرارگـرفتن             
ــی     ــک مقالــه م ــندگان ی ــت نویس ــند در فهرس ــا نــام  . باش تنه

پژوهشگرانی باید در صفحه اول مقاله ذکـر شـود کـه در تهیـه               
انـد؛    عهـده گرفتـه     کـرده و وظیفـه اصـلی را بـه         مقاله مشارکت   

ترتیب نام آنها نیز باید بر اساس میزان مشارکت آنها در تدوین            
بر این اسـاس، دو     ). 1381ابوالحسنی،  (و اجرای پژوهش باشد     

ــه کــه در صــورت    ــام نویســنده مقال ــر اخالقــی ن ــوع درج غی ن
انجامـد تعریـف شـده        آشکارشدن، به سلب اعتماد خواننده می     

گـادلی و جفرسـون،      (4 و نویسنده میهمان   3نویسنده شبح : است
او ممکـن   . شـود   نام نویسنده شبح در مقاله آورده نمـی       ). 2003

کننـده بودجـه پـژوهش        است کارمند شرکتی باشـد کـه تـأمین        
بــوده و یــا فــردی باشــد کــه توســط مجریــان طــرح پژوهشــی  

ــه ــه شــده اســت  ب ــرد  . خــدمت گرفت نویســنده میهمــان یــک ف
 برجسـته علمـی و در مـواردی یـک فـرد بـانفوذ               نظر یا   صاحب

توانـد    است که قرارگرفتن نامش در فهرسـت نویسـندگان مـی          
ارزش مقاله را در چشـم داوران، ویراسـتاران یـا سـردبیر یـک               

شـدن آن را زیـاد        مجله افزایش دهد و یا به شکلی شانس چاپ        
بـرای مقابلـه بـا ایـن مـوارد، برخـی مجـالت از نویسـنده                 . کند

وسیله هـر یـک از     شده به   خواهند که کار انجام     اله می مسئول مق 
  .نویسندگان مقاله را بازگو کند

جز رعایت موارد فوق، نویسـندگان نبایـد یـک مقالـه را               به

سخن سردبیر

Editorial 
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زمان به چند مجله برای ارزیابی و چاپ ارسال نمایند    طور هم   به
های نویسندگان، و     و نیز نباید با تغییر عنوان مقاله، جابجایی نام        

های مشابه را در دو       هایی با یافته     ایجاد تغییراتی در متن، مقاله     یا
ایـن حتـی    ). 1381ابوالحسـنی،   (چاپ برسانند     مجله مختلف به  

ــی در مجــالت    ــورد چــاپ مجــدد مقــاالت فارســی ایران در م
ویژه در مورد چـاپ دوبـاره         کند، به   زبان نیز صدق می     انگلیسی

ه مسـئول، حـق     مقاالت مجالتی که با گـرفتن امضـای نویسـند         
در این موارد، برای    . دارند  چاپ مقاله را برای خود محفوظ می      

بایـد رضـایت سـردبیر        چاپ مقاله در مجلـه دوم، نویسـنده مـی         
دست آورد، موضوع را به اطـالع سـردبیر مجلـه     مجله اول را به  

ــا   دوم برســاند، و در تجدیــد چــاپ، وجــود نســخه پیشــین را ب
البته این قواعـد در     .  برساند آدرس مربوطه به اطالع خوانندگان    

کنـد و برخـی از آنهـا حاضـرند       مورد همه نشریات صدق نمـی     
ویژه اگر به زبان دیگری چاپ شده         مقاالت مجالت دیگر را به    
 .باشند، تجدید چاپ نمایند

نکردن به نام افـرادی کـه بـه           اقدام غیراخالقی دیگر، اشاره   
انـد، یـا     نوعی در اجرای پژوهش یا نگارش مقاله کمک کـرده         

کننـده بودجـه پـژوهش در         نیاوردن نام مؤسسه یا سازمان تأمین     
ــه مــی  ــان و همکــاران . باشــد بخــش سپاســگزاری مقال فرهودی

 سـال اخیـر ایـران،       30با بررسی مقـاالت روانپزشـکی       ) 1385(
 درصد مقاالت به منبع حمایـت مـالی        92نشان دادند که حدود     

 .اند که در نوع خود در خور تأمل است د اشاره نکردهخو
رسد عدم رعایت قواعد اخالقی همیشـه آگاهانـه           نظر می   به

شـده    گیرد؛ یکی از نویسندگان یک مقاله پذیرش        صورت نمی 
، هنگــام مجلــه روانپزشــکی و روانشناســی بــالینی ایــران    در 

سازی و ویراستاری نهایی مقاله توسـط مجلـه، بـه اطـالع               آماده
اش را پـیش از ایـن بـه چنـد نشـریه               دفتر مجله رساند که مقالـه     

دیگر نیز فرستاده است تا هر یک زودتر به او پذیرش دادنـد از    
او درخواست نمـود کـه      ! گیرد  اش بهره   نامه  امتیاز آن برای پایان   

ــه  ــاهر مقال ــی در ظ ــه     تغییرات ــی متوج ــا کس ــد ت ــاد کن اش ایج
 !بودن دو مقاله نشود یکسان

دی از نقـض آشـکار قواعـد بودنـد، ولـی نقـض              اینها موار 
ــت     ــنی نیس ــدین روش ــواره ب ــی هم ــول اخالق ــیاری از . اص بس

تجربه ناآگاهانه با برداشت متن نوشته دیگـران،          نویسندگان کم 
سـرقت علمـی تنهـا اسـتفاده        . زننـد    مـی  1دست به سرقت علمی   

های دیگران یا برداشت مطلبی بـدون ذکـر           بدون اجازه از ایده   
افرادی کـه متنـی را از مقالـه یـا کتـابی، بـدون               . تمنبع آن نیس  

کنند و حتی منبـع آن را نیـز           تغییر وارد متن منسوب به خود می      

انـد کـه مـتن        نکـرده   نویسند، تنها در صورتی سرقت علمـی          می
بــه ایــن ترتیــب . مــذکور را داخــل گیومــه نمــایش داده باشــند

رعایت نکات اخالقی در نگارش متـون علمـی دارای ظرایـف            
تعددی است و البته در این نوشته به موارد غیراخالقی بدیهی،           م

) بـدون انجـام پـژوهش واقعـی       (سـازی     سازی یا مقاله    مانند داده 
 . پرداخته نشد که آن نیز در جای خود قابل تأمل است

جز نویسندگی، داوری مقاالت علمی نیز مستلزم رعایت          به
م آن و نیـز     گا  به  نکات اخالقی است که برای مطالعه روش گام       

،  گـادلی و     2تـوان بـه واگـر       رفتارهـای مـرتبط، مـی       مطالعه سوء 
. مراجعـه نمـود  ) 2003(و گادلی و جفرسون ) 2002(جفرسون  

ها در کنـار آمـوزش اخـالق          امید است استادان محترم دانشگاه    
پژوهش، در زمینه آموزش اخـالق نگـارش نیـز بـیش از پـیش               

 1   .مند سازند دانشجویان را بهره
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