
 

 

 تخصصی پویش در آموزش علوم انسانی –فصلنامه علمی 

 1394سال اول، شماره اول، پاییز 

 ،نظارت و کنترل نقش و انسانی عالی اخالق نقش

 دانشگاهی تحقیقات پژوهشی اخالق بهبود در
 1عبدالرحیم کشاورز
 2محیا قادری
 3طیبه صادقی
 4براتعلی منفردی راز

 چکیده

 هایتنگنا و متفاوت شرایط با را پژوهشگران و دانشمندان اخیر، دهه چند در علوم انگیز شگفت توسعه و رشد

 علمی، های نوآوری و علوم از ابزاری استفاده و پژوهشی و علمی بداخالقی گسترش .است کرده روروبه مختلف

 و هاپژوهش اثربخشی در مهم رکنی اخالقی اصول رعایت .است کشیده چالش به را دانشگاهی و علمی جامعه

 و کنترل و انسانی عالی اخالق نقش است. علمی ایهپژوهش اعتبار و کیفیت ارتقای هایراه از یکی واقع در

 و انسانی عالی اخالق بهبود هایراهکار چیست؟ دانشگاهی تحقیقات رد پژوهشی اخالق کیفیت بهبود بر نظارت

 مشکل رسدمی بنظر شده؛ مطرح التسوا به پاسخ در چیست؟ دانشگاهی تحقیقات در نظارت و کنترل

 زیربط هاینهاد سوی از نظارت و کنترل و انسانی عالی اخالق اصلی عامل دو در ریشه پژوهشی بداخالقی

 ،گشاستراه بسیار ،دانشگاهی تحقیقات پژوهشی اخالق رعایت در بخصوص کنترل و نظارت که آنجا از باشد.می

 این .کند یاری دانشگاهی تحقیقات بهتر هرچه بهبود در را ما تواندمی آن کردن بنیادی و اصل دو این رعایت

 پایان در و پرداخته عوامل این بندیطبقه و تبیین به ،شده اطالعات گردآوری ایکتابخانه شیوه به که مقاله

 .استشده پیشنهاد هاآن ارتقای جهت راهکارهایی

 .نظارت و کنترل ،پژوهشی اخالق ،یعال اخالق ،دانشگاهی تحقیقات : کلیدی های واژه

 مقدمه .1

 به پرداختن و پژوهش از بحث ،میهست یصنعت جامعه به یگذرا و یاطالعات جامعه تحقق شاهد که یعصر در

 دانشمند ای محقق یعلم مندنظام کوشش و تالش یعنی ،پژوهش ،یعلم اصطالح به .است ریناپذاجتناب آن

 یایرو ،یطلبراحت .(132 :1386 )محمودی، یبشر یهاازین به بهتر ییپاسخگو و یعلم مسئله حل یبرا

 جاده از را او تا محقق راه سر بر هستند ییهاوسوسه پژوهش بودن دشوار برابر در ،عیسر شرفتیپ و شهرت

 برخوردارند مکتوب و یرسم نیقوان از هاحرفه یتمام بایتقر .دارد باز همکارانش حقوق تیرعا و انصاف

 ]دیگر بیانی به که باشد می اخالق موازین رعایت همان ،قوانین این مجموعه رعایت [ (27 :1390 ،)اسالمی

 تیرعا ] بنابراین [ .(1390 )خالقی، کند تیرعا را آن است موظف انسان که است یانامهنییآ منزله به اخالق

 اخالق ،پژوهش جهینت و وهشپژ نحوه ،قیتحق زهیانگ از اعم پژوهش و قیتحق ندیفرآ در را یاخالق اصول

 حرفه در یاخالق مسائل یبررس به که است یا حرفه اخالق از یا شاخه ،زین پژوهش اخالق .ندیگو یپژوهش

 .(همان) پردازد یم پژوهش
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 مورد دلیل همین به باشد،می آن در بخشیاثر منشاء و است بعدی چند هومیمف عالی آموزش در اخالق

 را ینولئمس و پژوهشگران ایحرفه اخالق نهزمی در تحقیقات تنوع است. گرفته قرار هادانشگاه از بسیاری توجه

 مورد در نکارکنا تجارب و هادیدگاه ندرت به ولی کرده، مواجه خصوص این در بسیاری ابعاد و متغیرها با

 .(2 :1392 زاده، عباس و )مصباحی استگرفته قرار توصیف و بررسی مورد ایحرفه اخالق بر اثرگذار عوامل

 عنوانه ب است گرفته انجام یپژوهش اخالق بهبود در یانسان یعال اخالق نهیزم در که یادیز اریبس قاتیتحق

 هیپا نیا اساس بر ها ارزش شدن یدرون بحث که کنندیم انیب خود مقاله در (1387) یباقر و ویخسر نمونه

 .ردیگیم شکل " یاراد " و " یشیگرا " ،" یشناخت " گانهسه یمبنا بر یآدم عمل که شودیم انجام ینظر

 ،عالی زشموآ و هنشگادا ،علم کیفیت اوممد یتقاار که ستا معتقد خود مقاله در (1385) اهستخوافر نیهمچن

 ،یابیدارزخو یهارفتار و تحیارو مندزنیا دخو نوبه به که ستا بیشیاارز هنگفر نزایدرو توسعه ممستلز

پژوهش نیا در که یتاحد .است یعال آموزش نفعانذی و رانیا نمیا در کیفیت به نیدرو املتزا و تنظیمیدخو

 و ندفارل مک ؛2003 سوتا، نهیم دانشگاه) پژوهش در یاخالق ییراهنما به توجه چون یمختلف مسائل بر ها

 یریدرگ بر آموزش ریتأث ،(2007 بوشر، و مزیج) نیآنال قاتیتحق در یاخالق مسائل ،(2008 تو،یسوئ

 از استفاده یایمزا و تیاهم و پژوهش در ارجاعات و (2005 مور، و ژنگ) یپژوهش اخالق در انیدانشجو

 .است شده دیتاک ( 2003،سونیوید و کوک ،1389 ،یاسالم) انینیشیپ قاتیتحق

 حال در رایز ست،اشده ترتیپراهم گذشته به نسبت حاضر حال در پژوهش در اخالق موضوع یکل طور به

 وجود یثان در ؛باشند ترپذیرتیمسئول خود اقدامات به نسبت رودیم انتظار یعلم مؤسسات و افراد از اوال حاضر

ریغ یپژوهش یرفتارها بروز یبرا ار نهیزم ،یمواقع در یپژوهش مؤسسات و هادانشگاه نیب دیشد اریبس رقابت

 ازیامت عنوان به ،موارد از یاریبس در شتریب قاتیتحق انجام و شتریب مقاالت نوشتن رایز کند،یم ایمه یاخالق

 و ابندییم دست خود یتخصص نهیزم در یبهتر تیموقع به افراد آن قیطر از که است یعامل و شودیم یتلق

 آراسته، فرد، )مطلبی شودیم یاخالقریغ یرفتارها یبرخ باعث بعضا بهتر تیقعمو به یابیدست یبرا عجله نیا

 یهاآموزش ازمندین یعال آموزش مؤسسات و هاهدانشگا گفت توانیم نیبنابرا .(97 :1391 دستا، و محبت

 .(2009 ،براون و نویآرت) باشندیم قیتحق یاخالق تعهدات و یا حرفه یاستانداردها مورد در یاشرفتهیپ

 مقررات و نیقوان از که پژوهش یاخالق اصول مورددر پژوهشگران آموزش بر دیبا پژوهش اخالق بحث بنابراین

 توسعه هاداده انتشار تا شروع از پژوهش یندهایفرا و مراحل یتمام به و رودیم فراتر شده نیتدو و جیرا

 متمرکز ،است آن مشابه مسائل ای یانسان یهایآزمودن از تیحما از فراتر که ردیگیم بردر را یمسائل و کردهدایپ

 (2002 مسنر، و ادوارد ) باشد

 پژوهش در اخالق تاريخچه .2

 رقابت عرصه در جوامع قدرت کننده مینتا و جوامع در دانش و اطالعات توسعه و رشد مظهر عالی آموزش

 مورد، جوامع توسط افزونی روز صورت به دارد که ذاتی اهمیت دلیل به رشدبهرو پدیده این .باشد می جهانی

 برای و شد شروع 1947 و 1946 هایسال در و انسانی هایآزمودنی حفظ به تمایل با مدرن، پژوهشی اخالق

 برای هاآزمودنی از آگاهانه رضایت کسب ضرورت بر آن عمده کیدات که گردید منتشر نورنبرگ قانون باراولین

 وجودآمدنب برای را زمینه آن در شده مطرح اخالقی اصول و نورنبرگ یانیهب (.1384 )باقری، است پژوهش

: 1391 دستا، و محبت آراسته، فرد، )مطلبی؛ (2003 سوتا، )مینهکرد  مهیا 1964 سال در هلسینکی بیانیه

  تینگر؛فس دماتئو، جو، )مارکزیک است پژوهشی اخالق زمینه در هابیانیه ترینمهم از نیز هلسینکی بیانیه. (97
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 _______________________________________________ نقش اخالق عالی انسانی و نقش کنترل و نظارت، در ...
 

 هنجاری اخالق های شاخه زیر از یکی عنوان به پژوهش اخالق که افزود باید  و (1386 خسروی، ترجمه

 ؛(2001 بوبر،)؛ (106 :1387 )لشکربلوکی، است بوده علوم مختلف های زمینه در مقاالت از بسیاری موضوع

 .(2004 ،استرون، ,روسنستن ,امانول ,میلر)؛ (1998 استالکر،)

 عالی آموزش در اخالق .3

 غلط یا ستدر منظر از ،جمعی یا دیفر رفتار و تتصمیما بر که ستا شیارز عداقو و لصوا از رتعبا قخالا

 ناصحیح لفعاا کتر و شایسته فعل منجاا و نبایسته رهسنا از بایسته و هسر شناخت ق،خالا دارد. حاکمیت دنبو

ست ا جمع منافع و کخیرمشتر مسیر در جامعه دحاآ یهارفتار و لعماا ر،فکاا یتاهد کلیرطو به و ناشایسته و

 (1382 )هسمر،

 جامعه یعضاا نمیا در ساسیا پرسش ینا به پاسخ درپاسخی است جامع که  عالی زشموآ در قخالا

 ؟کنیم تنظیم علمی عجتماا یک در را دخو رفتار باید چگونه که دمیشو حطرم نشگاهیدا

 ،یگرد رتعبا به ست.ا ،نشاایحرفه مسئولیت از ننشگاهیادا جمعی ادراک ،عالی زشموآ در قخالا سساا

 و ،فعالیتها ینا دیجوو فلسفه ،خویش ایحرفه هایفعالیت صحیح ادراک با تنها نشگاهیدا جامعه

 نایل عالی زشموآ زهحو در عمیق خالقیا ادراک به که ستا جامعه و دممر لقبا در ای فهحر یمسئولیتها

 .(15 :1389 محسنی، و نعمتی )شود می

 انسانی عالی اخالق اصل .4

 بشر،حقوق به آنان احترام ،افراد اجتماعی و شخصیتی بلوغ ارتقای به منجر عالی سطوح در تحصیل و آموزش

 آموزش .شودمی پویا و آزاد ایجامعه ساختن در آنان مشارکت افزایش و صلح شگستر و انسانی هایآزادی

 جامعه آحاد میان متقابل درک و احترام ،برابری ارتقای موجب و اجتماعی مثبت تغییرات امنش همچنین عالی

 ادراک ،عالی آموزش ،دیگر عبارت به است. مختلف مذاهب و هاملت ها،فرهنگ میان دوستی و وفاق گسترش و

 را جهانی توسعه و صلح و هاملت حقوق برابری ،اجتماعی عدالت نظیر انسانی متعالی هایآرمان از افراد جمعی

 و اصول رعایت و پایبندی ،تعریف مستلزم مختلف جوامع در عالی آموزش واالی اهداف تحقق دهد.می افزایش

 به ایران در امر این .است کشور هر در علمی هجامع کنشگران و یاران توسط ایحرفه و علمی اخالق معیارهای

 اخالقی و فرهنگی هایآموزه و میراث و ،دارریشه و عمیق مذهبی و دینی باورهای و اعتقادات وجود دلیل

 در دانشگاهی و ایحرفه اخالق اصول رعایت سفانهامت اما یابد.می ترافزون مراتب به اهمیتی ،متعالی و ارزشمند

 بسیار نقد جای ،مختلف هایبخش و سطوح در آن اندرکاراندست و کنشگران توسط کشور لیعا آموزش حوزه

 و عالی آموزش حوزه در ایحرفه اخالق به توجه بد تاایمی ضرورت بنابراین گنجد.نمی مجال این در که دارد

 هایمسئولیت و حقوق و شود بررسی جامعه کل درنتیجه و حوزه این پایدار توسعه در آن گذارتأثیر  نقش

 شده، گذارده دانشگاهی جامعه آفریناننقش برعهده که دانشگاهی استقالل و علمی آزادی نظیر آن با مرتبط

 .( 11 :1389 محسنی، و نعمتی ) گیرد قرار مداقه مورد

 .است بشری علوم زیرساخت و عرصه از معنویت و اخالق حذف ،مادی فرهنگ معضالت ترینبزرگ از یکی

 به سخن این .استشده گرااخالق تفکرات با آمیزمسالمت زیستیهم از مادی تمدن ناشکیبایی باعث مشکل ینا

 فقر معنای به حتما اما ،نیست مادی نظام حاکمیت درون در گرااخالق و موحد دانشمندان وجود انکار معنای

 و الهی اخالق بر ،موجود علوم موضوعه اصول و بنازیر درواقع؛ .باشدمی موجود معادالت و احکام ،مفاهیم معنوی

  باعث مادی اخالق به مثبت رویکرد و الهی اخالق به نسبت منفی نگرش همین و نیست استوار معنوی لمتا
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 درون در اقتصادی ضد حرکت یک ،الهی های ایدئولوژی صاحبان و لهانامت و دانمتعب اخالق استشده

 .(129 :1386 )محمودی،شود  قلمداد مادی تمدن

 خاطر به را خود منافع بیندمی لزومی نه ،کندمی تحقیق اخالقی انگیزه به بنا پژوهشگر ،فضایی چنین در

 راستای در او پژوهش مورد موضوع نه ،اندازد خطر به منطقی وانهپشت فاقد و گرامادی اخالقی مسائل بعضی

 او به را انسانی عالی اخالق بروز مجال ،اومانیسم جامعه گرایانه منفعت ساختار نه و است بشری عالی اخالق

 ،نگیرد قرار اصول جزء معنویت و اخالق و نشود اصالح علم موضوعه اصول و جهت مسیر، که زمانی تا دهدمی

 .(131 :)همان ماند خواهد باقی الینحل مشکل این

 فعل مندیارزش مالک را سازی پاک و نیت اصالح اسالم .است " عمل انگیزه " اسالم در ارزش مالک

 باقی مرگ از پس انسانی روح و دهدمی تشکیل او روان و روح را انسان واقعیت که آنجا از و پاک( )نیت داندمی

 )سبحانی، گرفت نظر در را او اخروی و دنیوی زندگی باید انسان سعادت ریزیپی در لذا ،است نجاودا و

1388) 

 داشته باشند: توجهها آن به باید رکشو انهشگروپژ که ستا خالقیا تنکا جمله از یرز اردمو -

 و دباش حق تحضر به عشق از لماالما نشادجوو سراسر باید نهاونشپژدا :حق تحضر به عشق .1 ,4 

 نکته ینا درک به باید ارههمو هشگروپژ .کنند تکیه بیبدیل درقا الالیز وینیر به ندگیز یصحنهها متما در

 ینا انمیتو .گزیند ویام نباید یغیر هیچ لهیا محر در و ستا لهیا منا محر ننساا قلب که یدآ نایل ظریف

 از مرحله هر در ،باشد شتهدا دیا در را اخد ارههمو یهشگروپژ گرا ایرز ؛نستدا لصوا سایر سساا و پایه را صلا

 ،شجاعت اری،امانتد مانند صولیا .مینماید عایتر را یهشگروپژ قخالا و میکند عمل ستیدر به هشوپژ

  .( 80 :1381 خادمی، ) ستا مقدماتی صلا ینا عایتر وگر در ،وریبیگانهبا از پرهیز و نفستعز ،قتاصد

 هر الذ ،هددمی قسو هایپلید و شتیهاز یسو به را او ئمادا ،نینساا رهماا نفس نچو :نفس تهذيب .2 ,4

 تنها طالبی گرا .شتهباشنددا نفس تهذیب مستمر رطو به آن با رزهمبا در باید نهاونشپژدا جمله از نسانیا

 یگرد یهاننساا با او هشتباا دازدنپر ،خویش درون مستمر تهذیب به و باشد معرفت و علم کسب دصددر

 ) دارد ثیرتا جامعه سرنوشت در هشوپژ نتایج ایرز ،میکشاند هیاگمر به را جامعه یک او هشتباا .ستا وتمتفا

 .(83 :همان

 دنز در نیدورز تمباها خاطر به را علم نباید انهشگروپژ :دنبو ركمد طالب نه دنبو علم عاشق .3 ,4

 .(85 :همان ) دهند مانجا ممقا و پست به نسیدر یا دخو یسو به انیگرد توجه جلب یا انیگرد

 پژوهش روند در پژوهشگر اخالقی و ارزشی نظام تأثیر  .5

 و بهتر تشخیص در یعنی است؛ گذارتأثیر  نیز تحقیق و پژوهش روند در اسالمی ارزشی مبانی به التزام و اخالق

 این اثبات برای دهد. تشخیص ترسریع و بهتر باطل از را حق تا کندمی کمک او به و دارد اثر دانشمند ترصائب

 اللّهَ تَتَّقُواْ ناِ » فرماید:می قرآن بپردازیم. تحقیق و دانش با پارسایی و تقوا رابطه بررسی به بهتراست مدعا،

 و تقوا رعایت نتیجه یعنی ؛1 « دهدمی فرقان شما به خداوند کنید، پیشه الهی تقوای اگر ؛فُرْقَانا   لَّکُمْ  یَجْعَل

  فرماید:می دیگر ایآیه در همچنین است. افراد به باطل از حق تشخیص قدرت اعطای تقوا، هملک از مندیبهره
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 آیه این 1 «.آموزدمی علم شما به خداوند نتیجه رد و کنید پیشه الهی تقوای ؛اللّهُ  وَیُعَلِّمُُکمُ اللّهَ وَاتَّقُواْ »

 .(138 :1388 )شریفی، داندمی الهیتقوای نتیجه را آموزیعلم

 پژوهش تولیدات در پژوهشگر اخالقی و ارزشی نظام تأثیر  .6

 پژوهشگر یک تردید،بی .شودمی نمایان پژوهشی تولیدات بخش در پژوهش، هعرص در اخالق آثار از دیگر یکی

 که کند آفرینینقش محصوالتی تولید در دهدنمی اجازه خود به هرگز اسالمی، ارزشی نظام به معتقد و مسلمان

 در پیروزی برای دهد اجازه خود به تواندنمی هرگز مسلمان یک نمونه، برای .باشد اسالم ارزشی نظام خالف

 (145 :)همان اندازدمی خطر به را ادیع مردمان و گناهبی هایانسان جان که کند تولید ابزارهایی جنگ،

 نظارت و کنترل اصل .7

 ایبالقوه طور به بتواند باید اصل این بلکه باشدمی مهم دانشگاهی اخالقی اصل یک به نیاز تنهانه ،ما نظر به

 زشآمو ،آزمایشی طور به که زنی معلمان زندگی مورد در ،ویلر .نباشد علمی آزادی برای مانعی و یابد گسترش

 خودشان مربیان پژوهش، این اساس بر .است داده انجام کیفی پژوهشی گذرانند،می را هاکالس در تدریس و

 غنی تجارب تا دارند را آن توانایی و کنندمی دریافت را (روحی و جسمی) ایمنی و تهدید سطوح بین پیوند

 (144 :1389 ،پور )یحیی کنند فراهم را شاندانشجویان برای آموزشی

 معضالت و مسائل بروز از پیشگیری به انسانی و اخالقی محیطی ایجاد با توانندمی دانشگاهی مدیران

 صورت تخریب و بازرسی هدف با نه و بهبود و اصالح هدف با باید نظارت این البته بپردازند؛ دانشگاه در اخالقی

 همواره مدیران که است آن از اترفر ،هادانشگاه همچون ایپیچیده هایسازمان هدایت و مدیریت پذیرد.

 محسنی، و )نعمتی کنند  اقدام آن به شده تعریف پیش از و ایستا ،خشک هایدستورالعمل و مقررات براساس

1389: 25) 

 و شرایط اساس بر و ،محور موقعیت و اقتضایی رویکردی با باید هادانشگاه علمی هیأت اعضای و مدیران

 انضباطی مقررات رعایت در عمل شدت و سختگیری گاه که طوری به نمایند؛ عمل دانشجو هر خاص اقتضائات

 ظاهری پایبندی که است چنین باشد. داشته دانشجویان بر تریافزون تأثیر تواندمی ،مالطفت و گذشت گاه و

 و اصول به نسبت آنان درونی اعتقاد و قلبی باور به توانمی را اخالقی هایدستورالعمل موازین به دانشجویان

بود  خواهند فردا هایدانشگاه اساتید و مدیران امروز، دانشجویان زیرا نمود؛ بدل ایحرفه اخالق های ارزش

 (28 :)همان

 یگیر نتیجه .8

 هاهنشگادا وریفنا و علمی یهاریهمکا شگستر و المللینبی و ملی حسطو در عالی زشموآ ونفزروزا توسعه 

 به ستیابید ورتضر ،مختلف یهارکشو در جامعه و صنعت بخش و هاهشگاندا نمیا حتی و جهانی دبعاا در

 را فرینیرآکا و آورینو ،وریفنا ،نشدا یهازهحو در خالقیا ینازمو و لصوا عایتر با طتباار در کمشتر بانیز

 یهاهنگا و نیناقو ،فرآیندها ،هارساختا در حصالا و ینگرزبا ممستلز ،مهم ینا تحقق که نماید می ناپذیر بجتناا

 زهحو در ارپاید اتتغییر که دکر نخاطرنشا باید ستارا ینا در .ستا هاهنشگادا و عالی زشموآ زهحو بر حاکم

 و تماالزا از بلکه د،نمیشو حاصل نیوبیر قانونی جعامر به توسل و رجباا و املزا طریق از هرگز عالی زشموآ

 و تقید و نشگاهیدا جامعه یعضاا تمامی نمیا در مشترک باور و اعتقاد ایجاد امر، این تحقق نیازهای پیش

 ست.ا مینهز یندرا صحیح زیسا فرهنگ و آن به یپایبند
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 تخصصی پویش در آموزش علوم انسانی –فصلنامه علمی ____________________________________________
 

 امر بر نظارت و شروع در بررسی مسئولیت ،اخالقی های کمیته باید تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه در

 مقررات سایر و اخالقی منشور و هلسینکی نامهموافقت براساس و باشند داشته مراحل تمام در را تحقیقات

 .دهند قرار ارزیابی مورد را هاپژوهش ،محلی

 کارآمد تحقیقاتی مراکز توسعه همچنین و ،برآن محاط ایحرفه اخالق اصول و پژوهش فرهنگ به پرداختن

 هابرنامه ،هاسیاست میان حداکثری هماهنگی و تعامل در تنها ،متعهد و متخصص ،خالق پژوهشگران ربیتت و

 بسترهای باید بنابراین است. تعریف قابل فناوری و تحقیقات ،علوم وزارت و پرورش و آموزش وزارت اقدامات و

 تا گردد فراهم ای حرفه هاینهاد و صیتخص و علمی هایانجمن و هادانشگاه خود شدن کاربهدست برای تعاملی

 یابد. توسعه درکشور علمی اجتماع فرهنگ و دانشگاهی فرهنگ

 پیشنهادات و ها راهکار .9

 انسانی: عالی اخالق اصل بهبود جهت راهکار تعدادی .9 ,1        

 ؛پژوهش در دیگران حقوق رعایت ،فرهنگ کردن نهادینه .9 ,1 ,1

 خویش؛ پژوهشی هاییافته به نسبت محققان پذیری مسئولیت. 9 ,1 ,2

 تحقیق؛ اختتام و فرایند در پژوهشگر و لفوم حقوق رعایت .9 ,1 ,3

 علمی؛ تولیدات در تعهد فرهنگ ترویج .9 ,1 ,4

 پژوهش؛ راه در سازمانی بورکراتیک عوامل و اداری یندهایآفر کاهش بستر و زمینه ایجاد. 9 ,1 ,5

 سازی؛ قهرمان چرخه از خروج و نوین تحقیقات برای مناسب هایتشویق و تقدیر . 9 ,1 ,6

 و نوآورى براى بسترسازى جهت در دانشجویان و استادان با خالقانه همکارى برقرارى. 9 ,1, 7

 علمى؛ پیشرفت و آفرینىدانش

 در انپژوهشگر و محققان جایگاه ارتقای و مدیران توسط ،پژوهش بر مبتنی تصمیمات اتخاذ .9 ,1 ,8

 جامعه؛

 اخالق آموزش و پژوهشی و دانشگاهی مراکز در زمینه این در درسی واحدهای ایجاد .9 ,1 ,9

 پژوهشگران. و جوان دانشمندان به پژوهشی

 نظارت: و کنترل اصل ارتقای جهت راهکار تعدادی .9 ,2

 آثار کیفی هایداستاندار ولهمق و جهان اطالعاتی هایپایگاه با دانشجویان آشنایی زمینه ایجاد .9 ,2 ,1

 مقاالت. و

 گران.پژوهش سیاه هایلیست مقوله و جهانی شفافیت هایسازمان با دانشجویان کردن آشنا .9 ,2 ,2  

 کشور. در نویسیرساله و پژوهش دقیق کنترل هایزمینه ایجاد . 9 ,2 ,3

 شده.تولید آثار بررسی برای نقدپذیری و نقد فرهنگ ترویج .9 ,2 ,4

 پژوهشی.-علمی آثار تولیدکنندگان علمی حریم رعایت .9 ,2 ,5

 پژوهشی و علمی بداخالقی ارتکاب مورد در دقیق قوانین وضع .9 ,2 ,6

 

 

 

  1شمارة  

 سال اول 

  1394پاییز 
23 



 

 

 _______________________________________________ نقش اخالق عالی انسانی و نقش کنترل و نظارت، در ...
 

 منابع

 . کریم قرآن  -

  .فرهنگ راهبرد،.پژوهش اخالق در معاصران به ارجاع مساله ،(1389) حسن دیس ،یماسال -

 پژوهش اخالق فلسفه به درآمدی خالقی، نرگس کوشش به نگارش، و پژوهش اخالق (.1390)حسن اسالمی، -
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 ی،اسالم دانشگاه در یمعرفت مطالعات مجله ،پژوهش در اخالق بر یفلسف ینگرش (،1386) یعل ،یمحمود -

 . 36 هشمار
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 . 10  شماره , 3  دوره ،زیستی اخالق هینشر، (کیفی

 رانیمد یاخالق ینشانگرها (1391) هیهد محبت، و الیل ،یلطف م؛یعبدالرح م،یابراه نوه رضا؛یعل فرد، یمطلب -
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