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  مقدمه
بنـدي كـردن فرضـيه، پژوهشـگر بـراي توسـعه و        پـژوهش و صـورت   مسـئله پس از تدوين 

گويـد   مـي برنامه پژوهش به پژوهشـگر  . كند گسترش برنامه پژوهشي خود آمادگي پيدا مي
آوري كنـد، چگونـه تجزيـه و تحليـل كنـد و       كه اطالعات مورد نياز خود را چگونـه جمـع  

عالوه بر تمامي مـوارد بـاال يكـي از مسـائلي را كـه      . هاي خود را پيدا كند الؤنهايتاً پاسخ س
: ريزي پژوهش پژوهشگر بايد به آن بيانديشد مسائل اخالقي هستند، براي مثـال  هنگام برنامه

آنكه حقـوق آنهـا رعايـت شـود      درباره موضوعي نظير سوء استفاده از كودكان بيپژوهش 
  هنگام مواجه شدن با چنين مشكالتي وظيفة محقق چيست؟. رسد مشكل به نظر مي

  آيا بايد علم را فداي حقوق افراد كرد؟
  آيا نقض حقوق مسلم افراد جامعه هدف علم است؟

ت اصول اخالقي امري حياتي و ضروري بديهي است كه براي انجام هر پژوهشي رعاي
  اما رعايت اصول اخالقي در پژوهش يعني چه؟. است

هـاي اخالقـي و    كنند، اغلـب در ذهـن آنهـا موعظـه     اكثر مردم وقتي به اخالق فكر مي
شود، وليكن اخالق در پژوهش، شامل مجموعه اصـولي   هاي بي پايان فلسفي زنده مي بحث

شود تا به كمك آنها بتوان، بين اهداف مهم پژوهشي و  مياست كه به جامعه پژوهشي ارائه 
  . هاي متعارض آشتي ايجاد كرد ارزش

هاي علوم اجتماعي و رفتاري بـه سـه شـاخه تقسـيم      مباحث اخالقي در حوزة پژوهش
  .شوند مي

                                                 
 ت علمي و رئيس واحد رودهنئعضو هي -1
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  رابطه بين جامعه و علم -1
  اي هاي حرفه موضوع -2
 ها آزمودني -3

الق در حوزه جامعه و علم حول اين محور قـرار  بحث اخ: رابطه بين جامعه و علم -1
برگيرنـده موضـوعات    كنـد در  اي كه پژوهشـگر در آن زنـدگي مـي    اغلب جامعه: دارد كه

هاي زيادي صـرف انجـام پـژوهش در موضـوعات      گوناگون پژوهشي بوده و هرساله هزينه
كنـد و   مـي بنـدي   هـا را اولويـت   كـردن ايـن هزينـه    حـوه هزينـه  نكنـد امـا    مورد نياز خود مي
كنند و رعايـت   ها انتخاب مي هاي پژوهشي خود را با توجه به اين اولويت پژوهشگران طرح

  .اين فرايند يا اولويت يعني ديكته شدن سياست اجرائي جامعه در پژوهش
هاي اجتماعي و فرهنگي در علم منعكس شده و اين انعكاس بـه   از طرف ديگر ارزش

هاي مورد پژوهش خود را توسط عالئق فرهنگي  دهصورتي است كه اغلب پژوهشگران پدي
تبعـيض شـغلي را مـورد     مسئلهشناس زن ممكن است  مثالً يك جامعه. كنند جامعه تعيين مي

هـاي نـژادي    پوسـتي ممكـن اسـت بـه مطالعـه نگـرش       شناس سياه يا روان. پژوهش قرار دهد
هـاي   ارزش تـأثير تحت عالقمند باشد و خالصه اين كه پژوهشگران مانند ساير افراد جامعه 

بـه عبـارت   . شوند هاي مختلف وارد فرآيند پژوهش مي ها به گونه جامعه قرار دارند و ارزش
توانند به صورت ناشناخته و زيركانه در  هاي جامعه همانند خود پژوهشگران مي ديگر ارزش

  .فرآيند پژوهش راه پيدا كنند
  

اي است كـه موجـب    ل گستردهاين عامل در برگيرنده مشك :اي هاي حرفه موضوع -2
يكي از مسائلي كه توجـه بيشـتري را بـه خـود جلـب كـرده اسـت،        . شود تحريف علمي مي

ال و استفاده ؤپژوهشگران براي طرح س. فريب كاري اعمال شده از طرف پژوهشگران است
گيرنـد   بينند و ياد مـي  هاي الزم را مي هاي مناسب براي پاسخگويي به آنها آموزش از روش

در جســتجوي حقيقــت اســتفاده از هرگونــه عمــل . چگونــه حقيقــت را جســتجو كننــدكــه 
فريبكـاري در امـور پژوهشـي در دهـه اخيـر افـزايش       . شـود  فريبكاري ضداخالقي تلقي مي

  . اي داشته است نگران كننده
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ها را به منظور حمايت از يـك نظريـه دسـتكاري     هاي پژوهشي داده در برخي گزارش
حـدود   1980-1987هـاي   چهل مـورد و بـين سـال    1950-1997هاي  سالتنها بين . اند كرده

  ).1988ورف، (ها گزارش شده است  بيست و شش مورد تحريف اطالعات در پژوهش
اند، اما  اند در حوزه پزشكي صورت گرفته هايي كه ساختگي بوده گرچه اكثر پژوهش

دو مـورد از  . اسـت شناسي صورت گرفته  هاي ساختگي متعددي نيز در حوزه روان پژوهش
  .شود هاي ساختگي توضيح داده مي اين پژوهش
هـايي كـه در مـورد هـوش و      شناس بريتانيايي به خـاطر پـژوهش   روان  برت اولين  پيرل

اما متأسـفانه  . هاي ژنتيك آن انجام داد در بريتانيا و در آمريكا مورد تشويق قرار گرفت پايه
هـاي   بررسـي قـرار گرفتنـد و بررسـي داده     هاي او مورد مدتي بعد از مرگش برخي پژوهش

پژوهش او نشان داد كه در برخي موارد با وجود تغيير حجم نمونه ضريب همبسـتگي تغييـر   
ترين همكـارانش متوجـه شـدند كـه سـيربرت انسـان        با مراجعه به يكي از نزديك. كند نمي

اً به طـور  آوري شده توسط برت را مجدد اطالعات جمع) 1989(ورلف . موفقي نبوده است
عميق مورد تجزيه و تحليل قرار داد و اشـتباهات فاحشـي را كـه بـرت در محاسـبه ضـريب       

سسـه ملـي   ؤهمبستگي بين هوش و طبقه اجتماعي مرتكب شده بـود نشـان داد بـه تـازگي م    
، پژوهشي درباره فريبكـاري يكـي از صـاحب امتيـازان آن بـه نـام اسـتيون        1بهداشت رواني

دكتـري خـود را از مؤسسـه تكنولـوژي ايلـويز       1977يـك در سـال   برون. برونيك انجام داد
ايـن  . شـود  چند سال بعد در مركز كولدواتر ميشيگان مشـغول بـه كـار مـي    . كند دريافت مي

 تـأثير كند كه با همكـاري كاركنـان مؤسسـه، پژوهشـي دربـاره       مركز از وي درخواست مي
مسئول يك پـژوهش گسـترده    1981او در سال . ستكس بر عقب افتادگان ذهني انجام دهد

پزشكي و درماني شد و در اين زمان بود كه به عنوان يكي از صـاحب   در يك مؤسسه روان
هـايي دربـاره اعتبـار     سـوال  1983با ايـن وجـود در سـال    . نظران پژوهش ميداني شناخته شد

در افرادي كه ابتدا كار برونيك را زير سوال بردند كساني بودند كه . كارهاي او مطرح شد
اين ترديد موجـب شـد كـه كارهـاي     . پايائي خيلي باال و غيرممكن پژوهش او شك كردند

ديگر او زير سؤال برده شوند و خالصه كليه اقداماتي كه او در مركز كلد واتـر انجـام داده   

                                                 
1. National Institute of menraliteacth (NIMH) 
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از ايـن اتهـام اطـالع حاصـل     ) 1983(مركز بهداشت رواني در دسـامبر  . بود زير سؤال رفت
بررسـي گروهـي از مركـز بهداشـت روانـي ملـي اعـالم كردنـد كـه           كرد و بعد از سه سـال 

برونيك هرگز پژوهشي را كه گزارش كرده انجام نداده است بلكه وي مرتكب يـك حقـه   
  ).1987هولدن، (بازي علمي شده بود 

  

اي اسـت كـه پژوهشـگران بـا آن      مسـئله تـرين   ها اساسي رفتار آزمودني: ها آزمودني-3
تواند صدمات فيزيكي  هاي انساني به طور بالقوه مي هش با آزمودنيروبرو هستند، انجام پژو

ايـاالت متحـده   ) 1995(براي مثال در سـپتامبر  . شناختي وسيعي را در پي داشته باشد و روان
هـاي سـري دربـاره     گزارشـي تحـت عنـوان يادداشـت     1)1995پسترناك و كـري،  (آمريكا 
آزمـايش پرتونگـاري روي ده    1000در ايـن گـزارش   . هاي دولتي مطرح سـاخت  مسئوليت

هـا و مزايـاي    پرتونگـاري روي انسـان  تأثير هاي دوگانه مطالعه  هزار نفر آمريكائي، با هدف
  .بالقوه پرتو نگاري در درمان سرطان، انجام شد

اين پژوهش از ديدگاه علمي قانوني تلقي مي شـود زيـرا سـرطان بيمـاري وحشـتناكي      
مين سـالمت انسـان   أتوانـد بـه تـ    پژوهش دربـاره آن مـي   اي دارد كه است و مسائل ناشناخته

كمك كند و از طرف ديگر پرتونگاري به عنوان سالحي بالقوه در جنگ با سرطان به كـار  
هـايي   ها به بيماران گفته شده بود كه براي آنهـا درمـان   در اكثر اين آزمايش. شود گرفته مي

ها فقط به خاطر  سياري از اين درمانداد كه ب اما اسناد مكتوب نشان مي. صورت گرفته است
  .ها بوده است پرتونگاري روي انسان تأثيرآوري اطالعات درباره  جمع

اخالقي بوده و منجـر   هاي پرتونگاري غير البته بايد توجه داشت كه بسياري از آزمايش
  .شوند ها مي شناختي بر آزمودني به صدمات شديد و دردهاي روان

ي بـه ويـژه آزمـايش، پژوهشـگر موظـف اسـت كـه اصـول         ريزي هر پژوهش در برنامه
اي اسـت   ها به گونـه  ريزي برخي پژوهش اما متأسفانه برنامه. اخالقي پژوهش را رعايت كند

شناختي به صورت كامل وجود ندارد و اغلـب   هاي فيزيكي و روان كه امكان حذف آسيب
بـه  . از آن صرفنظر نمايـد  پژوهشگر با اين ترديد مواجه است كه آيا پژوهش را اجرا كند يا

                                                 
1. Pasternak & Cary 
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هـاي اخالقـي و انسـاني     طور خالصه آيا سود حاصل از اجـراي پـژوهش بـر رعايـت ارزش    
ال مطرح شده بايد رفاه آزمودني مورد توجه قـرار  ؤبرتري دارد؟ مسلماً در پاسخگويي به س

گيرد در حالي كه در موارد زيادي چون پژوهشگران غرق در مطالعه هستند احتمال اين كه 
  .در ارزش علمي پژوهش دچار افراط شوند وجود دارد

ايـن  . هايي كه آزمودني آنها انسان است بايد داراي شرايط معينـي باشـند   تمام پژوهش
هـائي   نامـه  ، آموزش و رفاه بـه صـورت آئـين   1توسط سازمان بهداشت 1973شرايط در سال 

بيني گرديد  ت تجديد نظر پيشها سازماني به نام هيأ نامه در اين آئين. تنظيم و تدوين گرديد
هاي پژوهشي بـه منظـور تعيـين ميـزان رعايـت اصـول        كه كار عمده اين هيأت مطالعه طرح

هـاي غيربهداشـتي صـورت     هايي كـه در سـازمان   اين ضرورت به تمام پژوهش. اخالقي بود
بـه عبـارت   . شد گسترش يافت گرفت و در آنها انسان به عنوان آزمودني به كار برده مي مي

هايي را  ديگر تمام مراكز دانشگاهي و آموزش عالي سازماني تأسيس كردند و كل پژوهش
  .شد از نظر رعايت اصول اخالقي مورد بررسي قرار دادند كه در آن دانشگاه انجام مي

هـا   اي با هر يك از آزمودني نامه اساس معيارهاي تدوين شده پژوهشگر بايد موافقت بر
نامــه بايــد اطالعــاتي در مــورد هــدف، مراحــل اجــرا، طــرح  تنظــيم كنــد، در ايــن موافقــت

ها برسـند و سـودمندي    ها درج و به امضاي آزمودني آزمايشي، نوع آزمايش و ساير فعاليت
هـا شـود، بايـد در موافقـت      اي كه متوجه آزمودني هرگونه خطر يا مخاطره بالقوه پژوهش و
ت تجديـد نظـر بايـد    أاعضـاي هيـ   پيشنهاد كرده است كـه ) 1994( 2روزنتال. نامه ذكر شود

هايي را كه ضعيف هستند حتي اگر هيچ  كيفيت طرح پژوهش را مورد نظر قرار داده و طرح
هـاي ضـعيف ممكـن     آورند، را رد كننـد زيـرا طـرح    ها به وجود نمي خطري براي آزمودني

امعه هاي غير متعهدانه و نادري شوند كه امكان آسيب رساندن به ج گيري است منجربه نتيجه
در هر حال پژوهشگر بايد هميشه توجه داشته باشد كه مسئوليت نهـائي  . دهند را افزايش مي

  .پژوهش به عهده پژوهشگر است
  

                                                 
1. DHEW 
2. Rosenthal 
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   APA(1(شناسي آمريكا  هاي تدوين اصول اخالقي توسط انجمن روان زمينه
هـاي بـزرگ و غيـر انسـاني فراوانـي       دانشمندان نازي در خالل جنگ دوم جهاني آزمـايش 

مثالً آنها مـردم را در آب يـخ فـرو    . اخالقي بود ام دادند كه از نظر جهاني محكوم و غيرانج
 60قبـل از دهـه   . كنـد  زدگي فوت مي بردند تا تعيين كنند خود در چه مدتي به خاطر يخ مي

از معدود افرادي است ) 1954( 2ويناكي. شد درباره اخالق در پژوهش به ندرت صحبت مي
  .ها نكاتي را تذكر داده است كاري آزمودني يبكه درباره اخالق فر
اخالق در پـژوهش مـورد توجـه قـرار گرفـت و ضـمن بحـث و         1960در اواسط دهه 

بررسي اين موضوع معلوم شد كه علم در خدمت انسان است در حالي كه گاهي بـه خـاطر   
براي روشـن شـدن مطلـب    . توسعه و گسترش آن برخي از اصول انساني رعايت نشده است

  :هاي زير توجه كنيد نمونه به
يكي از . در تاريخ معاصر آمريكا دو پژوهش بيش از همه خشم عمومي را برانگيختند

 4پژوهشي توسط خـدمات بهداشـت عمـومي   ) 1932(در سال . بود 3آنها پژوهش تامسگجي
آزمودني سياه و مبتال به سفليس و فقيـر كـه مراحـل پنهـاني بيمـاري را طـي        399آمريكا با 

  .نفر گروه كنترل اجرا گرديد 200دند و كر مي
سفليس بر مردان سياهي بـود كـه درمـان نشـده بودنـد       تأثيرهدف اين پژوهش مطالعه 

هاي مصيب زده به آنها گفته شده بود كـه در ضـمن آزمـايش     ولي براي دلگرمي آزمودني
س به در اين پژوهش عالئم سفلي. شوند در حالي كه چنين چيزي واقعيت نداشت درمان مي

چهل . كردند شد و بعد از مرگ افراد نيز، آنها را كالبد شكافي مي صورت دورماي ثبت مي
اين پژوهش بـه وضـوح   . سال بعد ملت آمريكا از اين ماجراي در حال گسترش باخبر شدند

نيز درمان را از بازماندگان قربانيان دريغ داشـته   1972اخالقي بود به اين دليل كه تا سال  غير
آنهـا را بـه وسـيله     1940هـاي   توانستند به نحو مؤثري در همان سـال  در حالي كه مي بودند،
  .سيلين درمان كنند پني

                                                 
1. American Psychological Association 
2. Vinakey 
3. Tmskegee 
4. PHS 
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شناس اجتماعي به نام  به وسيله يك روان) 1960تا  1970(هاي  دومين پژوهش در سال
به افرادي كه داوطلب مشاركت در اين آزمايش شدند گفتـه شـده بـود    . انجام شد 1ميلگرام
از . ي از آنها به عنوان معلم بايـد فهرسـتي از كلمـات را بـه ديگـران آمـوزش دهنـد       كه برخ

هـاي مختلفـي را بـا هـر      معلمان خواسته شده بود كه در قبال هر خطاي يادگيرندگان شوك
در اين طرح هدف ميزان يادگيري نبود . ها وارد كنند دانند بر آزمودني شدتي كه صالح مي

هـا دسـتور داده    وقتـي بـه آزمـودني   . اعت از مراجـع قـدرت بـود   بلكه منظور تعيين ميزان اط
به محض طفره رفتن . رفتند شود كه شدت شوك را افزايش دهند برخي از آنها طفره مي مي

هايي كـه بـراي وارد    شد كه الزم است اين عمل را انجام دهند، به آزمودني به آنها گفته مي
اين دو پـژوهش  . ه اين عمل را ادامه دهندشد ك دادند امر مي ميلي نشان مي كردن شوك بي
هـاي   هـاي مختلفـي بـراي پـژوهش     اي شدند كه به لحـاظ قـانوني محـدوديت    مذكور وسيله

هاي علوم اجتماعي، علـوم رفتـاري و    رفته رفته قوانيني براي پژوهش. غيراخالقي قائل شوند
يكـا از  هـاي آمر  هاي تخصصـي نظيـر جامعـه فيزيولوژيسـت     پزشكي شكل گرفت و سازمان

هـاي   هاي خود دست كشيدند و بدين ترتيب پـژوهش  اخالقي رايج در پژوهش كارهاي غير
  .اخالقي پژوهشگران كاهش يافت غير

هـاي   كميتـه معيارهـاي اخالقـي مربـوط بـه پـژوهش      ) 1953(از طرف ديگـر در سـال   
كه  هايي اين كميته اصول اخالقي مربوط به كليه انواع پژوهش. شناسي تشكيل گرديد روان

اصـول  . شد را مـورد تجديـد نظـر قـرار داد     انسان به عنوان آزمودني در آنها به كار برده مي
. شناسي آمريكا قرار گرفت روان نفر از اعضاي انجمن 9000تدوين شده در معرض قضاوت 

نفـر از   35معيار توسـط   5000اين . معيار توصيفي به دست آمد 5000در نتيجه اين قضاوت 
نـويس اصـول اخالقـي     ورد بررسـي قـرار گرفـت و بـه ايـن ترتيـب پـيش       اعضاي برجسته م

شناسي آمريكا قرار  ييد اعضاي انجمن روانأپيش نويس تهيه شده مورد ت. بندي شد صورت
 5اصل تدوين گرديد و پيشنهاد شد كه اصول اخالقي تنظيم شده هـر   10گرفت و در قالب 

انجـام شـد    1973 -1983هاي  ل در سالاين عم. سال يك مرتبه مورد تجديد نظر قرار گيرد
نسخه تجديد نظر شده اين اصول به منظـور اطـالع   . و هر بار تغييراتي در آن صورت گرفت

                                                 
1. Milgram 
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در ايـن مقالـه   . شناسان آمريكا انتشار يافت در مجله روان 1983عموم پژوهشگران در ژوئن 
ورت خالصـه  هـاي انسـاني بـه صـ     ايم در مورد اصول اخالقي در پـژوهش  ما نيز سعي كرده

بحث كنيم و سپس اصول اخالقي مراقبت و به كارگيري حيوانات در آزمـايش شـرح داده   
  .شود مي

جوهرة اين اصول اين است كه پژوهشگر بايد مشخص كند كه آيـا پـژوهش او بـراي    
  علم و سعادت واجد ارزش بالقوه هست يا خير؟

  

  اصول اخالقي
اطمينـان پيـدا كنـد كـه شـأن و منزلـت        كنـد بايـد   هر پژوهشگري كه اقدام به پـژوهش مـي  

شـود و پـژوهش بـر اسـاس ضـوابط اخالقـي جامعـه و         هـا در پـژوهش حفـظ مـي     آزمودني
معيارهـا و اصـول انجمـن    . شـود  انجـام مـي   )APA(شناسـان آمريكـا    معيارهاي انجمـن روان 

  :باشد اصل به شرح زير مي 10شناسي آمريكا شامل  روان
  Aاصل 

محقق موظف است رعايت اصول اخالقـي را مـورد ارزشـيابي    ريزي يك پژوهش  در برنامه
هاي علمي و انساني هيچ نوع سازشـي قابـل قبـول     در بسط و توسعه اهميت ارزش. قرار دهد

او بايد تـدابيري بينديشـد   . توجه باشد پژوهشگر نبايد به امكان تضييع حقوق افراد بي. نيست
  .ا تأمين شوده كه در آن سالمتي و رعايت حقوق انساني آزمودني

اش در پيـروي از   اولين اصل مبين اين است كه پژوهشگر نسـبت بـه ارزشـيابي مطالعـه    
  .اصول اخالقي مسئوليت دارد

ها مدبرانه عمل كند  پژوهشگر بايد در جهت ممانعت از تضييع حقوق انساني آزمودني
ا حفـظ  هـ  و با مشورت با ديگران اطمينان حاصل كند كه حقـوق، منزلـت و رفـاه آزمـودني    

البته پژوهشگر بايد هميشه اين نكته را به خاطر . شود با حداكثر توان علمي پيش مي رود مي
مين اخالقـي  أداشته باشد كه نقطه نظرات ديگران جنبه مشورتي داشته و مسـئوليت نهـايي تـ   

  .پژوهش بر عهده شخص محقق است
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 Bاصل 

ا حـداقل خطـر را دارد بـر    توجه به اين نكته كه آيا مشاركت در پژوهش خطرناك است يـ 
  .شناخت معيارها كه عمده ترين موضوع اخالقي براي پژوهشگر است استوار است

هاي اساسي در هر پژوهش تعيين ميـزان   دهد كه يكي از موضوع دومين اصل نشان مي
هـايي بـر آزمـودني تحميـل      در هـر پـژوهش خواسـته   . خطر احتمالي ناشي از پژوهش است

هايي كه مشاركت  د زمان طوالني پژوهش را قبول كند، معموالً آزمودنيمثالً او باي. شود مي
هاي فشـارآور   هايي كه در موقعيت آزمودني. دانند در حداقل هستند در تحقيق را ارزش مي

. اندازنـد  كنند قطعاً رفاه و آسايش خود را بـه خطـر مـي    كنند يا دارو مصرف مي شركت مي
ن اين دو نوع موقعيـت تمـايز قائـل شـود و چنانچـه      مسئوليت اخالقي محقق اين است كه بي

شود بايستي قبل از هر اقدامي از حفظ آرامـش و امنيـت و    آزمودني به هر شكلي تهديد مي
اما اين بدان معنا نيسـت كـه اگـر خطراتـي آزمـودني را      . رفاه آزمودني اطمينان حاصل شود
پژوهش بايستي مـورد تحليـل    ارزشمندي و سودمندي. تهديد كرد نبايد تحقيق را انجام داد

هـا برتـري و تفـوق داشـت      قرار گيرد و چنانچه سودمندي تحقيق بـر ارزشـمندي آزمـودني   
تواند با همكاران خود و ساير افراد مشورت نمـوده و بـا در نظـر گـرفتن كليـة       پژوهشگر مي

در جـايي كـه احتمـال خطـر وجـود دارد پژوهشـگر بايسـتي        . جوانب اقدام به تحقيق نمايـد 
  .هاي ديگري را كه احتمال خطر كمتري دارند مدنظر قرار دهد يكردرو

  
 Cاصل 

هم چنين پژوهشگر نسبت بـه  . پژوهشگر هميشه مسئوليت دارد پژوهش را بيمه اخالقي كند
. رعايت اصول اخالقي توسط همكاران، دستياران، دانشجويان و كارمندان نيز مسئول اسـت 

. يي تصميم براي اجراي تحقيق بر عهدة محقق استاظهار مي دارد كه مسئوليت نها Cاصل 
پژوهشگر بايد بدون توجه به نصايح ديگران، اصول اخالقي را در سرتاسر پژوهش رعايـت  

. دهد اين موضوع به ويژه زماني معنادار است كه بيش از يك فرد پژوهش را انجام مي. كند
وهشي نبايد مسئوليت پژوهشـگر  كيد دارد كه ساير همكاران پژأدر واقع بر اين امر ت Cاصل 
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را كم رنگ كنند بلكه آنها نيز بايستي هر كدام به سهم خود نسبت به اجراي اصول اخالقي 
  .پژوهش حساس باشند

  
 Dاصل 

هايي كه داراي خطرات احتمالي انـدكي هسـتند پژوهشـگر بايـد قبـل از       به استثناي پژوهش
هــا بــه عمــل آورد و تعهــدات و  اي بــا آزمــودني شــروع پــژوهش توافــق روشــن و منصــفانه

پژوهشگر بايستي ملزم و متعهد شـود كـه بـه    . هاي هر يك از آنها را مشخص كند مسئوليت
تواند بر آنهـا اثـر    ها را از كليه عواملي كه مي آنچه توافق كرده است عمل نمايد و آزمودني

شود با  مي ها در مورد پژوهش طرح الي كه از طرف آزمودنيؤگذارد آگاه سازد و به هر س
  .صداقت پاسخ دهد

هـا را در تحقيـق    مبين اين مطلب است كه پژوهشگر موظـف اسـت آزمـودني    Dاصل 
گـذارد   هـا اثـر مـي    هايشان آگاه ساخته و تمام جوانب را كه در آزمودني نسبت به مسئوليت

ايـن اصـل بـه پژوهشـگر و     . االت آنهـا را بـه روشـني پاسـخ دهـد     ؤدقيقاً روشن نموده و سـ 
گويد كه چه انتظاراتي از يكديگر داشته باشـند از انتظـارات يكـديگر آگـاه      ها مي آزمودني

ها بتوانند پژوهش را ارزشيابي كنند و تصميم به شركت يا عدم شركت در  باشند و آزمودني
در چنين مواردي از نظـر قـانوني و اخالقـي الزم اسـت تـا      . پژوهش را آگاهانه اتخاذ نمايند

ها جلب شود، هر چند دستيابي به اين اصل در عمل گاهي  مودنيرضايت رسمي و فردي آز
  .اوقات دشوار است

  
 E اصل

شناسي يك پژوهش گاهـي استفــاده پنهــان از فــريب يـا ضـرورت آن را       الـزامـات روش
هـاي زيـر را روشـن     قبل از انجام چنين پژوهشي، پژوهشگر بايستي ويژگـي . كند ايجاب مي

 :سازد

  هايي مطابق با اصول تعليم و تربيت هست يا خير؟  رد چنين روشتعيين كند كارب) 1(
هاي ديگري وجود دارنـد كـه در اجـراي آنهـا نيـاز بـه فريـب كـاري و          آيا روش) 2(
  ؛سازي نباشد پنهان
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هـا را بـراي    تواند آزمـودني  اطمينان حاصل كند كه با توضيحات مفيد و كامل مي) 3(
  .پژوهش آماده سازد

كنـد كـه پژوهشـگر بايـد شـركت       است و بيان مي Dنتايج اصل  در واقع بسط Eاصل 
در بسياري از مـوارد  . هاي مختلف پژوهش آگاه سازد كنندگان را به صورت كامل از جنبه

زيرا اطالعات مورد نياز پژوهشـگر  . ها وجود ندارد امكان جلب رضايت رسمي از آزمودني
هـاي   مانند آزمـايش . تكنيكي بوده و آزمودني قادر به داوري در مورد مسئوليت خود نيست

ها اغلـب مـردم كوچـه و بـازار هسـتند و       شوند و آزمودني ميداني كه در جامعه سه اجرا مي
وشـن و كامـل بـه    كند كـه اهـداف پـژوهش بـه صـورت ر      گاهي روش پژوهش ايجاب مي

در چنـين  . ها گفته نشود و آنها را گمراه يا مورد فريب و پنهان كـاري قـرار دهنـد    آزمودني
كاري يا  دارد كه هر پژوهشي كه اجراي آن مستلزم پنهان صراحتاً اظهار مي Eمواردي اصل 

 هـايي  اما گاهي اوقات اجراي چنين پـژوهش . فريب باشد غيراخالقي بوده و نبايد اجرا شود
ضروري و مفيد است اين موضوع مورد بحث و بررسي زيادي قرار گرفته است ولي به طور 
كلي پژوهشگر بايـد تعيين كنـد كه آيا اصول علمي و انساني پنهان كاري و فـريب را تأييـد 

  .توان ناديده گرفت كند يا ارزش نتايج آن آن قدر زياد است كه فريب كاري را مي مي
ها را جلب كنـد مسـئوليت    واند رضايت كامل و رسمي آزمودنيت وقتي پژوهشگر نمي

شناسـي آمريكـا چهـار موقعيـت را      شود، در چنين مـواردي انجمـن روان   اخالقي او كم نمي
  .كاري قابل قبول است ها استفاده از فريب معرفي كرده است كه در اين موقعيت

  :اين موقعيت عبارتند از
اشته باشد و بدون استفاده از فريب دستيابي به نتايج و عينيت پژوهش اهميت شگرفي د

  .اين نتايج امكان پذير نباشد
  

  Fاصل 
گيري از آن در هـر زمـان    پژوهشگر بايد به آزادي افراد براي مشاركت در پژوهش يا كناره

تعهد به حفظ اين آزادي مستلزم تفكر و تأمل دقيـق در مـوقعيتي اسـت كـه     . احترام بگذارد
هايي  نمونه. آورد كننده در موضع قدرت يا تأثيرگذاري به وجود مي پژوهشگر براي شركت

پذيرد و  كننده شغلي را مي شود كه در آنها شركت از چنين موضع قدرتي شامل شرايطي مي
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هرچند كه اين قدرت به ايـن  . كند يا به عنوان دانشجو، مراجع يا كارمند پژوهشگر عمل مي
  .شود موارد محدود نمي

مجبور ساختن آزمودني به شركت در پژوهش از نظـر اخالقـي قابـل    گويد  مي Fاصل 
پژوهشـگر در اسـتفاده از   . يكي از حقوق انساني هر فردي آزادي انتخاب است. قبول نيست

مندي است كه اغلب  اين اصل با دو مشكل روبرو است اولين مشكل مربوط به رابطه قدرت
هـا، از نظـر    كـه اغلـب مواقـع آزمـودني    به اين معنـي  . بين پژوهشگر و آزمودني وجود دارد

 Fدر اجـراي اصـل   . تـري قـرار دارنـد    اجتماعي، اقتصادي و عوامل ديگر در جايگـاه پـايين  
هـا بـه عنـوان داوطلـب تقاضـاي شـركت در        پژوهشگر ممكن است از گروهي از آزمودني

آنهـا   ها كودكان، دانشجويان يا بيماران پژوهشگر باشند پژوهش كند، چنانچه اين آزمودني
. ممكن است احساس كنند كه داوطلب شدنشان مجازاتي احتمالي به همراه خواهـد داشـت  

ها را به طور نسـبي احاطـه كـرده اسـت      پژوهشگران بايد از اين رابطه پرقدرت كه آزمودني
  .اين نكته را نيز مورد توجه قرار دهند Fآگاه باشند و ضمن اجراي اصل 

اين است كه پژوهشگران علوم رفتاري خود را  Fدومين مشكل در اجراي كامل اصل 
در انجـام ايـن رسـالت    . داننـد  ملزم به اجراي پـژوهش و پيشـرفت بخشـي از ايـن علـوم مـي      

به اين معني كه آنها نياز به . كنند هاي در دسترس استفاده مي پژوهشگران اغلب از آزمودني
مسـئله موجـب شـده     ايـن . هايي دارند كه براي شركت در پژوهش داوطلب شوند آزمودني

هايي كه در دروس معـين   هاي دانشگاهي اغلب از آزمودني است كه در بسياري از پژوهش
گيـري   برخي از افراد معتقدند كه استفاده از اين روش نمونـه . اند استفاده شود ثبت نام كرده

 پيشنهادهايي به شرح زير در ايـن  )APA(شناس آمريكا  كند، انجمن روان را نفي مي Fاصل 
  .اند مورد مطرح نموده

نام در درس معين از شـرايط اجرايـي تحقيـق، كـه بـه       دانشجويان بايد پيش از ثبت -1
بـه عـالوه بايـد در    . شود آگاهي كامـل پيـدا كننـد    صورت آگهي و اعالن رسمي منتشر مي

در ايـن  . اولين جلسه كالس استاد توصيف مفصلي از ضرورت اجراي تحقيـق را بيـان كنـد   
مدت مشاركت، نوع پژوهش، آزادي دانشجويان براي مشاركت در پژوهش،  توصيف بايد

مخاطرات احتمالي، آزادي دانشجويان در عدم همكـاري در هـر مرحلـه، مزايـاي ناشـي از      
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مشاركت تعهد پژوهشگر به آگاه نمودن دانشجويان از نتيجـه تحقيـق، تعهـد پژوهشـگر بـه      
  .ت كامل مورد بحث و بررسي قرار گيردرعايت احترام و شأن و منزلت دانشجويان به صور

هايي كه در طرح پژوهش به تصويب رسيده است بايد بـه   ها و احتياط كليه فعاليت -2
تصويب طرح اغلب به وسـيله شـوراهاي رسـمي    . صورت كامل توسط پژوهشگر اجرا شود

ين شود ا هاي آموزشي انجام مي دانشگاهي نظير شوراي پژوهشي دانشگاه، دانشكده و گروه
شوراها موظف هستند كه در زمان تصويب طرح پژوهشـگران بـه نكـات زيـر توجـه كامـل       

  :مبذول نمايند
زا هسـتند؟ اگـر    اند يـا بـالقوه آسـيب    هايي كه قرار است اجرا شود خطرناك آيا روش

كنندگان از مخـاطرات احتمـالي چـه تـدابيري بـه كـار بـرده         چنين باشد براي حفظ شركت
شـود؟ آيـا پژوهشـگر بـراي      كننـدگان گرفتـه مـي    اد از شـركت خواهد شـد؟ آيـا وقـت زيـ    

كند؟ اگر چنين است پژوهش چگونه بـه شـركت    گردآوري اطالعات از فريب استفاده مي
  شود؟ كنندگان معرفي مي

ايـن قيـد بـه    . هايي براي مشاركت در پژوهش داده شـود  به دانشجويان بايد فرصت -3
بـه  . مـان و مكـان مشـاركت را انتخـاب كننـد     دهد تـا نـوع پـژوهش، ز    دانشجويان اجازه مي

  .ها الزامي است عبارت ديگر آزادي در انتخاب زمان و مجبور نساختن آزمودني
هـايي كـه در پـژوهش اجـرا      پيش از اجراي تحقيق بايـد توصـيف كـاملي از روش    -4

گونـه   ها داده شود و به آنها گفته شـود كـه اجـازه دارنـد بـدون هـيچ       گردد، به آزمودني مي
آنچه در اين مـورد اهميـت   . گيري نمايند يفري در هر زمان كه خواستند از پژوهش كنارهك

كنندگان است و در برخي از موارد بايد دانشجو خواسته شود رضـايت   داردرضايت شركت
  .خود را به صورت كتبي اعالم كند

خواهد شـد  بايد براي اطمينان دادن به دانشجو كه با او محترمانه و متواضعانه رفتار  -5
  .بيني و انجام داد اقدام مناسبي پيش

كنندگان در پژوهش به صورتي پاداش داده شود، اين  در صورت امكان به شركت -6
. هـاي پـژوهش باشـد    تواند توصيف و تبيين كامـل هـدف   پاداش در كمترين شكل خود مي

د، اما عده ديگـري  ان اي با عنايت به معيارهاي تربيتي انتقاداتي به اين روش گرفته گرچه عده
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البتـه  . آورد كنندگان بـه وجـود مـي    نيز معتقدند كه دادن پاداش انگيزه بيشتري براي شركت
بايد توجه داشت كه دادن پاداش بايد مناسب و كارآمد باشد در غيـر ايـن صـورت ممكـن     

  .است تأثير ناخوشايندي داشته باشد
هر رفتاري را گزارش كنند  كنندگان شرايطي به وجود آيد كه بتوانند براي شركت -7

هـا بتواننـد رفتـار سـؤال برانگيـز پژوهشـگران را        منظور شرايطي است كـه در آن آزمـودني  
  .گزارش كنند

هاي جديد پژوهش به صورت مكرر و مستمر مورد ارزشـيابي و توجـه قـرار     روش -8
اين . ر گيرددر اين ارزشيابي بايد التزام محقق نسبت به اصول اخالقي مورد توجه قرا. گيرند

  .توانند اطالعات مفيد را براي پژوهشگران آتي فراهم آورند ها مي ارزشيابي
  

  G اصل
هـا و   هـا را در برابـر خطـرات روانـي و فيزيكـي، زيـان       پژوهشگران موظف است آزمـودني 

هـا را از وجـود احتمـال چنـين      صدمات ناشي از روش تحقيق حفظ كند و از قبل آزمـودني 
هاي  هاي پژوهشي كه موجب آسيب تا جايي كه ممكن است از روشخطراتي آگاه كند و 

هـا   شود پرهيـز كنـد مگـر اينكـه قصـور در اسـتفاده از ايـن روش        مدت يا جدي مي  طوالني
ها را در معرض خطرات بيشتر قرار دهد يا پژوهش فوايد زيادي داشته باشد و رضايت  انسان

  .كنندگان اخذ شده باشد كامل از هر يك از شركت
دهـد   مروري بر تحقيقات انجام شده به ويژه در حوزه علوم رفتاري و انساني، نشان مي

كنندگان را به طور جدي در معـرض مخـاطرات فيزيكـي و     ها شركت كه برخي از پژوهش
هـا ضـايعات فيزيكـي و     به عنوان مثـال، در برخـي از پـژوهش   . شناختي قرار داده است روان

هـا از   و گـاهي آزمـودني  . تروشوك بـه وجـود آمـده اسـت    رواني از طريق دادن وارد و الك
زمـاني كـه   . انـد  هاي بي نهايت رنج آور انساني رنج برده شكست، ناكامي اضطراب و منظره

گيرد پژوهشگر ملزم است كه در اولين بررسـي از   هايي مورد كاوش قرار مي چنين پژوهش
عـه افـرادي كـه در بسـته طبيعـي      وسايل و امكانات ديگري نظير، استفاده از حيوانات يا مطال

هـايي امكـان پـذير نباشـد و اجـراي       چنانچه استفاده از چنـين شـيوه  . قرار دارند، سود جويد
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هاي طوالني مدت يا جدي شود پژوهشگر حق اجراي آن را ندارد مگر  پژوهش باعث زيان
يج هـا و نتـا   اينكه او بتوانـد بـا داليـل مسـتند و قـوي نشـان دهـد كـه پـژوهش داراي ارزش         

  .شود اي است و عدم اجراي آن موجب خطرات بزرگتري مي برجسته
كنندگان از تمامي مخاطرات احتمالي و رسيدن به اطالعات  آگاه كردن كامل شركت

چنانچه پژوهشگري در مـورد شكسـت پـژوهش    . ها مشكل است معتبر در برخي از پژوهش
ها معتقـد باشـند كـه واقعـاً      يكند براي دستيابي به اطالعات معتبر ضروريست كه آزمودن مي

در چنـين مـواردي پژوهشـگر بايـد اطمينـان حاصـل كنـد كـه شـركت          . اند شكست خورده
  .اند شناختي را دريافت داشته كنندگان حداقل ضايعات روان

  
   H اصل

آوري اطالعات پژوهشگر موظف است كه اطالعاتي درباره نتـايج پـژوهش بـه     بعد از جمع
كند تا سوء تفاهمات موجود را از بين ببرد و به طور كلي بايد بـه  ها بدهد و تالش  آزمودني
  .شوند ها اطمينان داده شود كه دچار پيامد زيان آورد نمي آزمودني

تا اينجا چندين بار بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرديم كـه گـاهي اوقـات در يـك پـژوهش           
زمـاني  . سـت كنندگان يا مضايقه در دادن اطالعـات ضـروري ا   باارزش، فريب دادن شركت
پژوهشگر موظف است شرح . كاربرد خواهد داشت Hآيد اصل  كه چنين وضعيتي پيش مي

كاملي از پژوهش، شامل اينكه چرا فريب ضروري بوده يا چرا برخـي اطالعـات در اختيـار    
كنندگان قرار نگرفته است را در اختيار كليه افراد قرار دهد و به همـه اطمينـان دهـد     شركت

  .كند يانباري آنها را تهديد نميكه هيچ پيامد ز
آگـاه سـاختن ممكـن اسـت باعـث      . مشكالت چنـدي وجـود دارد   Hدر رعايت اصل 

شـوند كـه فريـب     كننـدگان شـود زيـرا آنهـا متوجـه مـي       عصبانيت يا سـرخوردگي شـركت  
بنابراين آگاهي دادن بايد به صورتي باشد كه ايـن مسـائل را بـه حـداقل ممكـن      . اند خورده
كودكان در پژوهش شركت دارند آگاهي دادن بايد به روشي اين اطمينـان را  وقتي . برساند

انـد   جانبي نـامطلوبي نشـده   تأثيرحاصل كند كه آنها در زمان ترك پژوهش دستخوش هيچ 
  .هاي پيچيده توانايي محدودي دارند زيرا كودكان در درك تبيين
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   I اصل
شـود،   كننـدگان مـي   بـراي شـركت  هاي اجراي تحقيق منجربه پيامدهاي نامطلوبي  اگر روش

ات بلندمـدت اسـت اصـالح يـا بـه      تـأثير پژوهشگر موظف است اين پيامـدها را كـه شـامل    
  .صورت كامل برطرف سازد
ضرر هستند اما گاهي اوقات به طور  رفتاري و انساني بي هاي علوم هرچند اكثر پژوهش

 Iاصـل  . آيد وجود مي كنندگان به سهوي يا عمدي فشار يا پيامدهاي نامطلوبي براي شركت
پژوهشگر بدون توجه به منبع فشار يا ساير پيامدهاي نامطلوب مسـئوليت دارد آن  : گويد مي

زا كه امكان دارد در  هاي فشار يعني پژوهشگر بايد نسبت به واكنش. را كشف و حذف كند
هـا   ضمن پژوهش اتفاق بيفتد حساس باشد و شرايطي ايجاد كند كه ايـن فشـارها و اسـترس   

  .حذف يا به حداقل ممكن برسد
  

  J اصل
شـود بايسـتي    آوري مـي  كننـدگان جمـع   اطالعاتي كه در ضـمن اجـراي تحقيـق از شـركت    

  .محرمانه بماند
اگر امكان دسترسي ديگران به چنين اطالعاتي وجود دارد، رعايـت ايـن اصـل و ايـن     

آوري  هــاي محرمانــه نگهداشــتن اطالعــات قســمتي از روش جمــع امكــان بــه همــراه طــرح
  .دهد اطالعات را تشكيل مي

توان آن را فاش ساخت، در يك پژوهش  هر شخص اسراري دارد كه بدون اجازه نمي
بنـابراين  . دهند كه پژوهشگر رفتار آنهـا را مشـاهده و ثبـت كنـد     كنندگان اجازه مي شركت

ار تواند آنها را در اختيـار ديگـران قـر    كند كه مي آوري مي پژوهشگر اطالعات زيادي جمع
  .كنندگان بايستي كامالً محرمانه بماند گويد اطالعات مرتبط با شركت مي jاصل . دهد

والـدين، دوسـتان، معلـم،    . گاهي محقق مجبور است كه برخي اطالعات را برمال كند
درمانگر، مدرسه، كلينيـك ممكـن اسـت چنـين اطالعـاتي را الزم داشـته باشـند، در چنـين         

  .توان اطالعات را در اختيار ديگران قرار داد ها مي شرايطي فقط با رضايت آزمودني
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مــورد مخــاطره قــرار  jگــاهي اوقــات شــرايطي وجــود دارد كــه در آن شــرايط اصــل 
آيد كه آزمودني به خودش يا به ديگران صدمه زده اسـت و   مثالً موردي پيش مي. گيرد مي

اتي را فـاش كنـد،   توانند از پژوهشگر بخواهند كه تحت شرايط خاصي اطالعـ  ها مي دادگاه
 jطبـق اصـل   . در چنين وضعيتي محقق مجبور است كه اطالعاتي را براي ديگران فاش كند

ها را از امكـان عـدم توانـائي در محرمانـه نگاهداشـتن       پژوهشگر مسئوليت دارد تا آزمودني
كنـد نشـان    اطالعات آگاه سازد و مراحلي را كـه محرمانـه بـودن اطالعـات را تضـمين مـي      

تواند قول بدهد كه اطالعات را طوري بايگاني و كدگزاري كند  ثالً پژوهشگر ميم. دهد مي
  .ممكن شودها غير كه شناسايي هويت آزمودني

  

  پيامدهاي پذيرش قواعد اخالقي 
بـه صـورت    1982شناسـي آمريكـا در سـال     اصولي كه در باال ذكر شد توسط انجمـن روان 

ني مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و از زمـان      هـاي انسـا   رسمي پذيرفته شد و در انجام پژوهش
در برخـي از مـوارد دسـتكاري متغيـر     . هاي پژوهشي افـزايش يافـت   پذيرش آنها دقت طرح

براي مثـال دسـتكاري خشـم شـدت كمتـري      . شد تغيير كرد مستقل كه قبالً مناسب تلقي مي
تـر   خفيـف هاي كمتر فريبنده و  در واقع رهنمودهاي اخالقي به سوي ايجاد دستكاري. يافت

دهد كه برخي اصول اخالقي تدوين  ها نشان مي هرچند نتايج برخي از پژوهش. جهت يافت
كـه شـركت   ) cاصـل  (گويـد   مثالً يكي از اصول مي. ظر قرار گيرندن شده بايد مورد تجديد

 تـأثير كنندگان بايد از تمام جوانب پژوهش كه به صـورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـر آنهـا       
ها پنهان كاري يا فريب را در  هاي اخير پژوهش اخت در صورتي كه يافتهگذارد آگاه س مي

  .دانند پژوهش يك ضرورت مي
هـا بـه    كنيم سه مورد مرتبط با قواعد اخالقي را كه در برخـي پـژوهش   اكنون سعي مي

  .آيند را مختصراًً بررسي كنيم وجود مي
  فريب -1
گيري از پژوهش بـه   يا كنارهكنندگان در ادامه همكاري با پژوهش  آزادي شركت -2

  .طور دلخواه



 
 
 
 
 
 

  گيري تربيتي فصلنامه اندازه                                                                        18

  احتمال اجبار -3
خصوص در زمينه ه استفاده از فريب ب 1948دهند كه تا حدود سال  مي ها نشان پژوهش

در اينجـا بـراي   . اي داشـته اسـت   شناسي اجتماعي رشد پيوسته شناسي شخصيت و روان روان
  .كنيم ه مياينكه بدانيم منظور از فريب چيست به دو سؤال زير توج

آيا امكان دارد بين نياز به فريب و رعايت اصـول اخالقـي سـازش و توافـق     : سؤال اول
  برقرار كرد؟

كردن بين دو مقوله ذكر شما اين اسـت كـه در آغـاز     هاي سازش برقرار يكي از روش
ها به شكلي آگاهي بدهيم به اين صورت كه اوالً به آنهـا اطمينـان    پژوهش به تمام آزمودني

آوري شـده كـامالً    كنـد و اطالعـات جمـع    م كه هيچ نوع خطري آنهـا را تهديـد نمـي   بدهي
مانند و در ثاني به آنها بگوييم كه در يـك آزمـايش طـوالني شـركت دارنـد و       محرمانه مي

توان آزمايش و اهداف آن را تا زماني كه آزمايش خاتمه نيافتـه اسـت در اختيـار آنهـا      نمي
  .قرار دارد

  ها دارد؟ فريب چه اثراتي بر آزمودنيسؤال ديگر اينكه 
برخي از پژوهشگران عقيده دارند فريـب در بـه غلـط انـداختن و آسـيب رسـاندن بـه        

 149دانشـجوي مـرد و    215از  1ريچاردسـون و اسـميت  . اي دارد ها تـوان برجسـته   آزمودني
يي ها تحصيلي سؤاالتي در مورد مشاركت دانشجويان در پژوهش دانشجوي زن در پايان ترم

شناسي انجام شده بود و در آنها دانشجويان مورد فريب قرار گرفته بودند  كه در حوزه روان
هايي كه مورد فريب قرار گرفته بودند از  نتايج اين مطالعه نشان داد، آزمودني. مطرح كردند

كردن كه پژوهش محاسن آموزشي زيـادي داشـته    پژوهش لذت زيادي برده بودند و اظهار
كننـد   زا بودن فريب حمايت نمـي  ن دليل برخي از پژوهشگران نه تنها از آسيببه همي. است

  .گذارند ه بر سودمندي آن نيز صحه ميلكب
هايي كه در چند پژوهش با درجات مختلفي مورد فريـب قـرار    گيريدر نيز با آزمودني

هايي  آزمودني يها تفاوتي را در واكنش اين مطالعه هيچ نتيجه. داد اي انجام بودند مطالعه گرفته
گونه  ها متحمل هيچ ها نشان نداد و آزمودني كه مورد فريب قرار گرفته اند و ساير آزمودني

                                                 
1. Richardson & Smith 
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توان نتيجه گرفت كه فريب  هاي انجام شده مي با توجه به پژوهش. آزار و اذيتي نشده بودند
ست كـه  اما اين مطلب بدان معنا ني. زا نيست آن طور كه افراد گمان دارند يك عامل آسيب

طور كه قبالً نيز ذكر شد يكي  و همان. توان فراموش كرد زاي فريب را مي بالقوه آسيب تأثير
. هاسـت  زاي فريب آگاهي دادن به آزمـودني  ات آسيبتأثيرهاي عمده براي حذف  از شيوه

هاي فريـب خـورده آگـاه شـدن را      ادعا كردند كه آزمودني) 1983(اسميت و ريچاردسون 
بـه همـين دليـل كـارايي آگـاه شـدن       . هاي فريب نخورده دريافـت كردنـد   بهتر از آزمودني

تري  هاي مثبت خورده پاسخ هاي فريب توانسته بود به عنوان عاملي موجب شود كه آزمودني
  .هاي فريب نخورده نشان دهند نسبت به آزمودني

ها در طـول پـژوهش دو هـدف عمـده دارد و بايسـتي هـر دو را        آگاه كردن آزمودني
  .توجه قرار داد مورد

  آگاه نمودن -1
  زدايي حساسيت -2

توانـد   هـا از هـر فريبـي اسـت كـه مـي       آگاه نمودن معطوف به هوشيار كردن آزمودني
  .توسط پژوهشگر مورد استفاده قرار گيرد

در فرآيند آگاه نمودن مسئله اين است كـه پژوهشـگر آزمـودني را متقاعـد كنـد كـه       
  .شود واقعاً فريب دهنده استاطالعات فريب آميزي كه ارائه مي 

چنانچـه  . شـود  هـا از رفتارشـان مربـوط مـي     زدايي به آگاه نمـودن آزمـودني   حساسيت
ها را طوري آگـاه نمايـد كـه برخـي وجـوه نـامطلوب را دريابنـد         پژوهشگر بتواند آزمودني

حساسيت آنها در پژوهش كمتر خواهد شـد و  ) زيان رساندن به خود يا ديگران: براي مثال(
  .العات به دست آمده دقيق تر خواهد بوداط

آثار فريب و ) الكل بر پرخاشگري تأثير(عنوان  در پژوهشي تحت 1فيل، زاكيا و زيكنر
. شود را بررسـي كردنـد   ها وارد مي هاي فيزيكي و رواني را كه به آزمودني ساير محدوديت

ت كرده بودند تماس هايي كه در اين مطالعه شرك در اين پژوهش از طريق تلفن با آزمودني

                                                 
1. Phil, Zacchia & Zeichner 
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حاصل شد و از آنها خواسته شد تمام عوامل موجود در آزمايش و پـژوهش انجـام شـده را    
  :اي به آنها داده شد و از آنها سؤال شد كه دقيقاً به خاطر بياورند و سپس پرسشنامه

  اند يا خير؟ آيا در اين پژوهش دچار دردسر شده
  اند يا خير؟ هش داشتهآيا احساس آزادي در هر زمان براي ترك پژو

درصـد اعـالم كردنـد     19آوري شده نشان داد كه فقط  تجزيه و تحليل اطالعات جمع
كننده در پژوهش احسـاس آزادي كامـل    و اغلب افراد شركت. اند كه با دردسر مواجه شده
  .و هيچ احتمال اجباري در پژوهش وجود نداشته است. اند براي ترك پژوهش داشته
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