
 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت تحصیالت عالی

 پوهنتون غالب ریاست

 ، امور فرهنگی و ارتباطاتیمعاونیت پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالیسی اخالقی در بخش تحقیق، ترجمه و تألیف

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال:

1398 



 

 الف

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 فحهص                                                                                                                        عنوان
 

 1 ............................................................................................................... مقدمه

 1 .............................................................................................................. هدف

 2 .................................................................................................................مبنا

 2 .................................................................. وهشیگذاری در زمینة تخلفات پژسیاست

 2 ..................................................................................................تعریف مفاهیم

 2 ......................................................................................... الف( تخلف پژوهشی

 2 ........................................................................................... ب( اخالقِ پژوهش

 2 ....................................................................................... تعریف پالیسیِ اخالقی

 3 ............................................................................................... شورای پژوهشی

 3 ....................................................................................... ارکان شورای پژوهشی

 3 ................................................................... مصادیق تخلفات اخالقیِ تحقیقات علمی

 4 ........................................................... الیحة جوانب اخالقی در اجرای تحقیقات علمی

 5 ................................................................................................ اخذ موافقت( 1

 6 ............................................................................................. حفظ محرمیت( 2

 6 ....................................................................................... جلوگیری از تعصب( 3

 6 ....................................................................................................... تألیف( 4

 6 .................................................................................................. رقت ادبی( 5

 7 ................................................................ های خاص فرهنگیحساسیت به نیازمندی. 6

 7 ...................................................... مسائل عمومی در مورد جوانب اخالقی تحقیق

 

 

 



 

 الف

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 مقدمه

 

پارسلللایی و اسلللت. های اعتقادی و ارزشلللیس رسلللیدن به کمال واقعی و حقیقیهدف اصللللی تماظ ن اظ

سانی بهرسیدن انسان به این کمال دا سزایی را دررعایتِ ِبایدها و  نبایدها نقش به بودن و حکم انسان رد. هر ان

داختن به نبایدها را نپر و است که پرداختن به بایدها و نبایدهاانستن اصولیبودن نیازمندِ دمندحکم هدف نیز به

سازد. افزون صی بر برای او ترسیم و مشخص  سانِ محقق دارای وظیفة خا ست. محقق به دنبال کشف اینس ان ا

ست و حقیقت نقطة کمال او ست که با اتکا به توانحقیقت ا سشست و متعهد ا گری خود مندی و روحیة پر

بندی به اصللول تردید داشللتن ن اظ ارزشللی و پاینسللبت به کشللف حقیقت و انتشللار صللادقانة زن بپردازد. بی

شخیص بهاخالقیس وی  ضوع تحقیق و در روند و نیز در ت صایبرا در انتخاب مو کند. تر به او کمک میتر و 

است یینامه یا تعهدنامهگذاری اخالقی پژوهش و در ضمن ن اظپالیسی اخالقیِ پژوهشس چهارچوب و سیاست

 گران بره پژوهشخالق پژوهش تنها باکند. اصلللوالع رعایت اجرایی پژوهش را ترسلللیم می که حدود اخالقی

سازمان یکه بخشگردد؛ بلنمی توان های پژوهشی یا متولیان امر پژوهش استس که میمهم از اخالقس متوجه 

های کالن پژوهشی نقش بسیار مهمی در گیریعنوان اصول اخالقی مراکز پژوهشی یادکرد. تصمیم زز زن به

گران ین اصول اخالقیِ پژوهش توسط پژوهشتردیدس ضرورت تدوگران دارد و بیقسمت پژوهش و پژوهش

سازماناز یک سیاری از بایدها و نبایدهای مربوط به پژوهشس به دلیل سو  سوی دیگر ب های متولی پژوهش از 

اینس داشلتن  گیرند؛ بنابرمی رارقگران مورد غفلت نداشلتن پالیسلی اخالقی یا عدظ زگاهی و شلناخت پژوهش

 گیری از روززمدوجب پیشمزگاهی کافی از اصلللول و موازین اخالقی پژوهش های اخالقی علم و پالیسلللی

ه معاونیت بسلللیاری از اتفاقات و تخلفات زگاهانه یا نازگاهانه در حوزژ پژوهش خواهد شلللد. امید اسلللت ک

ی ن اظ اخالقی پژوهشللی غالبس بتواند با تدوین این پالیسللی به ترویال اخالق پژوهش اهتماظ ورزد و در اعتال

 .ژوهشی در کشور بکوشدپ

 

 هدف

ال اخالق پژوهشللیس اسللتس با هدف ترویگذاری شللد ناظ پالیسللی اخالقی پژوهش ناظ این مجموعه که با

گیری از روززمدسلللازیِ تخلفات پژوهشلللی گران و مالکیت فکری زنان و پیشحمایت اخالقی از پژوهش

 کند:ر را تعقیب میزگاهانه و نازگاهانه است. با این وصف پالیسی حاضر اهداف زی

 گران؛. صیانت از مالکیت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهش1

 بندی به زن در جامعة علمی؛القی علمی و پاینهادن به اصول اخ. ارج2

 . جلوگیری از تضعیف اعتبار علمی.3



 

2 
 

 مبنا

 اسالمی  ِبه بنیادهای اخالق اسالظ و اتکا های دینموز این پالیسی با استعانت از خداوند متعال و با الهاظ از ز

 .شد  استهای وزارت محترظ تحصیالت عالی و پالیسی اخالقی تحقیقات علمی تدوینو مقرر 

 

 گذاری در زمینة تخلفات پژوهشیسیاست

ستراتیژیک زن انعکاس یافتهیکی از رسالت . استس تولیدِ علم استهای مهم پوهنتون غالبس که در پالن ا

زوردها نیز تالش جدی انجاظ شلللود. داری این دسلللتگذاری برای تولید علمس باید در نگهسلللرمایهموازات به 

باشللد. تر میسللازی برای تولید زن مهممراتب از زمینه داری این تولیدات بهامنیتِ تولیدات علمیس حفظ و نگه

اگرچه  قعی علم جلوگیری نمود؛گان واتوان از ورود خدشللله به اعتبار پوهنتون و تولیدکنند وسلللیله میبدین

باشلللد؛ با های تخلفات پژوهشلللی به دلیل لوای  و مقررات و ن ارت برکارهای پژوهشلللی اند  میمصلللداق

سازی نمایدس ضروری سان بررسی این تخلفات را یک ِپالیسی اخالقی و ضوابطی که روندحال وجود یکاین

 .رسدبه ن ر می

 

 تعریف مفاهیم

 الف( تخلف پژوهشی

 .ت نادرست استبر اساس پالیسی اخالقیِ پژوهشیس هرگونه سوءاستفاد  از تولیدات علمی و ارائة اطالعا 

 ب( اخالقِ پژوهش

باشد و به معنای بررسی امکان و شرایط رعایت قواعد و های اخالقِ کاربُردی میاخالق پژوهشس از شاخه

صول اخالقی در پژوهش ست؛ از ا شامل مجموعهاین ا ست روس  ستس که قرار ا صول اخالقی ا یی از زداب و ا

ها را رعایت زن سبند بود ها پایجامعة علمی در فرزیند اسللتفاد س تولید و نشللر دانش به زنتماظ اعضللای یک

های اندس یا مورد توافق متخصصان رشتهیی مکتوب و مدون شد کنند. این زداب یا در قالب منشورهای حرفه

ژوهش حایز پها در مسلللیر فرایند شلللد  و اسلللتفاد  از زنهای تدوین. توجه به این قالباندمختلف قرارگرفته

 .اهمیت است

 

 تعریف پالیسیِ اخالقی

گذاری از جنس اخالقی در زمینة پژوهش است که از حمایت اخالقی تا من ور از پالیسیِ اخالقیس سیاست

 گردد:میس که شامل تخلفات پژوهشی میعل گیرد. زثار پژوهشی و محصوالتتخلفات پژوهشی را در بر می

 ل طرح پژوهشی یا ایدژ مکتوب؛

 ل اختراع یا کشفیات؛

 ل کتاب؛
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 ل مقاله؛

 ل گزارش علمی و فنیِ مکتوب؛

 های کمپیوتری و مستندات مربوط؛افزار و برنامهل نرظ

 نامه و رساله.ل پایان

 

 شورای پژوهشی

ژوهش در پی مرجعی برای تطبیق پالیسللی اخالقی در زمینة شللورای پژوهشللی پوهنتون بر اسللاس این پالیسلل

نمود تحقیقس تصلمیم های موجود و نیز الیحة اخالقی و ر غالب اسلت. این شلورا بر اسلاس تجارب و واقعیت

 .الزظ را خواهند گرفت

 

 ارکان شورای پژوهشی

سلللی غالب را بررارکان شلللورای پژوهشلللیس که تطبیق پالیسلللی اخالقی و تخلفات پژوهشلللی در پوهنتون 

  .معاون علمی و تمامی اعضای کمیتة تحقیق اند از: معاون پژوهشیکندس عبارتمی

 

 مصادیق تخلفات اخالقیِ تحقیقات علمی

 گردد:در پالیسی اخالقیِ پژوهشس موارد زیادی از جملة تخلفات محسوب می

    الف( سوء رفتار پژوهشی

 در موضوع پژوهش؛عدظ داشتن دانشِ تخصصی و صالحیت علمی . 1

های علمی خود برای کسلللب امتیازات علمی و اداری و ترفی  و عدظ مراعات صلللداقت به ارائة گزارش. 2

 ارتقا؛

ها و تمایالت خودس دیگران یا مؤسللسللة فرضدادن پیشداری در فرزیند انجاظ پژوهش یا دخالتجانب. 3

 دهندژ پژوهش؛سفارش

 گر؛پژوهش های سوءس پیرامونگیریه دلیل ترس و تأثیر فشارها و جهتعدظ ارائة نتایال واقعیِ پژوهش ب. 4

صر زمان )موعد مقررعدظ پای. 5 شار نتایال بهبندی به عن شار نتایال پژوهش )امتناع از انت ست( در انت زمدژ د

 طور سهوی(؛ سودجویانه از روی عمد یا به س به دلیل مناف پژوهش در بازژ زمانی معین

 . توان انتشار نتایج پژوهش را به زمان دیگری موکول کرده دالیل امنیتی مینکته: فقط ب

زوردهای علمی نبودن مرز بین دسلللتبهاظ و عدظ دقت در تدوین گزارش پژوهش یا روشلللن و شلللفاف. ا6

 شد  از دیگران؛های گرفتهگر و یافتهپژوهش

 . گراییاندیشی و مصرفس جزظگوییس کلیینویسس زیاد س بازی با الفاظهای دیگرانبازنویسی گفته. 7
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صب. 8 سادتتع شمس ح سارتورزی عاطفیس غرضس کینه و خ ستخفاف دیگرانس توهین و ج س س تحقیر و ا

س ززار و س فریبباوریها و باورها به دلیل دگرس انفعال در نگر نمایی خود و موضلللوعس بزرگشلللکنیحرمت

 ها و افراد؛واژ  برداری ناپسند ازس بهر اذیت

 س سایتس حامی مقاله و نویسندژ مقاله(؛استفاد  و استناد به مناب  مشکو  و فاقد اعتبار علمی )مجله. 9

 عدظ رعایت مناف  ملی در کلیه مراحل انجاظ پژوهش؛. 10

   استفادژ خالف واقعیت از عناوینی مانندِ پوهاندس پوهندوی و .... در زثار پژوهشی؛. 11

 گان مقاالت علمی؛هرگونه حذف و تغییر در نشانی اصلی نویسند  یا نویسند . 12

 تحقیق. و  س تصنیفس تألیفشد  ن یر ترجمههای متناسب باکارهای انجاظعدظ استفاد  از واژ . 13

 

  نفعانب( عدم تعهد و مسؤولیت نسبت به ذی

 نفعان در تماظ مراحل پژوهش؛. عدظ رعایت مناف  ذی14

ساب غیرواقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی .15 شی در پژوهش ندارند انت که هیچ نق

( از فهرسلللت اندهای علمی پژوهش داشلللتهکه نقش بسلللزایی در جنبهو حذف مؤلف حقیقی )فرد یا افرادی

زوری س جم نجاظ پژوهشنی که در اس باید ناظ کلیه کسللاگان. در تمامی کارهای نوشللتاری مشللارکتینویسللند 

شتهداد  شارکت علمی دا شوداند بهها و ن یر زن م ضایت زنانعنوان مؤلف ذکر  صورت عدظ ر س یک یا . در 

   . باشندهای زنان نمیچند مؤلف مجاز به استفاد  از داد 

رکت گان در نگارش پژوهش و مشاعدظ رعایت ترتیب درج اسامی بر اساس سهم هر یک از نویسند . 16

   ها؛خالقانة زن

 شد  جهت انجاظ پژوهش؛سوءاستفاد  از مناب  مالی تخصیص داد . 17

های چندگانه شکتمان نتایال خاصی از تحقیق در ازای دریافت وجوهی از متولیان تحقیق یا تهیة گزار. 18

 گان شود؛وانند خشدن نتایال تحقیق و سردرگمی که موجب مخدوش

یا س افراد و یا مؤسلللسلللات حمایتمربوط به بودجهعدظ اظهار اطالعات . 19 با پژوهش  کنند  و مرتبط 

 ارتباط؛اظهارات غیرواقعی در این 

 شد ؛عدظ اعالن ناظ مرکزی که پژوهش در زن انجاظ. 20

 ها از محتوای مقاله و محل ارسال زن.کاران و بدون اطالع قبلی زنتهیه و ارسال مقاله با ذکر ناظ هم. 21

 

 جوانب اخالقی در اجرای تحقیقات علمی الیحة

گذاری در زمینة تدوین الیحة جوانب اخالقی در اجرای تحقیقات علمی یکی دیگر از ابعاد سلللیاسلللت

کردن این پالیسلی در پوهنتون غالب مدد رسلاند. هدف تواند به عملیاتیالیحه می اخالق اسلت. درواق  تطبیق

چنان تحقیق معطوف به حل باشلللدس همدخل در مسلللأله میای ذیبین متغیرهتحقیق کشلللف یک رابطة پنهان 
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. در پهلوی مسائل مسلکی و باشدتحقیق علمی می. رعایت مسائل اخالقی جزو جداناپذیر یکباشدمسأله می

. در زغاز تحقیق و باشلللدمحقق در انجاظ تحقیق مکلف به رعایت بعض نکات اخالقی نیز می؛ یکاکادمیک

شرط مهم میانتخاب موضوع  صول اخالقی  شددر ن ر گرفتن ا سندید  با سلو  پ صول اخالقی عبارت از  . ا

. الیحة یی به حیثیت و مقاظ افراد وارد ننمایدگونه صللدمهو هیچبود س که از ن ر همه صللحی  پنداشللته شللود 

ت تطبیق رعایت جوانب اخالقی در تحقیقات علمیس حاوی نکات مهمی اسلللت که این پالیسلللی را از قابلی

 گردد:سازد. موارد زیر جزو پالیسی اخالقی پژوهش محسوب میمی مندبهر 

 

  اخذ موافقت( 1

گیرد یا شلللان تحقیق صلللورت میکه باالیهاییزوری و اسلللتفاد  از معلومات بدون اجازژ انسلللانجم 

یاد  مبنی بر معلومات کامل . پروسة گرفتن اجاز  به ناظ توافق ن رباشدمی گان عمل غیراخالقیدهند معلومات

کند تا محقق هدف و طرز اسللتفادژ معلومات را قبل از . توافق ن ر مبنی بر معلومات کامل ایجاب میشللودمی

  . گان تشری  نمایددهند اخذ اجاز  به معلومات

زوری اطالعاتی که ممکن اسللت در موق  دریافت معلومات حسللاس الزظ اسللت تا محققان در هنگاظ جم 

سات معلوماتدارس خجالتی و جریحهسبب ناراحتی شنددهند شدن احسا سیار متوجه با شودس ب های . مثالگان 

. محقق شللودگان میدهند س عادت سللرقت و غیر  عادات معلوماتمعلومات حسللاس شللامل سلللو  جنسللی

. جوانب اخالقی ددهند  را جلب نمایس موافقت معلوماتگیری معلومات حسلللاسمؤظف اسلللت که قبل از پی

شخص را جریحهدهد که یک محققتحقیق اجاز  نمی سات  سازدس احسا صدمه بزند دار  ا او را تحقیر یس به او 

 . دهند  احساس حقارت نمایدنماید و معلومات

: گانشللوند گیرد یا مصللاحبهشللان تحقیق صللورت میکه باالیهاییرسللاندن به انسللانخودداری از زسللیب

نمایید الزظ اسللت تا با دقت بررسللی نماییدس که زوری میگان معلومات جم دهند ما از معلوماتزمانی که شلل

شان در تحقیق احتمال دارد  شما پالن طور مثال . بهکند یا خیر خلقشان مزاحمت که برایزیا دخالت ای س اگر 

ه زیا دخالت معلمان در تحقیق مدیر کر کنید کس الزظ اسلللت تا فدارید تا با چند تن از معلمان مصلللاحبه نمایید

محقق حیث یکش به منفی وجود داشلت؛ پس شلما من. اگر امکانات واکنسلازد یا خیرمکتب را ناراحت می

صتی را فراهم می ستراتیژی جدید طرح نماییدس که فر شوند و در باید یک ا سهیم  سازد تا معلمان در تحقیق 

های نامه از طرح سلؤال. ضلروری اسلت تا در وقت تهیه پرسلشباشلندعین زمان از هر نوع تأثیر سلوء در امان 

 . کنندژ ذهن جلوگیری شودتخریب
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  حفظ محرمیت( 2

ها غیراخالقی پنداشلللته گان با ذکر ناظ زندهند سلللازی معلومات در مورد معلوماتس شلللریکطورکلی به

که گان را ذکر نمایید؛ اما درصللورتی دهندتوانید اسللامی معلومات؛ اگرچه در حالت خاص شللما میشللودمی

 . ها اجازژ تحریری به شما داد  باشندزن

دادن طور واضلل  تشللری  نماییدس که چرا تذکر گان بهدهند س برای معلوماتالزظ اسللت قبل از اخذ اجاز 

سامی ستا ضروری ا سامی معلوماتهرحال . بهشان  ست که ا ساس روش عمومی این ا هایی که ندهندگان یا ان

ها باید تذکر یابد که نامه. بر عالو  در شللروع سللوالس باید محفوظ باشللندگیردشللان تحقیق صللورت میباالی

 . گیردشد  محرظ بود  به ضرر هیچ فرد یا گروهی از زن استفاد  نمیمعلوماتِ داد 

 

  جلوگیری از تعصب( 3

. اید پنهان نماییدهتان دریافتی را که در مطالعة تعصللبس بعضللاع داللت بر این دارد که شللما برخی از معلومات

س اگر شما بعض را کندس پسطور نامتناسب می ساختن برخی از معلومات بهچنان داللت بر مشخصتعصب هم

س این بدان معناست که کنیدس یا در قسمت برخی معلومات به خاطر عالیق شخصی مبالغه میدهیدگزارش نمی

س مهم اسللت که در انجاظ تحقیق و نگارش و اید؛ بنابراینشللخصللی خود را دخالت داد  شللما تعصللب و عالیق

های به بیان یافتهس خودداری نمود  و صلرف دادن عالیق و احسلاسلات شلخصلیاعالن نتیجة تحقیق از دخالت

را  (Subjectivity) داریو خودداری از جانب(Objectivity)  طرفیدیگر بیعبارتِ . بهدتحقیق بپردازی

 د.یرعایت کن

 

  تألیف( 4

س درج یا عدظ درج ناظ و مشلخصلات . در چنین حالتیدر بسلیاری از تحقیقاتس چندین شلخص نقش دارند

 . بهشان به حیث یک گرو  محققان ذکر گرددهایس ناظاندنقش برجسته داشتهتحقیقس افرادی که در انجاظ یک

 .را در اثر ذکر کند ناظ خود سموافقت افراد دیگر شامل تحقیقشخص بدون وجه نباید فقط یکهیچ

 

  رقت ادبیس( 5

سند  به شودهیچ نوی سرقت ادبی  سخنانوجه نباید مرتکب  ستفاد  و ارائة  سرقت ادبیس یعنی ا س افکار یا . 

فکر و  س. در صللورت اسللتفاد  از سللخنهای خودس افکار یا اید عنوان سللخنان شللخص دیگر بههای یکاید 

. تنها ارائة فهرست مراج  و مناب  در زخر اثر کافی نیست و خوانند  قادر اندیشة دیگران باید زن را مستند کرد

ست و کداظ ها مربوط به نو سند  ا شه از خود نوی شخیص دهد کداظ فکر و اندی سند  دیگر نخواهد بود که ت ی

 است.
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  های خاص فرهنگیحساسیت به نیازمندی. 6

س ؛ بنابراینها نیاز به معیارهای معین اجتماعی جهت برقرار نمودن ارتباطات دارندها و رسوظفرهنگبعض از 

ها را های فرهنگی و اجتماعی محیط تحقیق زگا  بود  و زنها و نیازمندیالزظ اسللت که محقق به حسللاسللیت

های فرهنگی قبل از حیطر بعض از مطور مثالس د . بهرعایت نمایدس تا در پروسلللة تحقیق اخالل به وجود نیاید

بران اجتماعی یا س ممکن اسلللت الزظ باشلللد که موافقت ر مصلللاحبه یا بحث متمرکز بر گرو اندازی یکرا 

هاس محل برگزاری مصلللاحبه روشلللن بود  و ؛ بر عالو س در هنگاظ مصلللاحبه باخانمبزرگان فامیل را اخذ نمایید

 موافقت قبلی باید موجود باشد.

 

  ل عمومی در مورد جوانب اخالقی تحقیقمسائ

س اجرای تحقیق و تهیة گزارش خالف اصللول و موازین اخالق اسللالمی نهادتماظ مراحل به شللمول پیش. 1

 نباشد؛

دخل اسللتس باید طرح زن از طرف کمیتة ها ذیقبل از اجرای تحقیقاتی که در زن تحقیق باالی انسللان. 2

 تحقیق مورد تأیید قرار گیرد؛

 کردن اختیارات وی شود؛انسان یا محدودانداختن یکهیچ تحقیق نباید سبب به مخاطر . 3

 گردد؛صل محسوب میشود سالمتی انسان یک اها اجرا میدر تحقیقاتی که باالی انسان. 4

س های مالیتواند که به هدف افزایش دانش و تجربه یا سلللهولت در کار یا تنقیص هزینههیچ تحقیق نمی. 5

 ر مالی و جانی را متوجه افراد نماید؛خط

 توانند؛کنند  در تحقیق باید بدانند هر لح ه که بخواهند تحقیق را تر  نمود  میافراد اشترا . 6

کنند  مکلف است کنند  تحقیق خواهان دانستن نتیجة تحقیق باشندس تحقیقکه افراد اشترا در صورتی. 7

 تحقیق مطل  سازد؛در ختم تحقیق ایشان را از نتایال 

ضروری. 8 ضان نباید تحت معاینه غیر معاینة مذکور قرار گیرندس ولو  (Invasive) در تحقیقات طبی مری

 حداقل خطر را متوجه مریض نماید )مانند اخذ خون(؛

س التراسوندس بعد از اخذ رضایت شخص توسط هزینة بعض معاینات غیرضروری مانند اکوکاردیوگرافی. 9

 . شودیقاتی پرداخته میپروژژ تحق

س اذیت و شلللکنجه س در هنگاظ تحقیقس حیوانات نباید مورد ززاربر اسلللاس اعالمیة حمایت از حیوانات. 10

 قرار گیرند؛

 نامه از مقامات مربوطرسلللشو یا توزی  پ س مشلللاهد در تحقیقات میدانی اخذ اجازژ انجاظ مصلللاحبه. 11

 . باشدضروری می



 

8 
 

ها و در تضللاد با وجه به ضللد زنهیچ که نتایال تحقیق بهها در مورد اینکنند به اشللترا دادن اطمینان. 12

ست یا اینمناف  ستفاد  قرار نمیشان نی شخص مورد ا ضد هیچ منب  یا  شکل یا گیرد؛ بلکه به  که برای حل م

 گردد. انکشاف یک پروسه یا موضوع از زن استفاد  می

 :یادداشت

( به 1398 /06/  30( به تاریخ )25لسة شورای علمی پوهنتون غالب با پروتوکول شمار  )این پالیسی این  ج

 تصویب رسید.

 با احتراظ

 

 

 

 یابپوهاند محمدناصر ر 

 رئیس پوهنتون غالبِ هرات

 

 


