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 مقدمه
 

اسللت. پارسللایی و حقیقی رسللیدن به کمال واقعی و ،های اعتقادی و ارزشللیهدف اصلللی تمان نمان

حکم ی بهسلللل ایی را دررسللللیدن انسللللان به ای  کمال دارد. هر انسللللانهنبایدها نقش ب و  بایدها ِرعایتِ 

 ،نبایدهاو یدها اسللت که پرداخت  به بادانسللت  اصللولی بودن نیازمندِ مندحکم هدفنی  به بودن وانسللان

 ةیفمحقق دارای وظ انسللللانِ  ،ای ربو مشللللخز سللللازد. اف ون نپرداخت  به نبایدها را برای او ترسللللیم

 اسلت که با اتکا سلت و متعددکمال او ةاسلت. محقق به دنبال کشلف حقیقت اسلت و حقیقت نق خاصلی

آن بپردازد.  ةگری خود نسلللللبت به کشلللللف حقیقت و انتشلللللار صلللللادقانپرسلللللش ةمندی و روحیبه توان

 ا در انتخاب موضللوت تحقیق و درروی  ،بندی به اصللول اخالقیتردید داشللت  نمان ارزشللی و پایبی

ارچوب و دچ ،پژوهش پالیسللی اخالقیِ  کند.تر به او کمک میبیتر و صللانی  در تشللخیز به روند و

اجرایی ـللللللل  است که حدود اخالقییینامهنامه یا تعددگذاری اخالقی پژوهش و در ضم  نمانسیاست

که بل ؛گرددگران برنمیبه پژوهشتندا  کند. اصلللللللوال  رعایت اخالق پژوهشپژوهش را ترسلللللللیم می

ن آ توان آزکه می ،تولیان امر پژوهش استهای پژوهشی یا ممتوجه سازمان ،بخش مدمی از اخالق

ی نقش بسللیار مدمی های کالن پژوهشللگیریعنوان اصللول اخالقی مراک  پژوهشللی یادکرد. تصللمیمبه

پژوهش توسلل     اصللول اخالقیِ ضللرورت تدوی ،تردیدبی گران دارد ودر قسللمت پژوهش و پژوهش

و ز سللللوی دیگر اسللللت. بسللللیاری از بایدها های متولی پژوهش اسللللو سللللازمانگران از یکپژوهش

گران به دلیل نداشللللت  پالیسللللی اخالقی یا عدن آگاهی و شللللناخت پژوهش ،نبایدهای مربوط به پژوهش

 وگاهی کافی از اصللللللول های اخالقی علم و آداشللللللت  پالیسللللللی ،بنابرای  ؛مورد غفلت قرارمی گیرند

اآگاهانه بسیاری از اتفاقات و تخلفات آگاهانه یا نروزآمدگیری از موازی  اخالقی پژوهش موجب پیش

ی بتواند با تدوی  ای  پالیسلللل ،ت پژوهشللللی غالبیامید اسللللت که معاون پژوهش خواهد شللللد. ةدر حوز

 .وشدالقی پژوهشی در کشور بکبتواند به ترویج اخالق پژوهش اهتمان ورزند و در اعتالی نمان اخ
 

 هدف
هدف ترویج اخالق  با ،اری شلللللللد  اسلللللللتذگای  مجموعه که بانان پالیسلللللللی اخالقی پژوهش نان

 روزآمدسلللللللازیِ گیری از گران و مالکیت فکری آنان و پیشحمایت اخالقی از پژوهش ،پژوهشلللللللی

 د:کنیتخلفات پژوهشی آگاهانه و ناآگاهانه است. با ای  وصف پالیسی حاضر اهداف زیر را تعقیب م

 ؛گرانصیانت از مالکیت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهش. 1

 ؛علمی ةبندی به آن در جامعندادن به اصول اخالقی علمی و پایارج. 2

 .جلوگیری از تضعیف اعتبار علمی. 3

 مبنا
اسلللللالن و اتکا به بنیادهای  های دی موز آ ی با اسلللللتعانت از خداوند متعال و با الدان ازای  پالیسللللل

پالیسلللللللی اخالقی تحقیقات علمی  های وزارت محترن تحصلللللللیالت عالی واسلللللللالمی و مقرر   ِاخالق

 .شد  استتدوی 
 

 تخلفات پژوهشیة زمین گذاری درسیاست

 تولیدِ  ،ژیک آن انعکاس یافته اسللللتیکه در پالن اسللللترات ،های مدم پوهنتون غالبسللللالتز ریکی ا

وردها نی  تالش آداری ای  دسللللتباید در نگه ،گذاری برای تولید علمموازات سللللرمایه به علم اسللللت.

سللازی برای مراتب از زمینه داری ای  تولیدات بهحفظ و نگه ،تولیدات علمی امنیتِ  جدی انجان شللود.

گان واقعی  توان از ورود خدشه به اعتبار پوهنتون و تولیدکنندوسیله میبدی  .باشدتر میتولید آن مدم
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یل لوایر و مقررات و نمارت  هایداقاگرچه مصللللللل؛ علم جلوگیری نمود به دل فات پژوهشلللللللی  تخل

بررسی   ِکه روند یحال وجود یک پالیسی اخالقی و ضواب ای  با ؛باشدبرکارهای پژوهشی اندک می

 .رسدضروری به نمر می ،سازی نمایدسانای  تخلفات را یک
 

 تعریف مفاهیم
 تخلف پژوهشی( الف

 اطالعات ةهرگونه سللللوفاسللللتفاد  از تولیدات علمی و ارا   پژوهشللللی،بر اسللللاس پالیسللللی اخالقیِ  

 .نادرست است

 پژوهش اخالقِ ( ب

سلللللي ام ان و شلللللرای  معناي برر باشلللللد و بهردي ميكارب   هاي اخالقِ اخالق پژوهش، از شلللللاخه

صللللول از آداب و ا ییشللللامل مجموعه ،روازای  ؛اسللللت رعایت قواعد و اصللللول اخالقي در پژوهش

نش به علمی در فرآیند اسلتفاد ، تولید و نشلر دا ةیک جامع یکه قرار اسلت تمان اعضلا ،اخالقی اسلت

مکتوب و مدون  ییمنشلللللللورهای حرفه قالبای  آداب یا در  ها را رعایت کنند.بند بود  و آنها پایآن

شد  های تدوی اند. توجه به ای  قالبهای مختلف قرارگرفتهتوافق متخصصان رشته اند، یا موردشد 

 .  اهمیت استیها در مسیر فرایند پژوهش حاو استفاد  از آن
 

 اخالقی تعریف پالیسیِ 
 پژوهش اسللت که از حمایت ةزمین دراری از جنس اخالقی ذگاخالقی، سللیاسللت پالیسللیِ  از منمور

فات که شللامل تخل ،آثار پژوهشللی و محصللوالت علمیرد. گیبر می اخالقی تا تخلفات پژوهشللی را در

 :گرددپژوهشی می

 ؛مکتوب ةطرح پژوهشی و یا ایدـ 

 ؛اخترات یا کشفیاتـ 

 ؛کتابـ 

 ؛مقالهـ 

 ؛مکتوب گ ارش علمی و فنیِ ـ 

 ؛مپیوتری و مستندات مربوطک هایاف ار و برنامهنرنـ 

 .نامه و رسالهپایانـ 

 

 شورای پژوهشی

 ةزمین شلللورای پژوهشلللی پوهنتون بر اسلللاس ای  پالیسلللی مرجعی برای ت بیق پالیسلللی اخالقی در

اخالقی و  ةنی  الیح های موجود وپژوهش در غالب اسلللللت. ای  شلللللورا بر اسلللللاس تجارب و واقعیت

 .هند گرفتتصمیم الزن را خوا ،نمود تحقیقر 
 

 ارکان شورای پژوهشی

پوهنتون غالب را  که ت بیق پالیسللللی اخالقی و تخلفات پژوهشللللی در ،ارکان شللللورای پژوهشللللی

  .قیقتح ةمعاون پژوهشی معاون علمی و تمامی اعضای کمیت :اند ازعبارت ،کندبررسی می
 

 تحقیقات علمی مصادیق تخلفات اخالقیِ 

 :گرددتخلفات محسوب میجملة موارد زیادی از  ،پژوهش در پالیسی اخالقیِ 
    سوء رفتار پژوهشی (الف

 ؛تخصصی و صالحیت علمی در موضوت پژوهش عدن داشت  دانِش . 1

اداری و  های علمی خود برای کسللب امتیازات علمی وگ ارش ةعدن مراعات صللداقت به ارا . 2

 ؛ترفیع و ارتقا

جان پژوهش جانب. 3 ند ان یا فرضدادن پیشیا دخالتداری در فرآی مایالت خود، دیگران  ها و ت

 ؛پژوهش ةدهندسفارش ةمؤسس
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پیرامون  ،های سللوفگیریپژوهش به دلیل ترس و تأثیر فشللارها و جدت نتایج واقعیِ  ةعدن ارا . 4

 ؛گرپژوهش

تایج ن( در انتشللار نتایج پژوهش وامتنات از انتشللار بندی به عنصللر زمان وموعد مقررعدن پای. 5

 (؛طور سدوییا به ، به دلیل منافع سودجویانه از روی عمدزمانی معی  ةپژوهش در باز ةآمددستبه
 . تایج پژوهش را به زمان دیگری موکول کردتوان انتشار نفقط به دالیل امنیتی مینکته: 

علمی  هایآوردنبودن مرز بی  دستا روش  و شفافیبدان و عدن دقت در تدوی  گ ارش پژوهش . ا6

 ؛شد  از دیگرانهای گرفتهگر و یافتهپژوهش

انللدیشلللللللی و ، ج نگویی، کلینویسلللللللی، زیللاد ، بللازی بللا الفللاظهللای دیگرانبللازنویسلللللللی گفتلله. 7

 . گراییمصرف

خفاف ، تحقیر و اسللت، توهی  و جسللارتورزی عاطفی، غرض، کینه و خشللم، حسللادتتعصللب. 8

، باوریها و باورها به دلیل دگر، انفعال در نگر مایی خود و موضوتن، ب رگشکنیحرمت، دیگران

 ؛ها و افرادبرداری ناپسند از واژ ، بدر ، آزار و اذیتفریب

 ةویسللندنحامی مقاله و  ،، سللایتاسللتفاد  و اسللتناد به منابع مشللکوک و فاقد اعتبار علمی ومجله. 9

 (؛مقاله

 ؛مراحل انجان پژوهشعدن رعایت منافع ملی در کلیه . 10

   ؛پوهاند، پو هندوی و .... در آثار پژوهشی خالف واقعیت از عناوینی مانندِ  ةاستفاد. 11

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

 . تحقیقو  تصنیف، ، تألیفشد  نمیر ترجمههای انجانهای متناسب باکارعدن استفاد  از واژ . 13
 

  نفعانولیت نسبت به ذیؤعدم تعهد و مسب( 

 ؛نفعان در تمان مراحل پژوهشعدن رعایت منافع ذی. 14

ر دکه هیچ نقشللللللی انتسللللللاب غیرواقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد و یا افرادی. 15

های علمی پژوهش جنبه سللللللل ایی درکه نقش بهپژوهش ندارند و حذف مؤلف حقیقی وفرد یا افرادی

کسانی که در  ، باید نان کلیهدر تمامی کارهای نوشتاری مشارکتی. گان ( از فدرست نویسنداندداشته

. در عنوان مؤلف ذکر شلللوداند بهمشلللارکت علمی داشلللته ها و نمیر آنآوری داد ، جمعانجان پژوهش

   . باشندهای آنان نمی  از داد ، یک یا چند مؤلف مجاز به استفادصورت عدن رضایت آنان

گان در نگارش پژوهش و  عدن رعایت ترتیب درج اسامی بر اساس سدم هر یک از نویسند. 16

   ؛هاآن ةمشارکت خالقان

 ؛شد  جدت انجان پژوهشسوفاستفاد  از منابع مالی تخصیز داد . 17

های گ ارش ةیان تحقیق یا تدیازای دریافت وجوهی از متول کتمان نتایج خاصی از تحقیق در. 18

 ؛گان شود شدن نتایج تحقیق و سردرگمی خوانندچندگانه که موجب مخدوش

کنند  و مرتب  با پژوهش ، افراد و یا مؤسسات حمایتعدن اظدار اطالعات مربوط به بودجه. 19

 ؛ارتباط ای  و یا اظدارات غیرواقعی در

 ؛شد انجان عدن اعالن نان مرک ی که پژوهش در آن. 20

ها از محتوای مقاله و محل کاران و بدون اطالت قبلی آنتدیه و ارسلللللللال مقاله با ذکر نان هم. 21

 .ارسال آن
 

 جوانب اخالقی در اجرای تحقیقات علمی ةالیح

ة زمین گذاری دردیگر از ابعاد سیاست جوانب اخالقی در اجرای تحقیقات علمی یکی ةتدوی  الیح

پوهنتون غالب مدد رساند.  کردن ای  پالیسی درتواند به عملیاتیالیحه می ت بیق اخالق است. درواقع

چنان تحقیق هم ،باشلللللللدله میأدخل در مسلللللللبی  متغیرهای ذی پندان ةهدف تحقیق کشلللللللف یک راب 

. در باشللدجداناپذیر یک تحقیق علمی می و. رعایت مسللا ل اخالقی ج باشللدله میأمع وف به حل مسلل

؛ یک محقق در انجان تحقیق مکلف به رعایت بعضی نکات اخالقی مسا ل مسلکی و اکادمیکپدلوی 

. باشللد. در آغاز تحقیق و انتخاب موضللوت در نمر گرفت  اصللول اخالقی شللرط مدم میباشللدنی  می
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گونه و هیچنمر همه صلللحیر پنداشلللته شلللود  که از ،اصلللول اخالقی عبارت از سللللوک پسلللندید  بود 

حاوی  ،رعایت جوانب اخالقی در تحقیقات علمی ةالیح .ه حیثیت و مقان افراد وارد ننمایدب ییصلللدمه

پالیسلللللی  وسللللازد. موارد زیر ج یم مندنکات مدمی اسللللت که ای  پالیسللللی را از قابلیت ت بیق بدر 

 د:گرداخالقی پژوهش محسوب می
 

  اخذ موافقت( 1

گیرد یا شللان تحقیق صللورت میکه باالیهایینسللانا ةآوری و اسللتفاد  از معلومات بدون اجازجمع

ی بر معلومات نان توافق نمر مبنه گرفت  اجاز  ب ة. پروسباشدگان عمل غیراخالقی می دهندمعلومات

 ةکند تا محقق هدف و طرز اسلللللتفاد. توافق نمر مبنی بر معلومات کامل ایجاب میشلللللودیاد می کامل

  . گان تشریر نماید دهندمعلومات را قبل از اخذ اجاز  به معلومات

آوری اطالعاتی که ممک  در موقع دریافت معلومات حسلللاس الزن اسلللت تا محققان در هنگان جمع

 بسلللیار متوجه ،گان شلللود دهندشلللدن احسلللاسلللات معلوماتدار، خجالتی و جریحهاسلللت سلللبب ناراحتی

گان  دهندلومات، عادت سرقت و غیر  عادات معحساس شامل سلوک جنسیهای معلومات . مثالباشند

 دهند  را جلب، موافقت معلوماتگیری معلومات حسلللاسظف اسلللت که قبل از پیؤ. محقق مشلللودمی

، به دار سازدریحه، احساسات شخز را جدهد که یک محقق. جوانب اخالقی تحقیق اجاز  نمینماید

 . دهند  احساس حقارت نمایدرا تحقیر نماید و معلومات او صدمه ب ند و یا او

گیرد یللا شللللللللان تحقیق صلللللللورت میکلله بللاالییهللایرسللللللللانللدن بلله انسللللللللانخودداری از آسلللللللیللب

نمایید الزن است تا با آوری میگان معلومات جمع دهند: زمانی که شما از معلوماتگان شوندمصاحبه

ا یکند  حلشلللللان م احمت که برایکه آیا دخالت ایشلللللان در تحقیق احتمال دارد  ،دقت بررسلللللی نمایید

، الزن است تا فکر کنید ، اگر شما پالن دارید تا با چند ت  از معلمان مصاحبه نماییدطور مثال. بهخیر

منفی  . اگر امکانات واکنش بهسازد یا خیرکه آیا دخالت معلمان در تحقیق مدیر مکتب را ناراحت می

که فرصلللتی را  ،ژی جدید طرح نماییدیپس شلللما م  حیک یک محقق باید یک اسلللترات ؛وجود داشلللت

. سازد تا معلمان در تحقیق سدیم شوند و در عی  زمان از هر نوت تأثیر سوف در امان باشندفراهم می

 . دذه  جلوگیری شو ةکنندهای تخریبنامه از طرح سؤالضروری است تا در وقت تدیه پرسش
 

  حفظ محرمیت( 2

ها غیراخالقی گان با ذکر نان آن دهندمعلومات در مورد معلومات سلللللللازیشلللللللریک، طورکلیبه

اما  ؛گان را ذکر نمایید دهنداتتوانید اسللامی معلوماگرچه در حالت خاص شللما می ؛شللودپنداشللته می

 . تحریری به شما داد  باشند ةها اجازکه آندرصورتی

که چرا  ،طور واضللللللر تشللللللریر نماییدگان به دهند، برای معلوماتقبل از اخذ اجاز الزن اسللللللت 

دهندگان می معلومات، روش عمومی ای  است که اساهرحال. بهشان ضروری استدادن اسامیتذکر

شللللللروت  . بر عالو  در، باید محفوظ باشللللللندگیردشللللللان تحقیق صللللللورت میکه باالی یهاییا انسللللللان

شد  محرن بود  به ضرر هیچ فرد یا گروهی از آن استفاد  داد  ا باید تذکر یابد که معلوماتِ هنامهسوال

 . گیردنمی
 

  جلوگیری از تعصب( 3

اید تان دریافتهة بعضللللا  داللت بر ای  دارد که شللللما برخی از معلوماتی را که در م الع ،تعصللللب

 ،کندطور نامتناسللب میبرخی از معلومات بهسللاخت  چنان داللت بر مشللخز. تعصللب همپندان نمایید

 ، یا در قسللمت برخی معلومات به خاطر عالیق شللخصللیدهید، اگر شللما بعضللی را گ ارش نمیپس

، بنابرای  ؛اید، ای  بدان معناست که شما تعصب و عالیق شخصی خود را دخالت داد کنیدمبالغه می

 دادن عالیق و احسلللللاسلللللاتتحقیق از دخالت ةتیجن نمدم اسلللللت که در انجان تحقیق و نگارش و اعال

  طرفیدیگر بی عبارتِ . بههای تحقیق بپردازیمبه بیان یافته، خودداری نمود  و صللللرف شللللخصللللی

(Objectivity)داریو خودداری از جانب (Subjectivity) را رعایت کند. 
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  تألیف( 4

، درج یا عدن درج نان و چنی  حالتی. در چندی  شلللللللخز نقش دارند ،در بسلللللللیاری از تحقیقات

شللان به حیک یک های، ناناندنقش برجسللته داشللته، مشللخصللات دیگر افرادی که در انجان یک تحقیق

وجه نباید فق  یک شلللخز بدون موافقت افراد دیگر شلللامل تحقیق نان هیچ. بهذکر گردد انمحقق  گرو

 .خود را در اثر ذکر کند
 

  رقت ادبی( 5

، سللخنان ةیعنی اسللتفاد  و ارا  ،. سللرقت ادبیوجه نباید مرتکب سللرقت ادبی شللودهیچبهنویسللند  

. در صلللورت اسلللتفاد  از های خود، افکار یا اید عنوان سلللخنانهای یک شلللخز دیگر بهافکار یا اید 

اثر خر فدرسلللت مراجع و منابع در آ ة. تندا ارا دیگران باید آن را مسلللتند کرد ة، فکر و اندیشلللسلللخ 

سللت و اکافی نیسللت و خوانند  قادر نخواهد بود که تشللخیز دهد کدان فکر و اندیشلله از خود نویسللند  

 .کدان ها مربوط به نویسند  دیگر است

 

  های خاص فرهنگیحساسیت به نیازمندی. 6

 نیاز به معیارهای معی  اجتماعی جدت برقرار نمودن ارتباطات هاو رسلللون هابعضلللی از فرهن 

های فرهنگی و اجتماعی محی  ها و نیازمندی، الزن اسللللللت که محقق به حسللللللاسللللللیتبنابرای  ؛دارند

در  ،طور مثال. بهه وجود نیایدتحقیق اخالل ب ةتا در پروسلللل، ها را رعایت نمایدتحقیق آگا  بود  و آن

اسلت ممک   ، حک متمرک  بر گرواندازی یک مصلاحبه یا بهای فرهنگی قبل از را بعضلی از محی 

ن مصللاحبه در هنگا ،بر عالو ؛ بران اجتماعی یا ب رگان فامیل را اخذ نماییدالزن باشللد که موافقت ر 

 د.محل برگ اری مصاحبه روش  بود  و موافقت قبلی باید موجود باش ،هاباخانم

 

  مسائل عمومی در مورد جوانب اخالقی تحقیق
 گ ارش خالف اصلللول و موازی  اخالق ةتدی ، اجرای تحقیق وندادتمان مراحل به شلللمول پیش. 1

 ؛اسالمی نباشد

باید طرح آن از طرف  ،دخل اسلللتها ذیقبل از اجرای تحقیقاتی که در آن تحقیق باالی انسلللان. 2

 ؛ید قرار گیردأیتحقیق مورد ت ةکمیت

 ؛کردن اختیارات وی شودانداخت  یک انسان و یا محدودهیچ تحقیق نباید سبب به مخاطر . 3

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

توانللد کلله بلله هللدف اف ایش دانش و تجربلله یللا سلللللللدولللت در کللار و یللا تنقیز هیچ تحقیق نمی. 5

 ؛، خ ر مالی و جانی را متوجه افراد نمایدهای مالیه ینه

 د؛تواننیملحمه که بخواهند تحقیق را ترک نمود   بدانند هرکنند  در تحقیق باید افراد اشتراک. 6

کنند  تحقیق ،اشلللللندتحقیق ب ةکنند  تحقیق خواهان دانسلللللت  نتیجکه افراد اشلللللتراکصلللللورتی در. 7

 ؛مکلف است در ختم تحقیق ایشان را از نتایج تحقیق م لع سازد

ولو  ،قرار گیرند (Invasive) در تحقیقات طبی مریضلللللللان نباید تحت معاینه غیرضلللللللروری. 8

 ن(؛مذکور حداقل خ ر را متوجه مریض نماید ومانند اخذ خو ةمعاین

 بعد از اخذ رضلللایت ،، التراسلللوندبعضلللی معاینات غیرضلللروری مانند اکوکاردیوگرافی ةه ین. 9

 . شودتحقیقاتی پرداخته می ةشخز توس  پروژ

، اذیت و حیوانات نباید مورد آزار ،تحقیق، در هنگان حمایت از حیوانات ةبر اسلللللللاس اعالمی. 10

 ؛شکنجه قرار گیرند

ات نامه از مقامو یا توزیع پرسلللللش ، مشلللللاهد انجان مصلللللاحبه ةاخذ اجاز میدانیدر تحقیقات . 11

باشدمربوطه ضروری می  . 
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در  ها ووجه به ضللللللد آنهیچکه نتایج تحقیق بهها در مورد ای کنند دادن به اشللللللتراکاطمینان. 12

که بل ؛گیرداستفاد  قرار نمی که به ضد هیچ منبع و یا شخز موردشان نیست و یا ای تضاد با منافع

 د. گردبرای حل مشکل و یا انکشاف یک پروسه و یا موضوت از آن استفاد  می

 :یادداشت

/  30( به تاریخ و25ای   جلسلللة شلللورای علمی پوهنتون غالب با پروتوکول شلللمار  و ای  پالیسلللی

 ( به تصویب رسید.1398 /06

 با احتران
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