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 مقدمه
 

اسددت. پارسددایی و حقیقی رسددیدن بدده کمددال واقعددی و ،هددای اعاقددادی و ارزشددیهدددف ایددلی تمددا  ن ا 

 بودن وحکم انسدانی بدهسزایی را دررسیدن انسان به این کمدال دارد. هدر انسدانهنبایدها نقش ب و  بایدها ِ رعایتِ

ایددها را نپدرداخان بده نب ،انبایددهو است که پرداخان به بایدها دانسان ایولی بودن نیازمندِمندحکم هدفنیز به

نبدال کشدف داسدت. محقدق بده خایی ةمحقق دارای وظیفد انسانِ ،اینربو مشخص سازد. افزون برای او ترسیم

گری خدود پرسدش ةمنددی و روحیداست که با اتکا به توان ست و ماعهدکمال او ةحقیقت است و حقیقت نقط

بنددی بده ایدول تردیدد داشدان ن دا  ارزشدی و پایآن بپدردازد. بی ةنسبت به کشف حقیقدت و اناشدار یدادقان

 کندد.تر بده او کمدم میبیتر و یانیز در تشخیص به د ورون وی را در اناخاب موضوع تحقیق و در ،اخالقی

نامددده یدددا پدددژوهش و در ضدددمن ن ا  گذاری اخالقدددیارچوب و سیاسدددتهدددچ ،پدددژوهش پالیسدددی اخالقدددیِ

 کند. ایوالً رعایت اخالق پدژوهش تنهدا بدهاجرایی پژوهش را ترسیم مید  است که حدود اخالقیییتعهدنامه

های پژوهشی یدا ماولیدان امدر پدژوهش ماوجه سازمان ،بخش مهمی از اخالقکه بل ؛گرددگران برنمیپژوهش

های کدالن پژوهشدی گیریعنوان ایول اخالقی مراکدز پژوهشدی یدادکرد. تصدمیمن بهآ توان آزکه می ،است

 ضددرورت تدددوین ایددول اخالقددیِ ،تردیدددبی گددران دارد ونقددش بسددیار مهمددی در قسددمت پددژوهش و پژوهش

و های ماولی پژوهش از سوی دیگدر اسدت. بسدیاری از بایددها سو سازمانگران از یمپژوهش توسط پژوهش

گدران مدورد به دلیل نداشان پالیسی اخالقدی یدا عدد  آگداهی و شدناخت پژوهش ،نبایدهای مربوط به پژوهش

ی زین اخالقدهای اخالقدی علدم و آگداهی کدافی از ایدول و مدواداشان پالیسی ،بنابراین ؛غفلت قرارمی گیرند

پدژوهش  ةزبسیاری از اتفاقات و تخلفات آگاهانده یدا ناآگاهانده در حدوروزآمدگیری از پژوهش موجب پیش

ژوهش پدویج اخدالق باواند با تدوین این پالیسی باواند به تر ،ت پژوهشی غالبیامید است که معاون خواهد شد.

 .اهاما  ورزند و در اعاالی ن ا  اخالقی پژوهشی در کشور بکوشد
 

 هدف
 ،هشدیهددف تدرویج اخدالق پژو بدا ،اری شدد  اسدتذگداین مجموعه که بانا  پالیسی اخالقی پژوهش نا 

ی تخلفدات پژوهشد روزآمدسدازیِگیدری از گدران و مالکیدت فکدری آندان و پیشحمایت اخالقدی از پژوهش

 د:کنآگاهانه و ناآگاهانه است. با این ویف پالیسی حاضر اهداف زیر را تعقیب می

 ؛گراناز مالکیت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهش ییانت. 1

 ؛علمی ةبندی به آن در جامعنهادن به ایول اخالقی علمی و پایارج. 2

 .جلوگیری از تضعیف اعابار علمی. 3
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 مبنا
 اسدالمی  ِاخالق اسال  و اتکا به بنیادهای های دینموز آ این پالیسی با اساعانت از خداوند ماعال و با الها  از

 .شد  استتحقیقات علمی تدوین پالیسی اخالقی های وزارت محار  تحصیالت عالی وو مقرر 
 

 تخلفات پژوهشیة زمین گذاری درسیاست

 سدت.علدم ا دِتولی ،ژیم آن انعکاس یافاه استیکه در پالن اسارات ،های مهم پوهناون غالبسالتز ریکی ا

 وردها نیدز تدالج جددی انجدا  شدود.آداری ایدن دسدتباید در نگه ،گذاری برای تولید علمموازات سرمایه به

 باشدد.تدر میسازی برای تولیدد آن مهممراتب از زمینه داری این تولیدات بهحفظ و نگه ،تولیدات علمی امنیتِ

رچده اگ؛ گان واقعدی علدم جلدوگیری نمدود توان از ورود خدشه به اعابار پوهناون و تولیدکننددوسیله میبدین

 بدا ؛باشددتخلفات پژوهشی بده دلیدل لدوای  و مقدررات و ن دارت برکارهدای پژوهشدی اندد  می هایداقمص

ضدروری  ،سازی نمایدسانبررسی این تخلفات را یم  ِکه روند یحال وجود یم پالیسی اخالقی و ضوابطاین

 .رسدبه ن ر می
 

 تعریف مفاهیم
 تخلف پژوهشی( الف

 .ستنادرست ا اطالعات ةهرگونه سوءاسافاد  از تولیدات علمی و ارائ پژوهشی، بر اساس پالیسی اخالقیِ 

 پژوهش اخالقِ( ب

د و باشد و به معنای بررسی امکان و شرایط رعایت قواعدردی میکاربُ های اخالقِاخالق پژوهش، از شاخه

کده قدرار اسدت  ،سدتاز آداب و ایول اخالقی ا ییشامل مجموعه ،روازاین ؛است ایول اخالقی در پژوهش

هدا را رعایدت بندد بدود  و آنهدا پایعلمی در فرآیند اسافاد ، تولید و نشر دانش به آن ةیم جامع یتما  اعضا

های توافدق ماخصصدان رشداه اند، یا موردمکاوب و مدون شد  ییاین آداب یا در قالب منشورهای حرفه کنند.

ز یهدا در مسدیر فرایندد پدژوهش حداشدد  و اسدافاد  از آنتدوینهدای اند. توجه به ایدن قالبمخالف قرارگرفاه

 .اهمیت است
 

 اخالقی تعریف پالیسیِ
اخالقی تا  پژوهش است که از حمایت ةزمین اری از جنس اخالقی درذگاخالقی، سیاست پالیسیِ از من ور

 :گرددی میکه شامل تخلفات پژوهش ،آثار پژوهشی و محصوالت علمیرد. گیبر می تخلفات پژوهشی را در

 ؛مکاوب ةطرح پژوهشی و یا ایدد 

 ؛اخاراع یا کشفیاتد 

 ؛کاابد 

 ؛مقالهد 
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 ؛مکاوب گزارج علمی و فنیِد 

 ؛مپیوتری و مساندات مربوطک هایافزار و برنامهنر د 

 .نامه و رسالهپایاند 

 

 شورای پژوهشی

ژوهش در پد ةزمیند مرجعی بدرای تطبیدق پالیسدی اخالقدی درشورای پژوهشی پوهناون بر اساس این پالیسی 

تصدمیم  ،نمدود تحقیدقر  اخالقدی و ةنیز الیحد های موجود وغالب است. این شورا بر اساس تجارب و واقعیت

 .الز  را خواهند گرفت
 

 ارکان شورای پژوهشی

سدی غالدب را بررپوهنادون  کده تطبیدق پالیسدی اخالقدی و تخلفدات پژوهشدی در ،ارکان شدورای پژوهشدی

  .تحقیق ةمعاون علمی و تمامی اعضای کمیا ،معاون پژوهشی :اند ازعبارت ،کندمی
 

 تحقیقات علمی مصادیق تخلفات اخالقیِ

 :گرددتخلفات محسوب میجملة موارد زیادی از  ،پژوهش در پالیسی اخالقیِ

    سوء رفتار پژوهشی (الف

 ؛تخصصی و یالحیت علمی در موضوع پژوهش عد  داشان دانشِ. 1

اداری و ترفید  و  های علمی خود بدرای کسدب امایدازات علمدی وگزارج ةعد  مراعات یداقت به ارائ. 2

 ؛ارتقا

 ةیگدران یدا مسسسدها و تمدایالت خدود، دفرضدادن پیشداری در فرآیند انجا  پژوهش یا دخالتجانب. 3

 ؛پژوهش ةدهندسفارج

ون پیرامدد ،هددای سددوءگیریپددژوهش بدده دلیددل تددرس و تددأثیر فشددارها و جهت ناددایج واقعددیِ ةعددد  ارائدد. 4

 ؛گرپژوهش

 ةآمددسدتادایج بهن( در اناشار ناایج پژوهش )امانداع از اناشدار بندی به عنصر زمان )موعد مقررعد  پای. 5

 (؛ر سهویطو، به دلیل مناف  سودجویانه از روی عمد یا بهزمانی معین ةپژوهش در باز
 . تایج پژوهش را به زمان دیگری موکول کردتوان انتشار نفقط به دالیل امنیتی مینکته: 

علمدی  هایآوردنبودن مدرز بدین دسدتا روشدن و شدفافیدبها  و عد  دقت در تددوین گدزارج پدژوهش . ا6

 ؛شد  از دیگرانهای گرفاهگر و یافاهپژوهش

 . گراییاندیشی و مصرف، جز گویی، کلینویسی، زیاد با الفاظ، بازی های دیگرانبازنویسی گفاه. 7
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، خفاف دیگدران، تحقیدر و اسدا، توهین و جسدارتورزی عاطفی، غرض، کینه و خشم، حسادتتعصب. 8

، آزار و ، فریدببداوریهدا و باورهدا بده دلیدل دگر، انفعدال در نگر نمایی خود و موضوع، بزرگشکنیحرمت

 ؛ها و افرادبرداری ناپسند از واژ بهر ، اذیت

 (؛لهمقا ةویسندنحامی مقاله و  ،، سایتاسافاد  و اساناد به مناب  مشکو  و فاقد اعابار علمی )مجله. 9

 ؛عد  رعایت مناف  ملی در کلیه مراحل انجا  پژوهش. 10

   ؛در آثار پژوهشیپوهاند، پو هندوی و ....  خالف واقعیت از عناوینی مانندِ ةاسافاد. 11

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

 . تحقیقو  ، تصنیف، تألیفشد  ن یر ترجمههای انجا های ماناسب باکارعد  اسافاد  از واژ . 13
 

  نفعانولیت نسبت به ذیؤعدم تعهد و مسب( 

 ؛در تما  مراحل پژوهشنفعان عد  رعایت مناف  ذی. 14

ر پدژوهش دکده هدین نقشدی اناساب غیرواقعی پژوهش به افراد فاقد هویدت واقعدی و فدرد و یدا افرادی. 15

( از اندهای علمدی پدژوهش داشداهسدزایی در جنبدهکده نقدش بهندارند و حذف مسلف حقیقدی )فدرد یدا افرادی

،   پدژوهشبایدد ندا  کلیده کسدانی کده در انجدا ،در تمامی کارهای نوشدااری مشدارکای. گان فهرست نویسند

. در یدورت عدد  رضدایت عنوان مسلدف ذکدر شدوداند بدهها و ن یر آن مشارکت علمی داشاهآوری داد جم 

   . باشندهای آنان نمی، یم یا چند مسلف مجاز به اسافاد  از داد آنان

شدارکت مگان در نگارج پژوهش و  ندعد  رعایت ترتیب درج اسامی بر اساس سهم هر یم از نویس. 16

   ؛هاآن ةخالقان

 ؛شد  جهت انجا  پژوهشسوءاسافاد  از مناب  مالی تخصیص داد . 17

های چندگانده گزارج ةازای دریافت وجوهی از ماولیان تحقیق یا تهی کامان ناایج خایی از تحقیق در. 18

 ؛شودگان  شدن ناایج تحقیق و سردرگمی خوانندکه موجب مخدوج

کنندد  و مدرتبط بدا پدژوهش و یدا ، افدراد و یدا مسسسدات حمایتعد  اظهار اطالعات مربوط به بودجده. 19

 ؛ارتباط این اظهارات غیرواقعی در

 ؛شد عد  اعالن نا  مرکزی که پژوهش در آن انجا . 20

 .سال آنمقاله و محل ار ها از محاوایکاران و بدون اطالع قبلی آنتهیه و ارسال مقاله با ذکر نا  هم. 21
 

 جوانب اخالقی در اجرای تحقیقات علمی ةالیح

ة زمیند گذاری دردیگدر از ابعداد سیاسدت جوانب اخالقدی در اجدرای تحقیقدات علمدی یکدی ةتدوین الیح

پوهناون غالدب مددد رسداند. هددف  کردن این پالیسی درتواند به عملیاتیالیحه می اخالق است. درواق  تطبیق

چندان تحقیدق معطدوف بده حدل هم ،باشددله میأدخدل در مسدبین ماغیرهای ذی پنهان ةکشف یم رابطتحقیق 
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. در پهلدوی مسدائل مسدلکی و باشدجداناپذیر یم تحقیق علمی می و. رعایت مسائل اخالقی جزباشدله میأمس

. در آغداز تحقیدق و باشدد؛ یم محقق در انجا  تحقیق مکلف به رعایت بعضی نکات اخالقی نیز میاکادمیم

. ایول اخالقدی عبدارت از سدلو  پسدندید  باشداناخاب موضوع در ن ر گرفان ایول اخالقی شرط مهم می

 ةالیحد .بده حیییدت و مقدا  افدراد وارد ننمایدد ییگونده یددمهو هینن ر همه یحی  پنداشاه شدود  که از ،بود 

ی اسدت کده ایدن پالیسدی را از قابلیدت تطبیدق حداوی نکدات مهمد ،رعایت جوانب اخالقی در تحقیقات علمی

 د:گردپالیسی اخالقی پژوهش محسوب می وسازد. موارد زیر جزیم مندبهر 
 

  اخذ موافقت( 1

گیددرد یددا شددان تحقیددق یددورت میکه باالیهاییانسددان ةآوری و اسددافاد  از معلومددات بدددون اجددازجمدد 

یداد  لی بر معلومات کامدنا  توافق ن ر مبنه گرفان اجاز  ب ةپروس. باشدگان عمل غیراخالقی می دهندمعلومات

از  معلومدات را قبدل ةکند تا محقق هددف و طدرز اسدافاد. توافق ن ر مبنی بر معلومات کامل ایجاب میشودمی

  . گان تشری  نماید دهنداخذ اجاز  به معلومات

آوری اطالعداتی کده ممکدن اسدت گا  جم در موق  دریافت معلومات حساس الز  است تا محققان در هن

هدای . میالشدندبسدیار ماوجده با ،گان شدود دهندشدن احساسات معلوماتدار، خجالای و جریحهسبب ناراحای

. محقدق شدودگان می دهندد، عدادت سدرقت و غیدر  عدادات معلوماتمعلومات حساس شامل سدلو  جنسدی

. جواندب اخالقدی دهند  را جلدب نمایدد، موافقت معلوماتگیری معلومات حساسظف است که قبل از پیسم

قیدر ، به او یدمه بزند و یا او را تحدار سازد، احساسات شخص را جریحهدهد که یم محققتحقیق اجاز  نمی

 . دهند  احساس حقارت نمایدنماید و معلومات

: گان شدوندگیدرد یدا مصاحبهمیشدان تحقیدق یدورت که باالییهایرساندن بده انسدانخودداری از آسیب

کده  ،نمایید الز  است تا بدا دقدت بررسدی نماییددآوری میگان معلومات جم  دهندزمانی که شما از معلومات

ن ، اگدر شدما پدالطور میدال. بدهکند یا خیر حلشان مزاحمت که برایآیا دخالت ایشان در تحقیق احامال دارد 

ق مددیر ان در تحقید، الز  است تا فکر کنید که آیدا دخالدت معلمدمصاحبه نماییددارید تا با چند تن از معلمان 

ما من حیث یدم محقدق پس ش ؛. اگر امکانات واکنش به منفی وجود داشتسازد یا خیرمکاب را ناراحت می

در  سدازد تدا معلمدان در تحقیدق سدهیم شدوند وکه فریای را فراهم می ،ژی جدید طرح نماییدیباید یم اسارات

های نامه از طدرح سدسالضروری اسدت تدا در وقدت تهیده پرسدش. عین زمان از هر نوع تأثیر سوء در امان باشند

 . ذهن جلوگیری شود ةکنندتخریب
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  حفظ محرمیت( 2

هدا غیراخالقدی پنداشداه ان بدا ذکدر ندا  آنگ دهنددمعلومدات در مدورد معلومات سازیشریم، طورکلیبه

که امدا دریدورتی ؛گان را ذکدر نماییدد دهنددتوانید اسدامی معلوماتاگرچه در حالت خاص شما می ؛شودمی

 . تحریری به شما داد  باشند ةها اجازآن

دادن کده چدرا تدذکر ،طور واضد  تشدری  نماییددگان به دهند، برای معلوماتالز  است قبل از اخذ اجاز 

کده  یهایدهنددگان یدا انسدانت، روج عمومی این است که اسدامی معلوماهرحال. بهشان ضروری استاسامی

ه ها بایدد تدذکر یابدد کدنامه. بدر عدالو  در شدروع سدوال، باید محفوظ باشدندگیردشان تحقیق یورت میباالی

 . گیردی از آن اسافاد  نمیروهشد  محر  بود  به ضرر هین فرد یا گداد  معلوماتِ
 

  جلوگیری از تعصب( 3

. ایدد پنهدان نماییددتدان دریافاهة بعضاً داللت بر این دارد که شما برخی از معلوماتی را که در مطالع ،تعصب

ا ، اگر شما بعضدی رپس ،کندیمطور ناماناسب ساخان برخی از معلومات بهچنان داللت بر مشخصتعصب هم

 ، این بدان معناسدت کدهکنید، یا در قسمت برخی معلومات به خاطر عالیق شخصی مبالغه میدهیدنمیگزارج 

ق و نگدارج و ، مهدم اسدت کده در انجدا  تحقیدبندابراین ؛ایدشما تعصب و عالیق شخصی خود را دخالت داد 

های بده بیدان یافاده ، خدودداری نمدود  و یدرفدادن عالیق و احساسات شخصیتحقیق از دخالت ةنایج ناعال

را  (Subjectivity) داریو خودداری از جاندب(Objectivity)  طرفیدیگر بی عبارتِ. بهتحقیق بپردازیم

 .رعایت کند
 

  تألیف( 4

شخصدات ، درج یدا عدد  درج ندا  و م. در چنین حدالایچندین شخص نقش دارند ،در بسیاری از تحقیقات

ذکدر  انمحققد  م گدروشان به حیدث یدهای، نا اندنقش برجساه داشاه، تحقیقدیگر افرادی که در انجا  یم 

 .وجه نباید فقط یم شخص بدون موافقت افراد دیگر شامل تحقیق نا  خود را در اثر ذکر کندهین. بهگردد
 

  قت ادبیسر( 5

، افکدار یدا سدخنان ةئدیعندی اسدافاد  و ارا ،. سرقت ادبدیوجه نباید مرتکب سرقت ادبی شودهیننویسند  به

، فکدر و . در یدورت اسدافاد  از سدخنهای خدود، افکدار یدا ایدد عنوان سدخنانهای یم شخص دیگر بهاید 

وانند  قدادر نیست و خ فهرست مراج  و مناب  در آخر اثر کافی ة. تنها ارائدیگران باید آن را مساند کرد ةاندیش

ر یسدند  دیگدنخواهد بود که تشخیص دهد کدا  فکر و اندیشه از خود نویسند  است و کددا  هدا مربدوط بده نو

 .است
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  های خاص فرهنگیحساسیت به نیازمندی. 6

 ؛دارندد رقدرار نمدودن ارتباطداتنیداز بده معیارهدای معدین اجامداعی جهدت ب هاو رسو  هابعضی از فرهنگ

های فرهنگی و اجامداعی محدیط تحقیدق آگدا  بدود  و ها و نیازمندی، الز  است که محقق به حساسیتبنابراین

هدای فرهنگدی حیطمدر بعضی از  ،طور میال. بهتحقیق اخالل به وجود نیاید ةتا در پروس، ها را رعایت نمایدآن

بدران اجامداعی ز  باشد که موافقدت ر ممکن است ال ، ا بحث مامرکز بر گرواندازی یم مصاحبه یقبل از را 

ود  و حبه روشدن بدمحل برگدزاری مصدا ،هادر هنگا  مصاحبه باخانم ،بر عالو ؛ یا بزرگان فامیل را اخذ نمایید

 د.موافقت قبلی باید موجود باش

 

  مسائل عمومی در مورد جوانب اخالقی تحقیق
اسدالمی  گزارج خدالف ایدول و مدوازین اخدالق ة، اجرای تحقیق و تهینهادشمول پیشتما  مراحل به . 1

 ؛نباشد

 ةبایدد طدرح آن از طدرف کمیاد ،دخل استها ذیقبل از اجرای تحقیقاتی که در آن تحقیق باالی انسان. 2

 ؛ید قرار گیردأیتحقیق مورد ت

 ؛کردن اخایارات وی شودمحدودانداخان یم انسان و یا هین تحقیق نباید سبب به مخاطر . 3

 ؛گرددنسان یم ایل محسوب میشود سالمای اها اجرا میدر تحقیقاتی که باالی انسان. 4

های تواند که به هدف افدزایش داندش و تجربده یدا سدهولت در کدار و یدا تنقدیص هزیندههین تحقیق نمی. 5

 ؛، خطر مالی و جانی را ماوجه افراد نمایدمالی

 د؛تواننیملح ه که بخواهند تحقیق را تر  نمود   کنند  در تحقیق باید بدانند هراشارا افراد . 6

کنند  مکلف اسدت تحقیق ،اشندتحقیق ب ةکنند  تحقیق خواهان دانسان نایجکه افراد اشارا یورتی در. 7

 ؛در خام تحقیق ایشان را از ناایج تحقیق مطل  سازد

مدذکور  ةمعایندولو  ،قرار گیرند (Invasive) تحت معاینه غیرضروری در تحقیقات طبی مریضان نباید. 8

 ن(؛حداقل خطر را ماوجه مریض نماید )مانند اخذ خو

شخص توسدط  بعد از اخذ رضایت ،، الاراسوندبعضی معاینات غیرضروری مانند اکوکاردیوگرافی ةهزین. 9

 . شودتحقیقاتی پرداخاه می ةپروژ

جه ، اذیدت و شدکنحیواندات نبایدد مدورد آزار ،، در هنگا  تحقیدقحمایت از حیوانات ةبر اساس اعالمی. 10

 ؛قرار گیرند

ات مربوطده نامه از مقامدو یدا توزید  پرسدش ، مشداهد انجدا  مصداحبه ةاخدذ اجداز میدانیدر تحقیقات . 11

 . باشدضروری می
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هدا و در تضداد بدا وجده بده ضدد آنهینحقیدق بهکه ناایج تها در مورد اینکنند دادن به اشارا اطمینان. 12

کل که بدرای حدل مشدبل ؛گیرداسافاد  قرار نمی که به ضد هین منب  و یا شخص موردشان نیست و یا اینمناف 

 د. گردو یا انکشاف یم پروسه و یا موضوع از آن اسافاد  می

 :یادداشت

 ( بده1398 /06 / 30( به تاریخ )25این  جلسة شورای علمی پوهناون غالب با پروتوکول شمار  ) این پالیسی

 تصویب رسید.

 با احارا 

 

 

 

 یابمحمدنایر ر پوهاند 

  هراترئیس پوهناون غالبِ

 
 


