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 .د / جمال الدين على أبو المجد أكلمة 

 رئيس مجلس اإلدارة وعميد المعهد

 

 

 احتييما و البحثييية العملييية إلتمييا  إتباعهييا يييت  التيي   األساسية  السمات  يحدد  أن  إلى  الميثاق  يهدف

 أمن أجل  من  إليه  ينتم    الذي  البحث  و  التعليم    للمجتمع  واالعتبار  والثقة  والكمامة  والخصوصية  الحقوق

  .الموضوعية المعاييممع  تتفق بطميقه النتائج ضمان و الجميع ورفاهية

فى المعهد والقييائمين  العلم  المعنية بالبحث  األشخاصهذه الوثيقة موجهة بشكل خاص إلى   وتعد

إلييى تعزيييز تطبيييق المعيياييم العاميية للسييلو  العليي   هدفتوعلى إعداد األبحاث العلمية أو المساهمين بها. 

إتباعها ف  التعامل مييع مكز بشكل خاص على الطمق الواجب تاألخالقى ف  إعداد وعمل تلك األبحاث، كما 

االنتهاكات الت  تحصل لتلك المعاييم. وتتناول الوثيقة بداية عدداً من المقاييس والمعاييم العامة الت  يجب 

أن تنطبق على السلو  العلم ، كما تتناول انتهاكات تلك المقاييس والمعاييم. ومن ثيي  تتنيياول مييمق منييع 

يواميل الت  قد تلعب دوراً ف  ذلك. وتقد  الوثيقة أيضاً ملخصيياً عيين انتها  األمانة العلمية مشيمة إليى اليع

مجموعة مين اليتيعيليميات للتيعياميل مع االنتيهياكيات المزعومة لألمانة العلمية. وتختت  ببعض المالحظات 

عن اليعيقيوبيات اليت  قيد تيفيمض عيليى صيياحب العمييل فيي  حييال ثبييوت حيياالت سييو  تصييمف علميي  فيي  

واألهمييية   اإلنسييان، ويؤكييد أعضييا  هيليية التييدريس والهيليية المعاونيية إيمييانه  بقيميية وكماميية    .مؤسسته

القصوى للبحث عن الحقيقة وااللتزا  بالتميز ف  األدا  وممارسة المبادئ الديمقمامية ، واإلصييمار علييى 

المسييلولية  حماييية حمييية التعلييي  وضييمان تسيياوى الفييمص التعليمييية والبحثييية للجميييع . والتعهييد بقبييول

األخالقييية العالييية والتطلييع الييدائ  للتقييد  فيي  العملييية البحثييية  وااللتصيياق بالمعيياييمواالعتييماف بحجمهييا 

والتعليمييية ، وتقييدي  معيياييم وقواعييد يمكيين بواسييطتها الحكيي  علييى السييلوكيات والممارسييات المختلفيية 

 زمين بهذا الميثاق األخالق  .لألعضا  والتعامل معه  بحس  وعالج المخالفات الت  تصدر من الملت

 رئيس جملس اإلدارة وعميد املعهد 
 

 

 أ.د / مجال الدين على أبو اجملد 



 الجديدة المعهد العالي للهندسة والتكنلوجيا بالمنيا   العملي البحث ميثاق اخالقيات  
 

3 

 

وضعت هذا الوثيقة لتكون ممشدا لتوجيه جميع المستفيدين من البحث العلمى بالمعهد من بيياحثين 

وتحييدد الوثيقيية  ككل إلى السلو  المناسب تجاه البحث العلمييى.  األكاديم  ومشمفين وأساتذة بل والمجتمع  

واألمانة العلمية والمثل العليا والمبادئ العامة التييى تضييع ضييوابش مناقشيية القضييايا معاييم حسن السلو   

 األخالقية الت  يجب أن تسود مجتمع المعهد.

يهدف الميثاق إلى أن يحدد السمات األساسية التيي  يييت  إتباعهييا إلتمييا  العملييية البحثييية واحتييما  

مع التعليم  والبحث  الذي ينتم  إليه من أجل أمن الحقوق و الخصوصية والكمامة والثقة واالعتبار للمجت

 و رفاهية الجميع و ضمان النتائج بطميقه تتفق والمعاييم الموضوعية.

ميين جانييب  القييانون  ومن أجل وضع معاييم وضوابش هذا الوثيقة كييان ميين الواجييب التمييييز بييين السييلو  

عديييد ميين المسيياحات متداخليية بينهييا يجييب والسلو  األخالق  من جانب. مع األخذ ف  االعتبار أن هنييا  ال

 وضعها ف  االعتبار عند تداول ومناقشة أى موضوع يخص المعهد.

وقد حددت هذا الوثيقة مجموعة من المعاييم لتحقيق سلو  أخالق  جيد روعى فيها إمكانية قياس 

 مؤشماتها على أرض الواقع بشفافية تامة.

ديد من وثييائق المؤسسييات األكاديمييية المشييابهة فيي  خمجت هذه المعاييم بعد االمالع ودراسة الع

مصم وت  تجميع البيانات والمعلومات المتاحيية والخييموج بمجموعيية المعيياييم التييى تتييوا   وتنسييج  مييع 

 أنشطة المعهد المختلفة والت  يمكن قياسها.
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 البحث العلمى خالقياتبادئ األساسية ألامل  -1

تختلف أساليب البحييث كما  يتنوع البحث العلم  كثيماً ف  مبيعته ويتناول مواضيع مختلفة للغاية،  

تباعها والتقيد بها ف  كل فموع العلو  والت  تتعلق فيما بينها. وهنا  عيدداً مين اليمبيادئ العامة الواجب إ

 بمجملها باألمور المعيارية لليبيييحث والقيواعيييد السليييوكية الواجييب التقيييد بهييا عنييد القيييا  بييه. وتقتضيي  

وآرائه  وكمامته ، سوا  أكانوا من الييزمال  البيياحثين، أ   احتما  حقوق اآلخمين العلم   البحث أخالقيات

عاميية  العلميي   البحييث أخالقيييات وتتبنييى مبييادئ أ  من المستهدفين ميين البحييث،  البحث من المشاركين ف  

 اإليجاب  " و " تجنب الضمر " ، وهاتييان القيمتييان يجييب أن تكونييا ركيزتيي  االعتبييارات قيمت  " العمل

  :وهنا  بعض االعتبارات بالنسبة للسلو  األخالق  تتضمن اآلت ،  البحث األخالقية خالل عملية

  Truthfulnessالمصداقية   •

  Expertiseالخبمة   •

   Safetyالسالمة   •

  Trustالثقة   •

  Consentالموافقة  •

   Withdrawalاالنسحاب   •

  Digital Recordingالتسجيل المقم   •

  Feedbackالتغذية الماجعة   •

  False Hopeاألمل المزيف / الكاذب   •

   Vulnerabilityمماعاة مشاعم اآلخمين •

   Exploitationاستغالل المواقف   •

 Anonymityسمية المعلومات  •
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 ات البحث العلمىاألخالقية املصاحبة ملمارس املبادئ  -2

عندما يبدأ الباحث فيي  التفكيييم فيي  مشييكلة البحييث وفيي  إعييداد تصييمي  بحثيي  يجيييب بييه عيين التسييا الت 

 :  هامينفإنه يجب أن يفكم ف  أممين  المشكلةف    المطموحة

أخمي سابقه بالشكل الييذي  دراسة أال يكون خطة بحثه بمثابة نسخه مكمره مبق األصل من   األمم األول :

وهييذا ال يمنييع ميين أن يفكييم الباحييث فيي  إجييما  دراسيية   .  العلميةيلق  ظالال من الشك على أمانة الباحث 

 اإلشييارة أخمى إال أن ذلك يجب أن يكون محكوما ببعض الضوابش منها : بيلةأجميت ف    لدراسة  مناظمه  

 .أخمى بيلةإلى الدراسة  األصلية ووجود أو فائده علميه تبمر تكميم دراسة  سبق إجما ها ف   الواضحة

المزمييع إجما هييا إلييى إلحيياق ضييمر ظيياهم أو  الدراسيية أال يكون هنا  احتمييال بييؤن تييؤدى  األمم الثان  :

ؤشييخاص آخييمين ،فييإن الباحييث محتمل بؤشخاص آخمين . وف  حالة احتماليه وقوع ضمر أو إلحاق أذي ب

 العلميييةلفائدتها  الدراسة صادقه فيما يتصل بكيفية إجما   مشورةيجب أن يلجؤ إلى من يستطيعون تقدي   

  الدراسة مع تجنب إمكانية إلحاق أذي بالمشاركين ف  

 

 لعملية مجع البيانات : املصاحبة األخالقيةاملبادئ  -3
التى يقد  فيها الباحث على تجميع بياناته من المشاركين ف  الدراسة    الفتمة ف     األخالقية تنشؤ معظ  المشكالت  

بمثابة موقف صعب يحتاج فيه الباحث إلى أن يوازن بين العديد من القمارات التى تبدو متعارضه    الممحلة فتلك  

 مع بعضها وخصوصا تلك التى تتصل باألضمار المحتمل حدوثها لألفماد المشاركين ف  الدراسة   .  

لو أن من بين إجما ات البحييث إسييا ة معامليية األمفييال المشيياركين فيي  الدراسيية   ،   سبيل المثال :  عل  

فييإن السييؤال الييذي  العلمييية الناحيييةوذلك من أجل الحصول على معلومات معينه قد تكون لها قيمتها من 

علييى  جديييدةيجب أن يسؤلب ف  تلك الحاله هو : هل يت  مثل هذا البحث من أجييل الحصييول علييى معمفييه 

لألفييماد  الخاصييةلألفييماد أ أ  أن حماييية تلييك الحقييوق   الخاصةللحقوق    انتها المغ  مما يسببه هذا من  

 أ  المعمفةتقتض  منا أن نضحى بمثل هذه 
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لعملية تجميع البيانات تختلييف حييدتها ميين مجييال آلخييم   المصاحبة  األخالقيةوبصفه عامه فإن المشكالت  

دراسه يت  فيها حقن بعض الممضيي  فيي  مستشييف  معييين بخاليييا سييممانيه فلنفكم على سبيل المثال ف   

ما كان يمكن أن يكون  الدراسة لتلك الخاليا مثل هذه  البشميةوذلك بغمض تحديد درجة مقاومة األجسا  

هنا  اعتماض عليها لو كان الممض  على درايه تامه بما يقو  به البيياحثون بعملييه وقبلييوا التطييوع فيي  

ها بعد تلقيه  تلك المعلومات أما إذا ل  يتلييق الممضيي  تلييك المعلومييات أو أعطييوا معلومييات في  المشاركة

مضلله فإن الدراسة بذلك تكون قد انتهكت حقا من أخص حقوق اإلنسان وهو أن يعييمف ميياذا يحييدث لييه 

 تماما قبل أن يتعمض ألى معالجه من المعالجات . 

هييا الباحييث التمبييوى مشييكلة أثييم تفاعلييه مييع البيلييه التييى ومن المشكالت األخمى التى يحتاج أن يفكم في

 يجمي فيها البحث بما يتضمن من مفحوصين على نتائج البحث 

لعليي   األمميكية الجمعيةالتى قمرتها  العشمةومن أكثم الدساتيم األخالقية  شيوعا تلك المبادئ األخالقية  

 النفس عند إجما  البحوث على آدميين :

 األخالقيييةعيين المعييايم  الشخصييية المسييؤوليةعنييد التخطيييش لدراسيية  مييا فييإن المستقصيي  يتحمييل  •

علميييه  العتبيياراتالمتصله بالدراسة   وإذا وجد الباحث صعوبه ف  اإللتزا  التا  بذلك المبييدأ وذلييك 

ه من القادرين على تقدمها وأن يفكم ف  إجما ات وقائيه وإنسانيه فعليه أن ينشد المشوره والنصيح

 لحماية وصيانة حقوق المشاركين ف  البحث . 

إن مسؤولية تمسيخ ممارسات أخالقيه مقبوله ف  البحث والحفاظ عليها تقع دائما علييى المستقصيي   •

دمه  للتعامييل كما أن الباحث مسؤول أيضا عن الممارسات األخالقية  لمساعديه وزمالئه ومن يسييتخ

 مع المشاركين ف  البحث . 

يتحمل الباحث مسؤلية إعال  المفحوصين بكل سمات البحث وشمومه والتى يمكن أن يكييون لهييا تؤثيمهييا   •

ف  البحييث . كمييا يجييب علييى الباحييث أن يجيييب علييى كييل   المشاركة على قماره  فيما يتصل بمغبته  ف  

 التى يمكن أن يكون لها تؤثيم على رغبته ف  المشاركه  استفسارات المفحوص فيما يتصل بتلك السمات  
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سمتين أساسيتين من السمات التى تحك  العالقه بين المستقص  والمشار  ف    واألمانة  االنفتاح يعد   •

البحث وعندما تستلز  المتطلبات المنهجيه لدراسة  ما ممارسة نوع من الخداع والتضليل فيجييب أن 

بينه  العالقةفه  المشار  ألسباب ذلك التصمف وأن يحمص دائما على   يكون المستقص  مطملنا إلى

 وبين المشار  . 

فيي  البحييث او فيي  أن يييمفض  المشيياركةعلييى المستقصيي  أن يحتييم  حمييية الفييمد فيي  أن يييمفض  •

 عن كممة المشاركين وسعادته  .  مسلولف  أى وقت . فالمستقص   المشاركةاإلستممار ف  

األخالقية  يبدأ بإعداد اتفاق واضح وعادل بين المستقص  والمشار  يت    الناحيةن  البحث المقبول م •

 وااللتزاميياتفيييه تحديييد مسييؤوليات كييل منهمييا بوضييوح والمستقصيي  ملييز  بيياحتما  كييل الوعييود 

 وال ينبغ  أن يقو  المستقص  بتضليل األفماد وإعطائه  وعودا معينه .  االتفاقف  ذلك  المتضمنة

يجب حماية المشاركين من أى وضع بدنى أو عقل  غيم مميح ومن أى أل  أو خطم قد يتعمضون له  •

فينبغيي  علييى المستقصيي  أن يعليي  المشييار    لحدوث مثل هذه المخييامم  احتماليهوعندما تكون هنا   

 لتقليل تلك المخامم إلى أقص  حد ممكن .  الممكنةبذلك ويحصل على موافقته ويتخذ كل التدابيم 

بعد اإلنتها  من تجميع البيانات ينبغ  علييى المستقصيي  أن يييزود المشييار  بتوضيييح كامييل لطبيعيية  •

الدراسة وبملخييص واف عنييه وأن يزيييل أى تصييورات خاملييه يمكيين أن تكييون قييد علقييت فيي  ذهنييه 

وعندما تكون هنا  اعتبارات علميه وإنسانيه تقتض  تؤخيم عمض هييذه المعلومييات أو حجبهييا فييإن 

   يتحمل مسؤولية خاصه ف  التؤكد من عد  وجود عواقب مدممه بالنسبه للمشار  . المستقص

ف  حالة وجود إحتمال بؤن تؤدى إجما ات البحث إلى حدوث عواقب غيم ممغوبه بالنسبه للمشار   •

 فإن المستقص  مسؤول عن تلك األثار وإزالتها بما ف  ذلك اآلثار بعيدة المدى . 

يجييب ان تبقيي   االستقصييا   الحصول عليها عيين المشيياركين فيي  البحييث مييوال مييدة البيانات التى ت •

 .سميه

 



 الجديدة المعهد العالي للهندسة والتكنلوجيا بالمنيا   العملي البحث ميثاق اخالقيات  
 

8 

 

 لعملية التعامل مع البيانات :  املصاحبةاملبادئ األخالقية   -4

ركين فيي  بكييل مشييار  ميين المشييا الخاصييةوتتمثل تلك الصفات ف  حمص الباحث علييى سييمية البيانييات 

وال ينبغ  الباحث أن يستغل تلك األسمار ف  التشهيم باألشخاص الييذين ائتمنييوه عليهييا أو فيي    الدراسة.

باألفماد يصدق أيضا عند التعامل مع البيانات التى   الخاصةابتزازه  وما يصدق على التعامل مع البيانات  

علييى وجييه  المؤسسييةا يسئ إلييى تلييك تشيم إلى مؤسسه معينه بذاتها خصوصا إذا ما كان تلك اإلشاره م

 التحديد .

مؤزق أخالق  آخم قد يقع الباحث عندما يجد أن النتائج التى حصل عليها بعد معالجته للبيانات تبمز عد  

قد يلجؤ الباحث ف  مثل هييذه  . صحة وجهة النظم التى يتبناها البحث سوا  كان التبن  صميحا أو ضمنيا

  البيانات الخا  تمكنه من أن يحصل على نتائج تدع  وجهة النظم المتبناه الحاالت إلى إجما  تعديالت ف

 فالنتيجيية . يعبم عن فه  منقوص لطبيعيية البحييث العلمييى العلمية باألمانةف  البحث فإن ذلك يمثل إخالال 

تعبييم عيين إسييها  علمييى بقييدر إتبيياع الباحييث ألسييس   صييفميةسوا  كانييت إيجابيييه أو سييلبيه أ     البحثية

والتجا  الباحث إلى محاولة إجما  تعديالت ف  البيانات إنمييا يييت  عيين شييعور   .  وإجما ات البحث العلمى

 داخل  بؤنه ل  يتبع تلك األسس واإلجما ات بشكل أمين . 

تعامله مع بيانييات بحثييه وأن  ف   أمينالذا فإن الباحث يجب أن يلتز  بتلك األسس واإلجما ات وأن يكون 

يكون موضوعيا ف  نقد تصمي  بحثه لو جا ت النتائج مخالفه لتوقعات البحث كما يجب أن يدر  الباحث 

ستداولها أجيال بعده وسوف يشهد الباحثون بها  وثيقةالتى يسجلها ف  تقميمه البحث  بمثابة   النتيجةأن 

 .  عديدةف  مواقف 

التى سيستخدمها فيي  معالجيية   اإلحصائيةها الباحث تتصل باختيار األساليب  مشكله أخالقيه أخمي يواجه

إحصائ  يعطيه قدرا ميين التبيياين يبييمز أهمييية وجهيية   أسلوبأفضل  اختيار  البيانات فقد يلجؤ الباحث إلى  

اإلحصائ  ليس مبنيا علييى أسييس علميييه وإنمييا  لألسلوبالنظم التى يتبناها البحث أى أن اختيار الباحث 
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التييى يجييب أن  الموضييوعيةللباحث والباحث بذلك يتخلييى عيين صييفة   الشخصيةفيه وجهة النظم    تحكمت

 ويحيد عن الصواب ف  هذا التصور  العلمية األمانةيتحل  بها . كما أنه يتخلى عن 

قد يميل بعض الباحثين إلى إيجيياد ثبييات أدوات بحييوثه  باسييتخدا  أكثييم ميين مميقييه   فعل  سبيل المثال :

أن بعض الطمق تعطى معامالت ثبات أقل مما تعطيه ممق أخييمى ليينفس البيانييات هييذا   ساسأوذلك على  

امييا إذا كييان اختيييار  العلمية االعتباراتاألخالقية  وال يتعارض ف  نفس الوقت من   الناحيةأمم جائز من  

ضلها األسلوب اإلحصائ  ممجعه الوحيد هو أن ذلك األسلوب سوف يؤدى إلى إبماز وجهة نظم معينه يف

 ب ومكانته كمعالج محايد للبيانات . الباحث فإن الباحث بذلك يقع ف  مؤزق أخالق  ال يتناس

 

 العلمي للبحث احلاكمة األخالقية القيم  -5

 المسؤولية

 .بها يقو  علمية تجمبة أو بحث لكل الكاملة ةالمسؤولي الباحث يتحمل

 الصدق و األمانة

 بهييا استعان الت   المعلومات الباحث منها استقى الت   للمصدر باإلشارة االلتزا  و البحث،   ف    الصدق  أي

 المجييال ضييمن عييادل بشييكل البيانييات تحليييل وعليييه المؤلييف،  اس   ذكم  مع  منهجية  أصول  وفق  بحثه  ف  

 .واضح و كامل بشكل البيانات يقد  ث , دقة و بعمق المطلوب

 التعاون

 خييالل ميين ذلييك وتعزيييز, العلمييية  المشيياركة  أهداف  على  باالعتماد  العلم    التعاون  نطاق  ضمن  العمل  أى

 .الباحثين و األساتذة بين المتبادلة الثقة على باالعتماد المعلومات و  الخبمات تبادل

 المهنية

 الخاصيية للمعمفيية المتبييع االسييتخدا  و الحكميية جيياعالً  بحثييه ف    المهنية  األساليب  يتبنى  أن  الباحث  على

 بمييا خبمته مجال مع جنب إلى جنباً  التطويمات إلبقا  دائماً  يسعى وأن ،  الخبمة  مجال  ف    أساسياً   عنصماً 

 .البحث يخد 
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 الموضوعية

 تجسيييد أي,  البحييث أفكار مع تتعارض الت   الحقائق بعض وإهمال معينة  لفكمة  التحيز  عن  االبتعاد  وهى

 ميييول مييع اتفقييت سوا  الحقيقة إلى الوصول و,  االنفعاالت و األهوا  تؤثيم عن  والبعد  التا   الحياد  فكمة

 المييادة واسييتخدا  ،  البحييث علييى العلمييية الوسييائل تطبيييق فيي   الموضييوعية تتجلييى و ،  ال أ  الباحييث

 و بييالحجج المؤيدة و الهوى  عن  المنزهة  الحقيقة  إلى  لتقود  الموازنة  و  بالتحليل  معالجتها  و  واستقمائها

 .البماهين

 العلم   التفكيم

 التفكيييم نزوح  ،  السابقة  المعلومات  عن  التخل    ،   الحسية  المالحظة  الجاد  العلم    التفكيم  خصائص  من  و

 و اإلعييداد حيييث ميين سييماته و الباحييث نزاهيية ،  الواسييعة الثقافيية ،  الحتمييية بمبدأ االعتقاد  ،   التكمي   إلى

 .الشخصية الصفات

 التنظي 

 .دقيق و منظ  بشكل البماهين و الفمضيات وضع و المشكلة  ممح  ف   معين منهج على االستناد أي

 الدقة

 الشييمولية صييفة السمة لهذه أن ويجب ،  األخمى التفكيم أنمام  من  غيمه  عن  العلم    البحث  يميز  ما  وهو

 .البحث  خالل

 الضوابش و االختالف بيان

 االجتماعييية الحاجة و النظمية و التقنية بين التفاعل من ذلك  يوجه  ما  و  المعايمة  و  الكم    بالقياس  وذلك

 الخيياص القياس   التوحيد نحو السع   و ،  العلمية للجمعيات التقد   صور  مختلف  ف    بدوره  يؤدى  الذي  و

 . معينة علمية بفموع

 النقد

 . الحقائق و الواقع معمفة إلى الوثائق  مالحظة من تقود الت   لالستدالالت التحليل أي



 الجديدة المعهد العالي للهندسة والتكنلوجيا بالمنيا   العملي البحث ميثاق اخالقيات  
 

11 

 

 العلمي البحث خالقياتأل املنهجية األسس -6

 : اآلتية الصفات فيه تتوافم أن علمى كباحث التدريس هيلة عضو على

 .والمعمفة والعل  العمل لحب قويا دافعا ذلك ويعتبم : والعل  اإلمالع حب •

 .التصور وصدق المالحظة قوة إلى يؤدى وهذا : الذهن صفا  •

 .تكمرت ولو حتى كلها العثمات أما  صموده فى يساعد مما : والمثابمة الصبم •

 .نتائجه وسالمة العمل سالمة لضمان : العقلية األمانه •

 .الذهن فى الخوامم وورود األفكار لخلق الطميق وهما : والخيال التخمين •

 للحصييول بذلييه علييى الباحييث كييان الذى والجهد الوقت لتوفيم ضمورى عامل هى : الواعية القما ة •

 .المعلومات على

 .بنيانه الفكمى الباحث عليها يقي  أساسية دعامة ذلك ويعتبم العل  بقواعد اإللما  •

 إلييى باإلضييافة مييا يسييمع وإدرا  يقييمأ مييا وفهيي  السييلي  التعبيم على الباحث يساعد : باللغة اإللما  •

 .اإلنجليزية باللغة اإللما 

 .النتائج والنظميات بين والتعارض التوافق بمالحظة : وتدبمها األمور تقليب على التدريب •

 .باستممار الحقائق على والتعمف : العلمى الفضول تنمية •

 نظييم وتوجيييه بين األفماد النظم وجهات وتبادل الحقائق تقصى فى تفيد التى : المنافسة روح  إذكا  •

 .نافعة بمقتمحات والتزود الموضوع من أخمى لزوايا الباحث

 .وظيفته بحك  أساسى أخالقى كالتزا  واإلنسانية والمجتمع المعمفة يفيد لما بحوثه توجيه •

 .قصد بغيم أو بقصد ذلك كان سوا  صاحبها بقصد يخل بما المنقولة النصوص بتم عد  •

 أو لييبس أى بييدون مفهوميياً  االقتبيياس ومقييدار وواضييحاً  محدداً  المصدر يكون أن يجب االقتباس فى •

 .غموض
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 ل  مماجع تذكم وال إليها المجوع من تمكن وبدقة تامة بؤمانة المماجع تذكم المماجع إلى اإلشارة فى •

 .إضافية قما ة قائمة باعتبارها إال استخدامها يت 

 للمستقصييى اإليحا  عن تماماً  االبتعاد مع واألمانة والصدق الدقة تماعى الميدانية البيانات جمع فى •

 .باإلجابة منه 

 والتحليييالت الحسييابات ميين أكثييم للغيييم يسييند وال بالتحليييل بنفسييه الباحييث يقو  البيانات تحليل فى •

 .األحوال كل فى اآلالت بها تقو  أن يمكن التى المقمية

 .مسلولية الباحث كلها فتلك والتنظيم واالستنتاج  والمقارنة والتقيي  التفسيم أما •

 ممييا مشييتمكة علمييية مشيياريع بتنفيذ القيا  الواحد األكاديمى القس  داخل التدريس هيلة عضو على •

 .البعض بعضها خدمة فى بين التخصصات التداخل توظيف على ويشجع متميزة أبحاثاً  ينتج

  .المتميزة األبحاث وتوزيع نشم التدريس هيلة عضو على •

 األبحيياث هييذه تعكييس بحيييث المميييزة شخصيييتها ألبحاثييه تكون أن التدريس هيلة عضو يحمص أن •

 .موضوع تخصصه فى الفكمية وأمموحته صاحبها فلسفة

 ميين يدرسييه بمييا قليليية ولو صلة ذات ودراساته أبحاثه تكون أن إلى التدريس هيلة عضو يسعى أن •

 .العلمية المساقات

 : العلمية األمانة  -7
 .أساس   أخالق   كالتزا  واإلنسانية والمجتمع المعمفة يفيد لما البحوث توجيه •

 أن ويجب فقش فكمه وعمله إال لنفسه الباحث ينسب فال والمؤلفات البحوث تنفيذ ف   العلمية األمانة •

 المصدر توثيق العلمية األمانة أخالقية فمقتضى. ومحددا معموفا اآلخمين من االستفادة يكون مقدار

 . أخالقية ف  منافيات التورم عن تحمزا بالدقة

 أو لييبس أي مفهومييا بييدون االقتبيياس ومقييدار وواضييحا محييددا المصييدر يكييون أن يجييب االقتباس •

 .جدا حساسة اآلخمين قضية أقوال بيان أو نقل ف   الدقة مسؤلة تعد لذا . غموض
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 أو للمجامليية وضييع األسييما  عيين واالبتعاد بدقة المشتمكين أدوار توضيح يجب المشتمكة البحوث •

 .للمعاونة

  قصد أوبغيم بقصد ذلك كان سوا  صاحبها بقصد يخل بما المنقولة النصوص بتم عد  •

 يسييتدع   األمييين البحث العلميي   فان . الباحث جانب من تحيز دون ودقة بعناية البيانات جمع يجب •

 . أشخاص أو ألسما  نظم دون الفكمة مع التعامل

 التجارب إعادة الباحثين من تمكن كافية بتفاصيل البحث وكتابة واضح شكل ف   البيانات تقدي  يجب •

 . النتائج من والتحقق

 .الحديثة المحيطة باألوضاع يلموا حتى الطالب على المقمرة المؤلفات ف   البيانات تحديث •

 : املالية األمانة  -8
 ويجييب ،  الخاصيية أو الدولييية الصييناديق أو الحكومييات مميييق نعيي  المشاريع و األبحاث بمامج  دع   يت 

 توثيييق يجييب كمييا ،  البحييث بموتوكييول فيي   عليييه متفييق هييو كمييا المصييموفات لمقابليية الييدع  اسييتخدا 

 . دقيقة نهائية و مالية تقاريم تقدي  و المنصمف

 : طالبه على العلمي اإلشراف يف األستاذ أخالق -9
 .مالبه أما  الدائمة القدوة ألنه أخالقياً  ملتزماً  يكون أن األستاذ أو المعل  على يتعين •

 إنمييا و المهييارات يعلمهيي  ال, إليهييا  الوصييول  كيفية  يعلمه   وإنما  للطالب  النتائج  يلقن  أال  األستاذ  على •

 . المهارات تنمية سبل

 .مجهوده  إلى اإلشارة دون العلم   لتمقيه أو الخاصة أبحاثه  إلنجاز مالبه يستغل أال •

 المؤسسيية سياسييات و بقييوانين  معمفته   و  األخالقية  القي   و  بالقواعد  االلتزا   و  إلمامه   من  يتؤكد  أن •

 .لها التابع البحثية

 . المجتمع و الطالب مصلحة يحقق وبما جيداً  استخداما العلم   اإلشماف وقت باستخدا  يلتز  أن •
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 . الدراسة مماجع و المعلومات و المعمفة مصادر بشؤن السلي  التوجيه  مالبه يوجه أن •

 . مشموعات أو بحوث أو واجبات من به يكلفه  فيما السلي  التوجيه  مالبه يوجه أن •

 . ممكن مدى أقصى إلى مالبه أدا  يتابع أن •

 هييذا علييى بنييا ً  مسييتقلة نتييائج إلييى  توصييله  يتقبييل  و  ،   المنطقيي    التفكيييم  قييدرات  الطالب  ف    ينمى  أن •

 .التفكيم

 منهجه وحمية محددة  أسانيد  على  المبنى  رأيه يحتم  و ،  المستقل  التفكيم على  الطالب  قدرة يحتم  أن •

 .البحث فى العلمية شخصيته إبماز على ويشجعه

 . عليها المتعارف الحديث آلداب وتبعاً  البنا  الحوار أصول وفق االعتماض و بالمناقشة يسمح أن •

 المييادة جمييع ومييمق ومماحلييه العلمييى البحييث أصييول الطلبيية لتعلييي  اثنييين او محاضمة يخصص أن •

 .وتحليلها وتوثيقها

 .عليه  يعمضها أبحاث مجموعة بين من أبحاثه  موضوعات اختيار فى الحمية بعض للطلبة يتيح أن •

 فييى الوقييوع ويتالفييى المالحظييات ميين الطلبيية يفيييد كييى عليهييا مالحظاتييه ويدون األبحاث يصحح أن •

 .الالحقة األبحاث فى نفسها األخطا 

 روح  يشجع مما البحث من جز اً  مالب كل يتولى بحيث مشتمكة بؤبحاث القيا  على الطلبة يشجع أن •

 .الطلبة لدى العلمى البحث فى الفميق

 : لتجنبها الالزمة التدابري -10
 . الشفافية و العدل و للموضوعية ضماناً  البحوث إجما  عند الصماعات تجنب •

 بنييود ميين لييه خصييص فيما إال المتوفم اإلمكانات و المالية الموارد ف   يتصمف  أال  البحث  فميق  على •

 . الصمف أوجه و الميزانية

 مييع اسييتحقاقها و صييمفها أسييلوب علييى و عليهييا متفييق و  مسييبقاً   مقييمرة  البيياحثين  مكافلة  تكون  أن •

 . المكافلة لهذه الممولة الجهة إيضاح 
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 البحث لمشموع الممولة أو الداعمة أو المانحة بالمؤسسة عالقة له  الذين األشخاص استبعاد ينبغ   •

 . البحث موضوعية و لنزاهة ضماناً 

 .الممولة الجهة أو بالشمكة مصلحة أو صلة له من البحث تحكي  يحذر •

 األحباثمتويل  ضوابط -11
 . البحث العلم   وضوابش شموم مع يتنافى بما مشموما الدع  قبول يكون ال أن •

 فيي   تييدخل أي كانت أيا للجهة الداعمة يكون ال وأن صحيحة ومنهجية علمية بطميقة البحث يجمى أن •

 . إجمائه مميقة أو البحث نتائج

 .قانونية غيم أو شبهة محل التمويل مصادر تكون أن ال •

 . الداعمة الجهة من المقدمة الهدايا أو المال   بالتمويل  ومماحله البحث عمل انسيابية  تتؤثم ال أن يجب •

 . الخارج   التمويل جهة من لضغوم الكلية تتعمض ال أن يجب •

 بعض املخاطر الىت تكتنف البحث اجلاد  -12
. وهييذه المخييامم علميييةاليمكيين أن تكتنييف البحييث الجيياد فيي  عالقتييه بحييل المشييكالت   عديدةهنا  مخامم  

 تتضمن ما يل  : 

 .  ناضجةغيم  مبتسمةتكوين نتائج  •

كثيما ما يدفع حماس بعض الباحثين إلى سمعة التعلق بنظمه مثيمه على المغ  من أن هؤال  الباحثين 

يدركون أنه ليس هنا  دليل كاف لتؤييدها . ولييو قييد تييذرعوا بالصييبم والعمييل فتييمه أمييول فيي  تقصيي  

عييد اختبييار جميييع الحقائق ال بتعدوا عن الوقوع ف  الخطؤ أن الباحث الدقيق ال يعلن عما ف  ذهنه إال ب

 الفموض والوصول إلى الدليل الحاس  

 أو غيم المتفقه مع النتائج التى وصل إليها الباحث . المضادة األدلةتجاهل  •
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ويمكن أن  الهامة المضادة األدلةقد يتحمس الباحث ممه أخمى للفمض الذي يضعه مما يجعله يتجاهل 

حيييث يكييون الهييدف هييو كسييب جوليية المناقشييه   سيةالسيايكون لهذا التجاهل ما يبمره ف  المناقشات  

والحوار بؤى ثمن ولكن الدراسات العلميييه ال تهييدف إلييى كسييب المنيياظمه والحييوار وإنمييا تهييدف إلييى 

اكتشاف الحقيقية وعلى ذلك فإن الدليل المضاد يجب أن يعطى نفس وزن الدليل المؤيد حتى ولييو كييان 

 معنى ذلك تغييم الفمض المبدئ  .

 .  األصالةإلى  االفتقارأى  ثابتةفكيم داخل حدود عادة الت •

ال شئ يؤدى بالبحث المثمم إلى الموت أكثم من العادات التى نكونها خالل سنوات تفكيمنا داخل حييدود 

ثابته . ويذهب بعض علما  النفس إلى القول بؤنه حتى ف  األشيا  البسيطه كجمع عمييود ميين األرقييا  

الخطؤ الذي وقعنا فيه من قبل .وعل  الباحييث إذن أن يبييذل كييل جهييده حتييى فإننا نميل إلى تكمار نفس  

 يتجنب نماذج التفكيم الجامده وأن يشجع ف  ذاته تكوين عادات األصاله ف  التفكيم .

 .بالمشكلة المتعلقةعلى الحصول على جميع الحقائق  القدرةعد   •

ى الحقييائق الالزمييه لتكييوين الييدليل هنا  بعض الصعوبات التى قد يواجههييا الباحييث فيي  الحصييول عليي 

الكاف  والذي يؤدى بدوره إلى النتائج السليمه وكثيما ما يمتكب الباحثون أخطا  جسيمه عندما يبنون 

 نتائجه  على الدليل المبتور الناقص 

 .  المالحظةف   الدقةعد   •

كثيما ما يضطم الباحث إلى إعادة التجييارب التييى قييا  بهييا للتؤكييد ميين أن جميييع العناصييم قييد ال حظهييا 

 صحيحه وكثيما ما يهمل الباحث بعض العوامل ويمي من هذه العوامل فقش ما يحب أن يماه . 

 الخطؤ ف  مطابقة أو توفيق عالمات السبب واألثم . •

يكون حذرا فيي  صييياغته لهييذه العالقييات وميين األمثلييه التييى وهذا خطم موجود دائما وعلى الباحث ان 

يتندر بها ف  هذا المجال أن أحد المواه أعلن أنه خالل السنوات التى كان النييادى العمبيي  فيي  الكويييت 

يكسب فيها بطولة كمة القد  كان هنا  رخا  ورخص األسعار بالكويت وعلى ذلك فحتى تصييل الكويييت 
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  فينبغ  أن تتخذ جميع السبل حتى يكتسب النادى العمب  مباريات كمة إلى المخا  وتقتض  على الغال

القد  بصفه مستممه ولسو  الحظ فإن هنا  بالفعل نتائج خطيمه ف  البحث تتمتب على مواقف ليسييت 

 بعيده عن هذا المثال الذي نذكمه للمزاح . 

 والتحيز الذات  المسبق .  الشخصيةالتؤثم باألحكا   •

الحقيقه والحكمه ضالة الباحث العلمى والدراسات التى تقو  بها بعض البيياحثين لتؤييييد يجب أن تكون  

معتقدات وايديولوجيات معينه يكون الباحث ملتزما بها من قبل هذه الدراسات تخد  أغماضييا مشييكوكا 

فيها من غيم شك . فعلى الباحث أن يبحث مشكلته بموضوعيه وبال تحيز حتى تكييون نتائجييه صييحيحه 

 قدر المستطاع .  على

 انتهاك األمانة العلمية: -13
 -: الوسائل التي يمكن أن تنتهك بها األمانة العلمية

انتها  األمانة العلمييية قبييل إجييما  البحييث صعنييد الحصييول علييى الميينح أو عنييد تخصيييص المهمييات يمكن  

 البحثية أو عند رس  خطش إنجاز البحث(، أو بينما يت  العمل عليه، أو عند تقدي  النتائج أو نشمها.

 ويمكن تمييز ثالثة أصناف من انتهاكات األمانة العلمية. 

 الغش     -أ

 والتضليلالخداع      -ب

 انتها  حقوق الملكية الفكمية    -جي       

 أمثلة النتهاك األمانة العلمية: -14
 لمصادر  تحميف نتائج دراسات ا  •

 تقدي  النتائج بصورة انتقائية •

 تقدي  بيانات وهمية ف  أعقاب مشاهدة أو تجمبة،  •
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 تطبيق أساليب إحصائية بشكل خامئ عن قصد  •

 التفسيم غيم الدقيق أو التحميف المقصود لنتائج األبحاث،  •

 انتحال نتائج أو نشمات صدرت عن اآلخمين   •

دين الذين قدموا مساهمة ملموسة ف  البحث، أو إضافة أسما  حذف أسما  المؤلفين المساع •

 أشخاص ل  يشاركوا به أو ل  يساهموا بطمق ذات قيمة، 

اإلهمال ف  إجما  البحث، أو ف  إعطا  التعليمات إلجمائه، أو إغفال اإلجما ات الت  تسمح  •

 بالكشف عن األخطا  ودرجة عد  الدقة،

تعامل مع البيانات السمية، ومباعة تصامي  الفحص أو بمامج إهمال القواعد المتبعة ف  ال •

 الحاسوب دون إذن.

  العلمية االنتهاكات منع -15 
ساسييية للسييلو  العلميي  االحتمافيي . وميين يجب عمل كل ما هو ممكن لجعل الباحثين يحتممون المبادئ األ

 الطمق الممكن اتباعها ف  هذا المجال:

 التدريب والممارسات التى تنمى المهارات الصحيحة. •

 إمالق وزيادة الوع  والثقافة بمعاييم أخلقيات البحث العلمى •

 وجود قواعد ملزمة واضحة وشفافة تطبق على الجميع •
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 العلمي السلوك لسوء أمثلة - 16
 -:كتب ف  الصحافة العالمية عن حاالت عديدة، منها، على سبيل المثال

 عن كل حالةمبيب أمماض عصبية لفق بيانات لتجمبة دفع له مقابلها  •

 عال  نفس نقل الكثيم من النصوص من أعمال زميل أمميك  له دون التنويه بمصدره •

عال  ف  الكيميا  الحيوية ذهب إلى الصحافة بفمضيات غيم مثبتة بالكامل حول عييالج ممضييى نقييص  •

 المناعة المكتسبة

شييموع. وقبييل ذلييك، باحث ف  مجال البيلة أجبم على تعديل بعض استنتاجات البحث من قبل ممول الم •

 .قا  مؤلفون بكشف عدد كبيم من حاالت الغش والخداع. وف  أحد األعمدة الصحفية

  العقوبات  -17
إذا ت  التحقق من حصول سو  سلو  علم ، فهنا  العديد من العقوبات التيي  تتييماوح بييين التؤنيييب  •

 والطمد ف  أشدها.ف  أخفها 

المعهييد وجهييات التحقيييق إدارة ان مسييؤولية فييمض أييية عقوبييات تبقييى ضييمن اختصيياص مجلييس  •

المختصة ، وبالتال  فلن يكون هنالك مجييال للجييو  إلييى جهييات أعلييى رسييمية وسييتبقى المخالفييات 

 ومدى تطبيق القواعد عليها فى حدود المجتمع األكاديمى.

اس جوهمي بالمسؤولية عند الباحث ه  جييوهم الموضييوع ويبقى تنمية ضميم علم  ناضج وإحس •

لما لها من أهمية قصوى، حيث ستمكن تنمية وتطويم هذه القي  وتعزيزها العل  ميين محاربيية سييو  

السلو  والنشامات االحتيالية ومنعها بدالً من أن يكون الخوف من الوقوع ف  الشما  أو العقوبات 

 هو المادع ف  هذا المجال.

 البحث إيقافحاالت  -18
 . تتحقق ال وأهدافه البحث مقاصد أن البحث إجما  مماحل من ممحلة أي ف   تبين إذا •
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 .الفوائد تفوق البحث من المتوقعة والصعوبات العواقب أو المحتملة المخامم أن تبين إذا •

 المتطييوعين وسييالمة عليهييا والحفيياظ النتييائج وسييمية خصوصييية يعمض البحث إجما  أن تبين إذا •

 . الحقوق تلك وانتها  للمخامم والنفسية والعقلية الجسدية

 عهدبامل البحث العلمى أخالقياتللحفاظ علي جلنة تشكيل   -19
 البحييث العلميي  تكييون مهمتهييا اتخيياذ قييياتأخالف  سييياق ذلييك قامييت إدارة المعهييد بتشييكيل لجنيية          

مييدى توافييق متابعة و عند وجود أي شك بوقوع انتها  لمبادئ السلو  العلم  السلي  القانونيةجما ات  اإل

 البحث العلمى مع قواعد األمانة العلمية لدى كافة األمماف المستفيدة من البحث العلمى على أن يت  إبييال 

كمييا يسييع  المعهييد اليي   عن أى حاالت مزعومة تتعلق بسو  السلو  العلميي  ضييمن المعهييدإدارة المعهد  

 .تطبيق نظا  

 باملعهدالبحث العلمي  أخالقياتجراءات احلفاظ علي إ -20

   :العلمى البحث أخالقيات  مماقبة آليات

 . واعتمادها  العلم البحث أخالقيات لجنة دور تفعيل •

 .عا  بشكل العل  وثقافة العلمى البحث أخالقيات لنقل األساسية اآللية هى االجتماعية التنشلة •

 .العلمية السمقات مثل العلمية االنحمافات على العقوبات تشديد •

 .األكاديمية المؤسسات فى التمقى لنظ  صارمة ضوابش وضع •

 .العلمى النشم ثقافة تحسين على والعمل العلمى،  للنشم ضوابش وضع •
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