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 ثاق أخالقي للبحث العلمينحو مي             

يهدف الميثاق إلي إكساب اعضاء هيئة التدريس معارف ومهارات واتجاهات ايجابية نحو  

 أخالقيات البحث والباحث العلمي لنرتقي بالبحث العلمي.

 استهدف الدليل الى تحقيق األهداف التالية :

 يتعرف علي أخالقيات وقيم البحث العلمي 

 حث العلمييتعرف علي أخالقيات البا 

 يطبق منهجية البحث دون التعارض مع األخالق 

 يتعرف علي المسئولية االجتماعية للبحث العلمي 

 يكون اتجاها ايجابيا نحو أهمية االلتزام بأخالق البحث العلمي 

 محاور الدليل الميثاقى :

 أخالقيات الباحث العلمي 

 أخالقيات وقيم البحث العلمي 

  العلميآليات مراقبة أخالقيات البحث 

  ما أهم األخالق التي يجب أن يتحلي بها الباحث العلمي؟.

أخالقيات الباحث العلمي هي أخالق وقيم اإلنسان والفضائل اإلنسانية التي يجب أن يتحلى  

 العطاء ، العفة ، العدالة ،  األمانة ، الصدق :بها

 أخالقيات البحث العلمي

 ( الدقةAccuracy ) 

 ئالمس( وليةResponsibility ) 

 ( األمانة العلميةIntegrity  )  
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 ( التعاونCollaboration ) 

 (  سرية المعلوماتAnonymity) 

 ( الموضوعيةObjectivity) 

 في البحث العلمي؟ على من تقع مسئولية مراعاة األخالقيات

 يتحمل المسئولية الكاملة. الباحث: -1

ى بها والبد من وجود فهي مسئولة عن البحوث التي تجرمؤسسات البحث العلمي:  -2

 لجان أخالقيات بها للمراقبة.

البد من أن يرفق بالبحث موافقة لجنة األخالقيات  محررو المجالت العلمية: -3

 بالمؤسسات العلمية.

فال يجب التمويل اال بعد تقديم ضمانات مراقبة المبادىء  وكاالت التمويل والمنظمات: -4

 .األخالقية للبحث

اذ الجامعي بعدد من المسئوليات الرئيسية في البحث والتأليف العلمي يجب أن يلتزم األست

 واإلشراف على الرسائل العلمية لعل من أهمها:

 البحث والتأليف العلمي   -1

    األمانةةة العلميةةة فةةي تنفيةةو بحواةة  ومؤلفاتةة  فةةال ينسةةب لنفسةة  إال فكةةر  وعملةة  فقةة

 ومحددا . ويجب أن يكون مقدار االستفادة من اآلخرين معروفا  

  يجب توخي الدقة عند تلخيص وجهات النظر العلمية لآلخرين دون التحيةز االنتقةائي

 في العرض وفق الهوى أو الميول.

  توجية  بحواة  لمةا يفيةد المعرفةة والمجتمةع واإلنسةانية كةالتزام أخالقةي أساسةي بحكةم

 وظيفت .

 ألسةةةماء علةةةى يراعةةةي أن تنسةةةب المؤلفةةةات إلةةةى يةةةاحبها وال يليةةةق أخالقيةةةا  تبةةةادل ا

 المراجع ابتغاء مكاسب مالية أو جاه  علمية.
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  يجب أن يكون مقدار االقتباس من المصدر محددا  وواضحا  ومفهومةا  بةدون أل لةبس

 أو غموض.

  تةةوكر المراجةةع بأمانةةة تامةةة وبدقةةة تمكةةن مةةن الرجةةوم إليهةةا وال تةةوكر مراجةةع لةةم يةةتم

 استخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية.

 توضةةيأ أدوار المرةةتركين بدقةةة فةةي البحةةوث المرةةتركة واالبتعةةاد عةةن وضةةع  يجةةب

 األسماء للمجاملة.

  عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصةد يةاحبها سةواء كةان ذلةد بقصةد أو بغيةر

 قصد.

  المحافظة على البيانات واجبة  خصويا  إذا تعلق األمر بةأمور شخصةية أو بمسةائل

 مالية أو سلوكية.

  عضو هيئة التدريس بقانون الملكيةة الفكريةة ويتحمةل المسةئولية تجةا  ذلةد  أن يلتزم

حتةى وينبغي بول كل الجهةد حتةى تقةدم للطةالب معلومةات علةى أكبةر قةدر مةن الدقةة 

 تحقق أهدافهم األكاديمية.

  يجب على األسةاتوة والمتخصصةين أن يتصةفوا بالدقةة والنزاهةة وأن يكونةوا حةورين

داوا أو ترةويها فةي المعلومةات والبيانةات ونتةائح البحةوث في إيدار األحكام وال يحة

 المتحصل عليها.

  يراعي تحديث البيانات في المؤلفةات المقةررة علةى الطةالب حتةى ال يتةوهم الطةالب

حقائق مغلوطة نتيجة لعدم تحديث البيانةات  أو علةى األقةل عةدم اإلحاطةة باألوضةام 

 الحديثة  وهو  مسئولية أخالقية جسيمة.
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 اإلشراف على الرسائل العلمية: -2

  تقديم المعونة العلمية المقننة للطالب والتي ال تكةون أكثةر ممةا يجةب فةال يتحمةل

 الطالب مسئوليت   وال تكون أقل مما يجب فال يستفيد الطالب من أستاذ .

 .التأكد من قدرة الباحث على القيام ببحث  تحت إشراف األستاذ 

 يد في الطالب.تنمية خصال الباحث العلمي الج 

 قرار موضوم البحث.اجي  المخلص واألمين في اختيار والتو 

 .التأكيد المستمر على األمانة العلمية والسرية 

  تأهيل الطالب على تحمةل مسةئولية بحثة  وتحليالتة  ونتائجة  واالسةتعداد للةدفام

 عنها.

 لةى أن تدريب الطالب على التقييم المستقل واالختيار الحةر أانةاء تنفيةو البحةث ع

 يحتمل نتيجة قرار .

  التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يررف عليها أو التي يدعي لالشتراك

 في الحكم عليها.

   عةةدم االنةةزالق إلةةى سةةلوكيات ابتةةزاأ أو إذالل أو إهانةةة للطالةةب وتسةةفي  قدراتةة

سةةواء أانةةاء البحةةث أو فةةي جلسةةات المناقرةةة العلنيةةة للرسةةائل  بطريقةةة تخةةل 

 والمعرفي والخلقي السليم للطالب.  الخلقية إأاء المساهمة في النمليتبمسئو

  االختيار المتواأن للجان المناقرةة والحكةم علةى الرسةائل الجامعيةة وأيضةا عنةد

ترةةكيل االمتحةةان التةةأهيلي دون اختيةةار قةةائم علةةى معةةايير غيةةر علميةةة وغيةةر 

 تخصصية.  

  كافةةة األسةةاتوة بالقسةةم العلمةةي الترحيةةب باسةةتفادة الطالةةب واحتكاكةة  العلمةةي مةةع

 وخارج القسم دون غضاضة أو حساسية من األساتوة المررفين على الطالب.
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  عدم قبول اإلشراف على إعداد من الطةالب تفةوق قةدرة األسةتاذ الجةامعي علةى

 متابعتهم وتوجيههم بركل جديد.

العيا  المبادئ الخاصة بالبحث العلميي والعميل المييداني فيي اسيتطالعات اليرأ   -3

 وغيرها:

 العمل وفقا للقوانين والترريعات المحلية والعالمية 

  يتصرف الباحث بطريقة أخالقية وأال يقوم بأل عمل من شأن  اإلضرار بسمعة

 الكلية واسمها.

 .الحرص عند التعامل مع األطفال والفئات األخرى داخل المجتمع 

 الصةور حةول  تعاون المبحوث اختيارل ويجب أال يةتم خداعة  بةأل يةورة مةن

 الموضوم وأهداف  والجهات الممولة.

 عدم اإلضرار بالمبحوث الول يتعاون مع الكلية بةأل يةورة مةن  ىالحرص عل

  الصور.

  عدم استخدام البيانات والمعلومات ألل أغراض أخرى بخالف تحقيق األهداف

ث التي يريدها العميل فق  )لن تتكون قاعدة بيانات أو استخدام االستبيان في بحة

 آخر...الخ(.

  يتأكةد الباحةةث مةن أن األنرةةطة والمعلومةةات سةيتم توايقهةةا ووضةع تقةةارير عنهةةا

 بصورة دقيق  وبموضوعي  وشفافية بطريق  مالئمة.

  ال يجةةب علةةى الباحةةث أن يعطةةى معلومةةات خاطئةةة عةةن خبةةرتهم ومهةةارتهم أو

 مؤسستهم.

 معتها يجب أال يتصرف الباحث بطريق  تتسةبب فةي إحةراج الكليةة وتعةري  سة

 للخطر)بيع البيانات(
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 البحثي:  أثناء تصميم وإعداد المشروع

  يجب أال يستغل الباحثون البيانةات أو يسةتفيدوا منهةا بصةورة أو بةأخرى إال بعةد

الحصول على موافقات رسمي   كولد عدم االسةتفادة مةن البيانةات السةابقة غيةر 

 المنرورة  إال بعد موافقة.

  أل وعةةود شةةفاهية أو كتابيةةة يقةةدمها بصةةورة يجةةب علةةى فريةةق العمةةل احتةةرام

 كاملة.

 .يجب أن تحدد العالقة مع العمالء وفق ا لعقد مكتوب 

  ال يجب اإلفصاح عن هوية العميل إال بعد موافقة من 

 تصميم االستبيان  

 يجب أن يعبر مضمون  عن األهداف 

 أال تكون األسئلة إيحائية تدفع المبحوث نحو إجابة بعينها 

  التجهيز للعمل الميداني

  يجب احترام حق المبحةوث فةي عةدم ذكةر اسةم  إال إذا وافةق علةى الكرةف عةن

هويتةة  ألغةةراض الجةةودة والتحقةةق  ولكةةن يجةةب الحةةور تمامةةا علةةى مصةةلح  

المبحوث وعدم اإلضرار ب  في حال  العينات الصغيرة )العاملين فةي شةرك  مةا 

 أو قطام بعين (.

  األخالقية عند اسةتخدام أل آالت أو أجهةزة للتصةوير مراعاة المبادئ والرروط

 والتسجيل.

  األخالقيات قبل ملء االستبيان )التمهيد(:   يجب تعريف المبحوث باآلتي:

 .اسم الجهة أو المؤسسة التي تقوم باالستطالم 

  أوج  االستفادة مةن المعلومةات الرخصةية: هةل سيقتصةر علةى هةوا االسةتطالم

  ين قواعد البياناتوحد  أم يصبأ نواة لتكو
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 مصدر األسماء والبيانات 

  من حق المبحوث أن يعلم مصدر العينة وكيف تم سحبها وكيةف حصةلت الكليةة

علةةى أرقامةة ...)ألل عميةةل لةةدى الرةةركة سةةواء مرةةترك فةةي الجريةةدة أو باقةةة 

 فضائي ...(

 )طول االستطالم )مدت  الزمنية  

 في دولة أخرى...( أل تكلف  سيتحملها المبحوث )اإلنترنت/ المحمول 

 هل سيتم تسجيل/ تصوير المقابلة ألسباب تتعلق بمراقب  الجودة 

  ما إذا كان الموضوم حساس؟ ديني ؟عرقي/ الصةحة العقليةة والنفسةية/ التةورط

 في جرائم/ اآلراء السياسة/ المخدرات ...الخ 

 خالل استيفاء االستمارة  

 :يتمتع المبحوث بما يلي 

 لتطوم بإرادة حرةالحق في رف  اإلجابة: ا 

 رف  بع  األسئلة أم االنسحاب التام  وفي كل األحوال يجب احترام رغبتهم 

 .يمكن للمبحوث أن يلغى أل إجابة وأن يلتزم الباحث بولد 

 يجب أال يكرف عن أل إجابات لمبحواين آخرين 

  مراعةةاة قواعةةد اسةةتخدام التليفةةون : لةةيس بعةةد التاسةةعة مسةةاء  وال مبكةةرا أيةةام

 .األجاأات

 توضيح ما يلي:

  . اسم الباحث وإبراأ بطاقة هويت 

 االلتزام باألخالقيات 

  الموضوم 

 هدف المقابلة 
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 المسئوليات وااللتزامات نحو العميل  

  تصميم أسئلة غير متحيزة 

  إعطاء العميل البيانةات الصةحيحة والدقيقةة قةدر اإلمكةان لتحقيةق األهةداف التةي

 يريدها

 االستبيان يحقق أهداف البحث 

 حليل النتائح وتفسيرها ت 

  التأكةةد مةةن المالحظةةات والنتةةائح والتفسةةيرات تةةدعمها  الةةى البيانةةات التةةي تةةم

 جمعها.

  إعطةةاء كافةة  البيانةةات الالأمةةة عةةن التفايةةيل الفنيةةة ليةةتمكن العمةةالء مةةن الحكةةم

 على دق  النتائح ومصداقيتها 

 لنتةةائح دقةة  الجةةداول ووضةةع التفايةةيل الكاملةةة والالأمةةة للحكةةم علةةى يةةحة ا

 ودقتها إحصائي ا.

 توضأ النتائح الفرق بين المعلومات واآلراء  النتائح والتفسيرات. أن البد 

  كولد متابع  ما ينرر في اإلعالم منها. عدم الغش في النتائح 

 .تصحيأ الخطأ والتزييف في نرر النتائح 

 .الحفاظ على سري  البيانات وتدمير كل األوراق الخاية بالمرروم 

 خدام البيانات ألل أغراض أخرى غير الول جمعةت مةن اجلة  )أنرةطة عدم است

 تسويقية مثال (.
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 الية مراقبة البحث العلمى والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية.

اتبام االجراءات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاية بالمؤلفات -1

نص مادتين من  طبقا الى ‘ ومعاونيهم العلمية للسادة اعضاء هيئة التدريس

   8008لسنة  28الصادر بالقانون رقم قانون حماية الملكية الفكرية

يرترط للحصول علي ترخيص بنسخ أو ترجمة أحد المصنفات  -:4مادة 

( من القانون أو بالنسخ والترجمة معا دون 170المحمية وفقا ألحكام المادة )

ياجات التعليم بكافة أنواع  إذن مؤلفة أن يكون ذلد ألغراض الوفاء بإحت

ومستويات   وأن يتقدم طالب الترخيص بطلب  إلي مكتب الحماية في الوأارة 

   المختصة علي اإلستمارة المعدة لولد أو ما يتضمن بياناتها.

من هو   4يجب أن يراعي في منأ الترخيص المرار إلي  في المادة  -:5مادة 

 الالئحة ما يأتي:

 لف قد قام بسحب جميع نسخ مصنفة من التداول.أال يكون المؤ  . 1

 أال يكون الترخيص قابال للتناأل من المرخص ل  إلي الغير.  . 8

 حظر استخدام البرامح الغير مرخصة من خالل : -8

  مراجعة دورية على الكمبيوتر من قبل لجنة متخصصة   وقوم العقوبات

 والمخالفات لكل من اخل بالقانون.

من ورش العمل  بالتعاون مع الكليات المعنية االخرى  تنظيم مجموعة -3

للتدريب على نظم حماية الملكية الفكرية وتفعيل البحث العلمى  والعمل 

 المرترك والندوات العلمية بين الهيئات ذات الصل الوايقة بالملكية الفكرية 

تعين منسق لحماية حقوق الملكية الفكرية يهتم بنرر اجراءات االلتزام  -4

بحقوق الملكية الفكرية وانراء وحفظ السجالت التى تريد تطوير االلتزام 

 بحقوق الملكية الفكرية فى التاليف والنرر.
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تسجيل حقوق الملكية الفكرية من خالل براءة االخترام تسجيل حقوق  -5

 التاليف والنرر واالختراعات.

ندوات العلمية العمل على تفعيل نتائح البحث العلمى والعمل المرترك وال -6

 بين الهيئات ذات الصلة بالملكية الفكرية.

فى حالة وجود اى مخالفات خاية بحقوق الملكية الفكرية والنرر تتبع  -7

 الخطوات التالية :

  يتقدم عضو هيئة التدريس المضار بركوى الى عميد الكلية مرفق بهةا الجةزء

 روق منة.الخاص بة ومرجعيتة ) الكتاب او الدراسة ( والجزء المس

  يرةةكل عميةةد الكليةةة لجنةةة علميةةة متخصصةةة لدراسةةة الرةةكوى وكتابةةة تقريةةر

يوضأ بة مدى التعدى على حقوق ملكية الراكى من عدمة فى موعةد غايتةة 

 يوم .من تاريخ تكليف اللجنة  15

  يقوم عميد الكلية باالطالم على التقرير التخاذ قرار فى الركوى فى الحال 

ود مخالفة قانونية علمية فى التعدى على حقوق ملكية الشاكى يتم فى حالة عد  وج اوال :

 اعالن الشاكى بنتيجة التقرير وحيثياتة مع عد  حجب حقة فى التظلم من التقرير 

   فى حالة التظلم من التقرير يعاد عرض الموضوم مرة اخرى على لجنة

متخصصة محايدة من خارج الكلية العداد تقرير حول موضوم الركوى 

 يسلم الى العميد .و

  يقوم عميد الكلية باعالن نتيجة تقرير اللجنة مع عدم حجب حق الراكى فى

 اللجوء الى القضاء فى حالة االعتراض على نتيجة التقرير .
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 قية الشكوى المقدمة :اثانيا : فى حالة التاكد من مصد

ى لجنة يقوم العميد برفع الركوى والتقرير المعتمد كن اللجنة المركلة ال -1

القطام ) الترقيات ( للنظر فى االجراء المتبع اداريا وقانونيا  مع احتفاظ 

 العضو المركو فى حقة بالتظلم من نتيجة التقرير.

تعلن نتيجة وراى لجنة القطام ) الترقيات ( على العضو الراكى والمركو  -8

ة فى حقة هوة االجراءات قابلة للتطوير بما يتفق مع المتغيرات المحلي

 واالقليمية والدولية.
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 تطوير التعليم العالي  وأارة التعليم العالي.
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