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 مقدمه :

إن البحث العلمي هو المدخل الطبيعي ألية نهضة حضارية وأي تنمية حقيقية،وعماد 

ضرورة من ضرورات ما انه كحقيقي الي مجتمع يسعي الي تحقيق التنميه المستدامه 

 .والمساهمة في عماره األرض .ا ايضاب االمم المتقدمه بل و التقدم عليهكاللحاق بر

فالبحث العلمي ليس غرضا يستهدف لذاته وإنما هو الوسيلة لتنميه المجتمع وهو السبيل 

الختيار انسب الطرق لالنتقال للمستوي الحضاري المتقدم وال يقتصر البحث العلمي علي 

من الميادين بل هو ضروري لجميع الميادين الطبيعية واالجتماعية واالنسانيه  ميدان

  .النظرية والتطبيقية

وتزداد أهميه أخالقيات البحث العلمي الن غيابها او ضعفها لدي الباحثين يؤدي إلي 

ثير من الباحثين في تطوير كعواقب وخيمة علي الصعيد الفردي والمجتمعي.فلقد اجتهد 

حث العلمي وإتباعها وتصميم األدوات البحثية وتطبيقها وفي الوقت نفسه مناهج الب

 ).٢٠١١أهملوا الجانب األخالقي الضروري لها.)العاجز 

لذلك  تسعى المؤسسات التعليميه والبحثيه على ارساء قواعد القيم االخالقيه  بها بما 

 يكفل وجود ميثاق مرجعى يحقق مرجعيه اخالقيه لضبط سير العمل بها

 الكليه: رؤيـــة 

  أن تكون الكلية  رائدة  و متميزة في مجال التعليم والممارسات التمريضية و البحث "

العلمي و خدمة المجتمع لألرتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التنمية المستدامة علي 

 المستوي المحلي والقومى واالقليمي و الدولي.

 الكليه:رسالة

 مجال التعليم و الممارسات التمريضية والبحث العلمي  "اعداد خريج مؤهل و كفء  في

وخدمة المجتمع قادر على االبتكار ومنافساً محلياً و قومياً واقليمياً وفقاً للقيم المهنية و 

 االخالقية".

 

هو أسلوب منظم في جمع المعلومات الموثوقة وتدوين المالحظات   : لبحث العلميا   

المعلومات باتباع أساليب ومناهج علمية محددة بقصد التأكد من والتحليل الموضوعي لتلك 

صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها، ومن ثم التوصل إلى بعض القوانين والنظريات 

 والتنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر والتحكم في أسبابها

 :أهداف البحث العلمي

 



 

جميع المجاالت وأهمها المجال  اإلنسان دائما ما يسعى إلى البحث عن كل ماهو جديد في

 :العلمي، فعملية البحث العلمي لها أهداف أهمها

 الوصول إلى حقائق جديد 

  معرفة المستقبل من خالل التنبؤ العلمي والمعرفة والتحليل االستباقي للمشكالت

 ومتغيراتها ال يحدث إال من خالل اتباع الباحثين للمناهج واألساليب العلمية الصحيحه

  حلول قوية للمشكالتتقديم 

 االبتكار والتجديد 

 زيادة المعرفة المكتسبة للبشرية 

 اخالقيات البحث العلمى :

هي مجموعة القواعد التي تقود الباحثين وتساعدهم في تقرير أي من األهداف أهم، وتسوية 

 القيم التي فيها إشكاالت معينة

I-ف علي الرسائل العلميةأخالقيات االستاذ الجامعي تجاه البحث العلمى و االشرا  

يجب أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمجموعة من القيم العليا التي تسعي الكلية   

إلي االلتزام بها , ويحدد الميثاق القواعد الواجبة فـي السلوك المتوقع فـي شأن البحث التأليف 

 العلمي واإلشراف عـلـي الـرسـائـل العلمية وهى:

  يجب على األستاذ الجامعى أن يكون متميزا كباحث علمى و متمكنا من استخدام

 مهارات البحث العلمى فى مجال تخصصه 

  يجب على األستاذ الجامعى ا ألمانة العلمية في عمل البحوث وال ينسب لنفسه إال فكره

 وعمله.

 التزام أخالقى يجب على األستاذ الجامعى  توجية بحوثة لما يفيد المعرفة و المجتمع ك

 أساسى بحكم وظيفتة.

  يجب على األستاذ الجامعى  احترام الملكية الفكرية لآلخرين والدقة في نقل األفكار

واإلشارة إلي المصادر التي إستقي منها المعلومات التي استعان بها في بحثه وفق 

بارها أصول منهجيه مع ذكر اسم المؤلف وال تذكر مراجع لم يتم استخدامها إال باعت

 قائمة قراءة إضافية. 

  عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو بغير

عن وضع  قصد في البحوث المشتركة و يجب توضيح أدوار المشاركين بدقة واالبتعاد

 األسماء للمجاملة أو للمعاملة.

 الباحث. يجب على الباحث جمع البيانات بعناية ودقة دون تحيز من جانب 



 

  يجب علي الباحثين استكشاف كافة مصادر التحيز في البيانات والتفسيرات البديلة

لنتائجها ودراستها, كما يجب استخدام االختبارات اإلحصائية الهامة لتحديد مستوي 

 الثقة في أي عالقة.

  يجب تقديم البيانات في شكل واضح وكتابة البحث بتفاصيل كافية تمكن الباحثين من

 دة التجارب والتحقق من النتائج.إعا

  يجب تحديث البيانات في المؤلفات المقررة علي الطالب حتي يلموا باألوضاع الحديثة

 المحيطة.

  يلتزم الباحث بالتوقف فورا عن إكمال أى تجارب إذا ما ثبت أن المخاطر تفوق الفوائد

ر السلبيةعلى سالمة المتوقعة من البحث كما يلزم ضمان حماية األفراد والحد من األثا

 العامبين.

يلتزم الباحث بالمعامالت األخالقية تجاه المشرفين من حيث إتباع منهجية اإلشراف و كما 

 أمانة نقل األحاديث بين المشرفين و عدم ازدراء المشرفين بأسلوب غير الئق

 

II- مجال اإلشراف علي الرسائل العلمية 

 هناك قواعد أخالقية تحكم عملية اإلشراف علي الرسائل العلمية وتتمثل في البنود التالية: 

 .تقديم النصيحة العلمية في عملية اختيار موضوع البحث 

  .التأكد من قدرة الباحث علي القيام ببحثه تحت إشراف األستاذ 

 .تنمية قدرات الطالب لتحمل مسئوليات بحثه وتحليالته ونتائجه 

  التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يشرف عليها أو التي يدعي لالشتراك في

 الحكم عليها.

  عدم اإلقالل من شأن الطالب وتسفيه قدراته أثناء البحث أو في جلسات المناقشة

المساهمة في النمو   العلمية للرسائل حتي اليخل األستاذ بمسئوليته الخلقية إزاء

 سليم للطالب.المعرفي والخلقي ال

 .تنمية قدرات الطالب علي التفكير  -التأكيد المستمر علي األمانة العلمية والسرية

 واإلبداع في المجاالت البحثية الجديدة.

 

III- مقتطفات من حقوق الملكية الفكرية 



 

 

تتبنى الكلية الميثاق األخالقي بجامعة  المنوفية للتذكير بمنظومة األعراف والقيم 

 الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والتي يمكن إيجازها فى اإلرشادات التالية:الجامعية 

 

  عدم تقديم أي بيانات أو معلومات أو أفكار خاصة بآخرين على أنها من إنتاجهم, دون

 نسبتها إلى مبدعيها األصليين.

  على عضو هيئة التدريس ذكر أعمال اآلخرين عند االقتباس حتى لو كان شريكا فى

 أو ناشرا للعمل الذي يتم االقتباس منه. التأليف

  يجب ذكر أعمال اآلخرين والتنويه عنهم إلعطائهم ما يستحقونه, سواء نشرت هذه

 األعمال أم لم تنشر, أو كانت في شكل كتابي أو شفهي.

 .عدم استخدام معلومات ذات طابع سرى في دراسة مماثلة 

 ل من األشكال.عدم تدليس أو تزوير بيانات البحث العلمي بأي شك 

 .تجنب حذف أي بيانات من البحث, حيث أن ذلك يضر بالحقيقة ويشوهها 

  تجنب إقرار أي نتيجة بحثية على أساس التوقع فقط, بل يجب إتباع المنهج العلمي

 واستخدام التحليالت اإلحصائية المناسبة.

 .أال تكون االستنتاجات والنتائج هدفها خدمة أغراض شخصية 

  المتعمد ألي بيانات متناقضة, وفى حالة تجاهل أي بيانات لسبب ما , عدم التجاهل

 يجب إقرار هذا السبب فى البيانات المنشورة

  تعتبر الجامعة الطرف المتعاقد والضامن للمنح البحثية الممولة محليا وخارجيا

وبالتالي تكون البيانات الناتجة عن األبحاث ملكا للجامعة, والتكون ملكا منفردا 

 احث الذي شهد انطالقها, أو حتى فريق البحث.للب

 .الجامعة مسئولة عن نزاهة بيانات البحث, حتى إذا ترك الباحثون الجامعة 

  يجب تحرير عقد كتابي لتحديد حقوق جميع اإلطراف بما فيهم الجامعة في حالة

 إمكانية تسجيل براءة اختراع أو حقوق نشر للفريق البحثي.

 نة بعد االنتهاء من المشروع البحثي.حفظ البيانات بطريقة آم 

 .اليجوز التسرع في نشر أو إعالن نتائج البحث العلمي قبل التأكد من مصداقية النتائج 



 

  إتباع المعايير الدولية للتأليف والنشر عند كتابة األسماء المشاركة فى البحث  أو

لة  أو تبادل التأليف, وال يجوز إدراج أي اسم من غير المساهمين على سبيل المجام

 المصالح.

  ال يجوز نشر ذات البحث في جهتين مختلفتين في نفس الوقت, إال إذا تم إعالم الناشر

 األول وموافقته أو إذا ماتم اإلشارة في المرة الثانية إلى ماتم نشره سلفا.

  ال يجوز اإلعالن عن نتائج البحث في وسائل اإلعالم ومخاطبة الرأي العام قبل النشر

 ت علمية محكمة.فى مجال

  اليجوز حجب المعلومات المتعمد أو الحذف المقصود أو التدخل الشخصي إلفساد

 البحث.

  عدم التالعب بنتائج البحث أو تحريفها لصالح أحد األشخاص  أو مجاملته أو تبادل

 المنافع للمؤلفين.

 ية ال يجوز استغالل إمكانيات الجامعة أو اسمها أو شعارها لمزاولة أنشطة خارج

 لحساب جهات أخرى إال بإذن من الجامعة

 تتلخص اخالقيات البحث العلمى فى

 وجيه البحوث بما يفيد المعرفة والمجتمع واالنسانية كالتزام أخالقي اساسيت. 

  األمانة العلمية في تنفيذ البحوث والمؤلفات فال ينسب الباحث لنفسه اال فكره وعمله

من االخرين معروفا ومحددا بمقتضى االمانه فقط، ويجب ان يكون مقدار االستفادة 

 .العلمية وتوثيق المصدر بالدقه تحرزا عن التورط في منافيات اخالقية

  في االقتباس يجب ان يكون المصدر محددا وواضحا ومقدار االقتباس مفهوما بدون

 .اي لبس أو غموض

 و بغير عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد ا

 .قصد

  في البحوث المشتركة يجب توضح ادوار المشتركين بدقة واالبتعاد عن وضع االسماء

 .للمجادلة او للمعاونة

  يجب جمع البيانات بعناية ودقة دون تحيز من جانب الباحث، فان البحث العلمي االمين

 .يستدعي التعامل مع الفكرة دون النظر ألسماء او اشخاص

 في شكل واضح وكتابة البحث بتفاصيل كافيه تمكن الباحث من  يجب تقديم البيانات

 .اعادة التجارب والتحقق من النتائج



 

  تحديث البيانات في المؤلفات المكررة على الطالب حتى يلموا باألوضاع الحديثة

 .المحيطة
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