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bïå¾a@óÉàbu@óîûŠ@ @

نتسعى جامعة المن�ـا أن تكـو لهـا م�انتهـا العلم�ـة والمتمیـزة محل�ـا ودول�ـا ، حیـث تقـدم 

ًتعل�ما عـالي الجـودة ، ول#احثیهـا أفـضل الفـرص النتـاج #حـث علمـي �م�ـن مـن التنـافس 

5ر والمنــاط3 العــشوائ�ة ، والظهیــر الــصحراو ، دول�ــا ، �مــا تــسعى لتنم�ــة الر/ــف المــص 5

وجذب رجال األعمال والصناعة لیتخذوا من الجامعة شر/�ا �م�نهم مـن تحقیـ3 المنافـسة 

  .محل�ا وعر;�ا ودول�ا

bïå¾a@óÉàbu@óÜb�Š@ @

تلتزم جامعة المن�ـا بتحقیـ3 رؤ/تهـا مـن خـالل تقـد�م تعلـ�م فعـال یواكـب متطل#ـات العـصر 

ــال  ــا فــي وذلــك إلعــداد أج� ــا وعر;� ــى المنافــسة فــي أســواق العمــل محل� متمیــزة قــادرة عل

قمجــاالت محــددة ، �مــا تلتــزم #ــالتفو فــي ال#حــث العلمــي والتكنولوج�ــا وتنفیــذ المــشار/ع 

  .ال#حث�ة التي تساهم في مواجهة التحد�ات التي تواجه محافظة المن�ا وصعید مصر

óïÈíåÜa@óïi�Üa@óïÝØ@óîûŠ@ @

لهـا م�انـة علم�ـة و#حث�ـة متمیـزة فـي المجـاالت النوع�ـة تم�نهـا نتسعى الكل�ة ألن تكـو 

  .ٕمن  المنافسة محل�ا واقل�م�ا

óïÈíåÜa@óïi�Üa@óïÝØ@óÜb�Š@ @

Iتلتزم الكل�ة بتحقی3 رؤ/تها من خالل تقد�م خدمة تعل�م�ة تر;و�ة و#حث�ة #مستو جـودة 

  ق�ضمن توفیر خر/ج قادر على تلب�ة متطل#ات سو العمل
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  ميثاق أخالقيات البحث العلمي
  :مقدمة

��عــــد اإلنــــسان �ائنــــا فر�ــــدا �النــــس�ة للمخلوقــــات األخــــر     ً وقــــد زوده هللا . ً
س�حانه وتعالي �العقل الذ+ تم�ـن بواسـطته مـن امـتالك القـدرة علـي اإلدراك 
والتف�یر، واالتصال ��افة أش�اله ووسائله، فتم�ن من الس�طرة علـي األرض 

�ــر مــن ح�اتــه، وأقــام علیهــا حــضارات ال تــزال �عــض شــواهدها فــي وقــت م�
ــاء هــذا العــصر �عجبــو مــن تقــدمها ورقیهــا . نقائمــة حتــى اآلن، حتــى أن أبن

ومــع ذلــك یبــدو مــن الــصعب تت�ــع التطــور التــار�خي لمحــاوالت اإلنــسان فــي 
  .ال�حث عن المعرفة

ـــ      ه نومـــن المؤ�ـــد أنـــه ال علـــم دو �حـــث علمـــي وال یوجـــد �حـــث علمـــي ل
نمصداق�ة دو أخالق�ات و ق�م یلتزم بها ال�احثو ال�حث العلمي هو الجهد . ن

العلمـــي المنهجـــي الـــذ+ یبـــذل للتوصـــل إلـــى حق�قـــة علم�ـــة تـــسخر لمـــصلحة 
ال�شر وهو سـلوك انـسانى مـنظم یهـدف استقـصاء صـحة معلومـة أو فرضـ�ة 
أو توضـــ�ح لظـــاهره وفهـــم أســـ�اب و آل�ـــات معالجتهـــا أو إیجـــاد حـــل نـــاجح 

 .لة محدودة تهم الفرد و المجتمعلمش�

     األخالق�ات تعد الم�ادJ األساس�ة التي تقوم علیها القـوانین و األعـراف 
ًوفقا للقواعد المعمول بها والتي تلتـزم بهـا الفئـات المهن�ـة المتخصـصة، وهـي 
قواعد بناءه لض�K السلوك، وتـستهدف تحدیـد األفعـال والعالقـات والـس�اسات 

وتــستمد المعــاییر األخالق�ــة مــن . ارهــا صــح�حة أو خاطئــةالتــي ین�غــي اعت�
 صلى هللا عل�ـه و –مصدر�ن أولهما الد�انات السماو�ة حیث قال رسول هللا 
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، والمــصدر الثــاني هــو الثقافــة "إنمــا �عثــت ألتمــم م�ــارم األخــالق  " –ســلم 
  .نالسائدة في المجتمع و ما �فعله اآلخرو

لهیئـــة المعاونـــة إ�مـــانهم �ق�مـــة و�رامـــة      و�ؤ�ـــد أعـــضاء هیئـــة التـــدر�س وا
�اإلنــسان، واألهم�ــة القــصو لل�حــث عــن الحق�قــة وااللتــزام �ــالتمیز فــي األداء 
وممارسة الم�ادJ الد�مقراط�ة، واإلصـرار علـى حما�ـة حر�ـة التعلـ�م وضـمان 

والتعهــــــد �قبــــــول المــــــسئول�ة . �تــــــساو الفــــــرص التعل�م�ــــــة وال�حث�ــــــة للجم�ــــــع
لتــصاق  �المعــاییر األخالق�ــة العال�ــة والتطلــع الــدائم واالعتــراف �حجمهــا واال

للتقدم في العمل�ة ال�حث�ـة والتعل�م�ـة، وتقـد�م معـاییر وقواعـد �م�ـن بواسـطتها 
الح�م على السلو��ات والممارسات المختلفة لألعضاء والتعامل معهم �حسم 

  .وعالج المخالفات التي تصدر من الملتزمین بهذا المیثاق األخالقي

 یهدف المیثـاق إلـى أن �حـدد الـسمات األساسـ�ة التـي یـتم إت�اعهـا إلتمـام    
قالعمل�ــــة ال�حث�ــــة واحتــــرام الحقــــو والخــــصوص�ة والكرامــــة والثقــــة واالعت�ــــار 
للمجتمــع التعل�مــي وال�حثــي الــذ+ ینتمــي إل�ــه مــن أجــل أمــن ورفاه�ــة الجم�ــع 

  . وضمان النتائج �طر�قه تتفU والمعاییر الموضوع�ة
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  بادئ األساسية ألخالقيات البحث العلميالم

وعلى . ًیتنوع ال�حث العلمي �ثیرا في طب�عته و�تناول مواض�ع مختلفة للغا�ة

ًوهنالـك عــددا مــن الـمبــادJ . نفس المنوال، تختلف أسالیب ال�حث ف�ما بینهـا
العامة الواجب إت�اعها والتقید بها في �ل فـروع العلـوم والتـي تتعلـU �مجملهـا 

مور المع�ار�ــة للـبـــحث والقـواعـــد الــسلـو��ة الواجــب التقیــد بهــا عنــد الق�ــام �ــاأل

ــــه ــــو اآلخــــر�ن وآرائهــــم . � ــــرام حق ــــات ال�حــــث العلمــــي احت ــــضي أخالق� قوتقت

و�رامتهم، سواء أكانوا من الزمالء ال�احثین، أم من المشار�ین في ال�حث أم 

العلمــي عامــة مـن المــستهدفین مــن ال�حــث، وتتبنــى م�ـادJ أخالق�ــات ال�حــث 

، وهاتــان الق�متــان یجــب أن "تجنــب الــضرر " و " العمــل اإلیجــابي " ق�متــي 

ـــاك �عـــض  ـــة ال�حـــث، وهن ـــة خـــالل عمل� ـــارات األخالق� ـــي االعت� ـــا ر�یزت تكون

  :االعت�ارات �النس�ة للسلوك األخالقي تتضمن اآلتي

   ): Truthfulness( المصداق�ة  -١
نوأن تكـو أمینـا ف�مـا تنقلـه، وأال نیجب أن تكو نتائج �حثك منقولـة �ـصدق، 

تكمل أ�ة معلومات ناقصة أو غیر �املـة معتمـدا علـى مـا تظنـه قـد حـصل، 
ــــات، أو األشــــخاص  ــــائج النظر� ــــى نت ــــات معتمــــدا عل وال تحــــاول إدخــــال ب�ان

  .اآلخر�ن
   ):Expertise( الخبرة  -٢

�    یجب أن ��ـو العمـل الـذ+ تقـوم �ـه فـي ال�حـث مناسـ�ا لمـستو خبرتـك  ً ن
تدر��ك، أوال أعد العمـل المبـدئي ثـم حـاول فهـم النظر�ـة بدقـة قبـل أن تطبـU و
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نالمفـــاه�م أو اإلجـــراءات، وســـ��و الـــشخص الخبیـــر فـــي مجـــال �حثـــك خیـــر 
  . مساعد لك في اخت�ار األش�اء التي ین�غي عل�ك النظر فیها

   ):Safety( السالمة  -٣
ـــــــسك لخطـــــــر جـــــــسد+ أو أخالقـــــــي، وخـــــــذ احت�ا ـــــــك ّ     ال تعـــــــرض نف طات

نالتحــضیر�ة عنــد التجــارب �لهــا، وال تحــاول تنفیــذ �حثــك فــي بیئــات قــد تكــو 
خطرة من النـواحي الجیولوج�ـة، الجو�ـة، االجتماع�ـة، أو الك�م�ائ�ـة، �مـا أن 
سالمة المستهدفین من ال�حث مهمة أ�ضا، فال تحرجهم أو تشعرهم �الخجـل 

  .أو تعرضهم للخطر في موضوع �حثك
  : ) Trust( الثقة  -٤

     �عتمد ال�حث العلمي على الثقة المت�ادلـة بـین العلمـاء، �حیـث �قـوم �ـل 
�احث بإجراء �حـثـه بدقة وعنا�ة لذا فإن على ال�احث ان �حـاول بنـاء عالقـة 
نثقة مع الذین �عمل معهم، حتى �حصل على تعاو أكبر منهم ونتائج أكثـر 

  .  بدراستهمًأدقة، وال یجب ابدا أن �ستغل ثقة الناس الذین تقوم
   ):Consent(الموافقة  -٥

    تأكد دائمـا مـن حـصولك علـى موافقـة سـا�قة مـن الـذین تـود العمـل معهـم 
خــــالل فتــــرة ال�حــــث، إذ یجــــب أن �علــــم األفــــراد المــــراد دراســــتهم أنهــــم تحــــت 
الدراسة، فمثال إذا احتجت الدخول في ملك�ـة اآلخـر�ن عل�ـك الحـصول علـى 

K المبــدئي والجیــد ل�حثــك قــد �ــضطرك لل�حــث مــوافقتهم لــذلك، فعــدم التخطــ�
  .عن موقع آخر والبدء من جدید

   ) :Withdrawal( االنسحاب  -٦
 Uاألفــراد المــراد دراســتهم أو العــاملین فــي ال�حــث أو طال�ــه لــدیهم الحــ     
لالنسحاب مـن الدراسـة فـي أ+ وقـت، و�جـب أن نتـذ�ر دائمـا أن المـشار�ین 

ــــو متطــــوعین و�جــــب ــــا مــــا ��ون ــــاحترام وأن الوقــــت الــــذ+ نغال�  معــــاملتهم �
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یخصمونه ألجل ال�حث �م�نهم أن �قضوه فـي عمـل آخـر أكثـر ̂رحـا وفائـدة 
لهـــم، ولهـــذا الـــسبب یجـــب أن نتوقـــع انـــسحاب �عـــض المـــشار�ین، واألفـــضل 
�الط�ع أن یبدأ ال�حث �أكبر عدد مم�ن من األفراد لوضـعهم تحـت الدراسـة، 

رة �اف�ـة لتتأكـد مـن أن نتـائج ال�حـث �حیث �م�ن االستمرار مع مجموعة �بی
    . ذات معنى

   ) : Digital Recording( التسجیل الرقمي  -٧
ن     ال تقم بتسجیل األصوات أو التقا_ صور أو تصو�ر فیدیو دو موافقة 
المستهدفین من ال�حث، وأحصل على الموافقة المس�قة قبل بدء أ+ تسجیل، 

قالت صـوت مخ�ـأة لتـسجیل أصـوات وال تحاول استخدام آالت تصو�ر أو نا
وحر�ــات المــستهدفین، والبــد أن تــدرك أن طلــب الموافقــة �عــد التــصو�ر غیــر 

  .مقبول
   ) : Feedback( التغذ�ة الراجعة  -٨

     إذا �ان �مقدورك إعطاء تغذ�ة راجعة للمستهدفین من �حثك فافعـل، قـد 
إعطـائهم ملخــصا نال ��ـو �مقـدورك تزو�ــد المـشار�ین �ــالتقر�ر �ـامال، ولكــن 

  .نأو �عض الع�ارات والتوص�ات قد تكو مهمة لدیهم
ًوتفي �الغرض المطلوب، ومهم جدا أن تعرض علیهم الصور واألصوات أو 
ــــى ال  ــــشر، حت ــــل الن ــــي قالوهــــا مــــس�قا قب ــــارات الت النــــصوص المطبوعــــة للع�
+یتعرض المستهدفو أل+ ضرر جـسد+ أو معنـو �ـسبب تفـسیرك لمـا قـالوه  ن

  .أكد دائما من أخذ الموافقة المس�قة قبل النشرأو فعلوه، ت
  
  
  
   ) :False Hope( الكاذب / األمل المز/ف  -٩
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ن     ال تجعـــل المـــستهدفین �عتقـــدو مـــن خـــالل أســـئلتك �ـــأن األمـــور ســـوف 
ًتتغیــر �ــسبب �حثــك أو مــشروعك الــذ+ تجر�ــه، وال تعــK وعــودا خــارج نطــاق  ِ

  . �حثك أو سلطتك أو مر�زك أو تأثیرك
   ) : Vulnerability(راعاة مشاعر اآلخر/نم -١٠

ن     قــــد ��ــــو �عــــض المــــستهدفین أكثــــر عرضــــة للــــشعور �االنهزام�ـــــة أو 
االستــسالم أو اإلحــراج �ــسبب عامــل الــسن أو المــرض أو عــدم القــدرة علــى 

  . الفهم أو التعبیر؛ فیجب عل�ك مراعاة مشاعرهم
   ): Exploitation( استغالل المواقف  -١١

تغل المواقــف لــصالح �حثــك؛ فــال تفــسر مــا تالحظــه أو مــا �قولــه      ال تــس
  ناآلخرو �ش�ل غیر م�اشر حتى تخدم �حثك 

   ) :Anonymity( سر/ة المعلومات  -١٢
ِ    عل�ـــك حما�ـــة هو�ـــة المـــستهدفین فـــي �ـــل األوقـــات فـــال تعـــK أســـماء أو 
تلم�حـات تـؤد+ إلــى �ـشف هــو�تهم الحق�ق�ـة، و�م�ــن تحقیـU ذلــك مـن خــالل 

�ل األسماء إلى أرقام أو رموز مع التأكد من إتالف �ل ما یتعلU بهو�ـة تحو
  .المستهدفین �عد انتهاء الدراسة

   :قحقو الحیــــــــــوان  -١٣
تستدعي �عض األ�حاث المعمل�ة االستعانة �حیوانـات التجـارب، وهنـاك 
�عض االعت�ارات والضوا�K األخالق�ة التي یجب على ال�احث أن یلتـزم بهـا 

 والــشعور  عنــد تعاملــه مــع هــذه الحیوانــات، مــن حیــث تقــد�م الرعا�ــة الالئقــة
�مــد� األلــم وعــدم الراحــة الــذ+ تــشعر �ــه، �مــا یجــب علــى ال�احــث استــشارة 

  .المشرف على ال�حث أو الخبیر في مجال التعامل مع حیوانات التجارب
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  أخالقيات وقيــــم البحث العلمي

  .  الق�م واألخالق�ات الخاصة �أفراد العینة:ًأوال 

  .الق�م واألخالق�ات الخاصة �المستفیدین والجهات الح�وم�ة: ًثان�ا 
  .أخالق�ات ما �عد االنتهاء من ال�حث: ً ثالثا 

  :  الق�م واألخالق�ات الخاصة #أفراد العینة: ًأوال 

  : الحر/ة في المشار�ة في إجراءات ال#حث حسب طب�عته -١
نمشار�ة أفراد عینة ال�حـث طواع�ـة دو أ+ ضـغو_، وهـذا بـدوره وتعنى 

ســیجعل ال�احــث أمــام مــش�لة یجــب أن �حلهــا مــن خــالل موازنتــه بــین نتــائج 
  .ال�حث المرجوة والتكالیف األخالق�ة لهذه النتائج

 �ما �عد أسلوب المالحظة المستخدم في جمع الب�انـات انتهاكـا لحر�ـة  
لموافقــة، إالّ أنــه فــي أح�ــان �ثیــرة ال �حبــذ إخ�ــار الفــرد فــي الموافقــة أو عــدم ا

الفــرد �أنــه تحــت الدراســة لكــي ال یــؤثر علمــه بــذلك فــي نتــائج ال�حــث، وهــذا 
  .�طب�عة الحال ال یخدم ال�حث

  :  والنفسي الجسد5 الضرر تجنب -٢
الـــضرر النفـــسي والجـــسد+ الـــذ+ قـــد یتعـــرض لـــه الفـــرد، �ـــأن �قـــع فـــي 

ل أو تفقــده االحتــرام الــذاتي أو الــسخر�ة مواقــف محرجــة تــسبب القلــU أو الفــش
  منه وما شا�ه ذلك 

  :  العینة ألفراد ال#حث هدف وضوح -٣
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�عــــض المــــشار�ین فــــي ال�حــــوث یــــدرك أنــــه تحــــت الدراســــة، ولكــــنهم ال 
ً�علمـــو حق�قـــة ال�حـــث أو الهـــدف منـــه أو �علمـــو جـــزءا مـــن ذلـــك، وتخفـــى  ن ن

 حق�قــي، وهــذا ًعلــیهم �ق�ــة الحق�قــة مــن هــدف ال�حــث، أو �عطــى هــدفا غیــر
ٍمناف لحU الفرد، ومناف لكرامته اإلنسان�ة ٍ.  

   : بها س�مر التي التجر;ة بإخفاء المشارك تضلیل عدم -٤

ــــة التــــي  و�قـــصد بــــذلك أن ال�احــــث ال �فـــصح ألفــــراد العینــــة عـــن التج̂ر
ًس�مرو بها، بل یـوهمهم �ـأن �ـل شـيء طب�عـي، والواقـع أن هنـاك تخط�طـا  ن

 شـا�ه ذلـك مـن سـلو��ات خاطئـة، وهنـاك مـن یدفعه إلـى الرشـوة والكـذب ومـا
�قــول إن هــذا التــضلیل وســیلة مــشروعة لتطــو�ر علــم الــسلوك اإلنــساني وهــو 
ًبـذلك �عــد مخالفــا للــرأ+ الــذ� �عــد انتهاكــا لحر�ــة الفــرد المــشارك فــي ال�حــث،  ً
ًوعــدم احترامــه لذاتــه، ومــن هنــا یجــب علــى ال�احــث أن ��ــو دق�قــا جــدا فــي  ً ن

ئج واألضرار، مع ضرورة إخ�ار المشارك �عـد االنتهـاء مـن الموازنة بین النتا
   .ال�حث �سبب عدم توض�ح األمور له منذ البدا�ة

  
ـــا  القـــ�م واألخالق�ـــات الخاصـــة #المـــستفیدین مـــن ال#حـــث والجهـــات : ًثان�

  : الح�وم�ة

 .عدم استغالل ال#حث العلمي لكسب أموال غیر مشروعة -١

   : العلم�ة السرقات تجنب  -٢

�ـة أو قد یلجأ �عض  ال�احثین إلى اقت�اس �عض الفقرات من مراجـع ع̂ر
قو�نــسبونها إلــى أنفــسهم، وهــذا منــاف لحقــو الملك�ــة الف�ر�ــة، وعلــى  أجنب�ــة  ٍ

قال�احث أن یوثU �ل ما �قت�سه من اآلخر�ن �الطر العلم�ـة والمنهج�ـة التـي 
 �ت�ــه و�حوثــه  ٕ، حتــى وان �ــان االقت�ــاس مــن تعف�ــه مــن المــساءلة القانون�ــة
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ّالــسا�قة، وأال یــبخس اآلخــر�ن حقــوقهم، وأن یلتــزم �أخالق�ــات ال�حــث العلمــي 
ُّفي هذا المجال، ألن عدم التوثیU �عد سرقة تعرض صاحبها للعقاب َ ُ.  

  
  

   :ال#حث في القصور أوجه تجنب -٣

ــــــه ��ــــــل  ــــــا_ القــــــصور فــــــي �حث ــــــذ�ر و�وضــــــح نق ــــــى ال�احــــــث أن ی عل
د مــن قــوة ال�حــث علــى الموضــوع�ة والــشفاف�ة، وهــذا فــي حــد ذاتــه ســوف یز�ــ

ع�ــس مــا یتوقعــه الــ�عض، فالقــصور فــي العلــوم الــسلو��ة واالجتماع�ــة وارد 
  .إلخ..... ق�سبب ق�اس المتغیرات أو طر جمع الب�انات أو تحلیلها

   :النتائج عرض في والشفاف�ة الموضوع�ة -٤

هناك اعتقاد خاطئ مفـاده أن النتـائج الـسلب�ة ال تـستحU الـذ�ر �النتـائج 
ناء عل�ه �عمد �عض ال�احثین إلـى تجاهـل النتـائج الـسلب�ة لعـدم اإلیجاب� ًة، ̂و

العالقــة بــین متغیــرات الدراســة فــال داعــي لــذ�رها، والــصح�ح أن عــدم العالقــة 
بـــین المتغیـــرات ال �قـــل أهم�ـــة عـــن وجـــود عالقـــة ف�لتـــا النتیجتـــین مفیـــدتان 

  .للمجتمع والهیئة األكاد�م�ة
  : النتائج عرض في المصداق�ة -٥

ّال�احثین یتوصل إلى النتائج �محـض الـصدفة، إال أنـه یـذ�ر فـي �عض 
ّ�حثــه �ــأن ذلــك �ــان مخططــا لــه، و�ثیــر مــن ال�ــاحثین ال �ــص�غ فروضــه إال  ً
�عد االنتهاء من تحلیـل الب�انـات، واسـتخراج النتـائج، والمعلـوم فـي أخالق�ـات 
 نال�حث العلمي أن ص�اغة الفروض أو التـساؤالت تكـو قبـل البـدء فـي جمـع

  .الب�انـــات وتحلیلها
  

  : أخالق�ات ما #عد االنتهاء من ال#حث: ًثالثا  
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هنــاك اعت�ــارات أخالق�ــة یجــب علــى ال�احــث �عــد االنتهــاء مــن �حثــه أن 
خاصــة إذا ارتكــب �عــض الممارســات غیــر األخالق�ــة تجــاه أفــراد  یلتــزم بهــا ̂و

  : عینة ال�حث المشار�ین إذ یجب عل�ه أن یوضح لهم ما �أتي
  .للمجتمع العلم�ة وق�مته وأهمیته، ال�حث، ةطب�ع -١
 .للمجتمع قدموها التي المعلومات وق�مة ال�حث في إسهامهم أهم�ة -٢

 .لهم �شفها مع ارتكابها، تم التي التضلیل أوجه -٣

 .أخالق�ة غیر ممارسات ارتكاب إلى دعته التي المبررات -٤

 ممارســتهم ســببتها أو ال�احــث لهــم ســببها مــضا�قات أ+ عــن االعتــذار -٥
 .ال�حث في

 وعـدم ، )المـشار�ین (ال�حـث عینة أفراد هو�ة وسر�ة المعلومات سر�ة -٦
 عــن الكــشف وعــدم العلم�ــة، األغــراض لغیــر المعلومــات هــذه اســتخدام
  .األس�اب �انت مهما المشار�ین شخص�ة

ها أ+ تقــصیر      �مــا أن علــى ال�احــث عنــد تحلیــل ونــشر النتــائج أال �ــش̂و
عت�ارات ال�حث األخالق�ة، فحین �ـستخدم ال�احـث ًحتى ال �عد ذلك إخالال �ا

ِّأســالیب غیــر صــح�حة أو غیــر مناســ�ة، أو �حمــل النتــائج مــاال تحتمــل، أو  ُ
�ظهــر النتــائج �ــش�ل معقــد أو م�ــالغ ف�ــه، ومــا شــا�ه ذلــك، فــان هــذا ســیؤد� 
نإلى إضاعة المال والجهد والوقت علـى الـذین س�ـستخدمو هـذه النتـائج ف�مـا 

  . األش�ال�عد �أ+ ش�ل من
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  میثاق وم#ادئ أخالق�ات ال#حث العلمي لل#احثین

ق     تقتضي أخالق�ات ال�حث العلمي احترام حقو اآلخر�ن وآرائهم 
و�رامتهم، سواء أكانوا من الزمالء ال�احثین، أم من المشار�ین في ال�حث أم 

ات ال�حث العلمي عامة من المستهدفین من ال�حث، وتتبنى م�ادJ أخالق�
، وهاتان الق�متان یجب أن " تجنب الضرر " و " العمل اإلیجابي " ق�متي 

تكونا ر�یزتي االعت�ارات األخالق�ة خالل عمل�ة ال�حث ، وهناك �عض 
  : االعت�ارات �النس�ة للسلوك األخالقي تتضمن اآلتي 

   )Truthfulness(  المصداق�ة - ١
نك صادقة، وأن تكو أمینا ف�ما تنقله، وأال ن   یجب أن تكو نتائج �حث

تكمل أ�ة معلومات ناقصة أو غیر �املة معتمدا على ما تظنه قد حدثت ، 
وال تحاول إدخال ب�انات معتمدا على نتائج النظر�ات ، أو آراء األشخاص 

  .اآلخر�ن 
   )Expertise(  الخبرة - ٢

��ا لمستو خبرتك ن    یجب أن ��و العمل الذ+ تقوم �ه في ال�حث مناس ً
 Uوتدر��ك ، أوال أعد العمل المبدئي ثم حاول فهم النظر�ة بدقة قبل أن تطب
نالمفاه�م أو اإلجراءات ، وس��و الشخص الخبیر في مجال �حثك خیر 

  .مساعد لك في اخت�ار األش�اء التي ین�غي عل�ك النظر فیها
   )Safety(  السالمة - ٣
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و أخالقي ، وخذ احت�اطاتك ّ     ال تعرض نفسك لخطر جسد+ أ
نالتحضیر�ة عند التجارب �لها ، وال تحاول تنفیذ �حثك في بیئات قد تكو 
خطرة من النواحي الجیولوج�ة ، الجو�ة ، االجتماع�ة ، أو الك�م�ائ�ة ، �ما 
أن سالمة المستهدفین من ال�حث مهمة أ�ضا ، فال تحرجهم أو تشعرهم 

  . �حثك�الخجل أو تعرضهم للخطر في موضوع
   )Trust(  الثقة - ٤

ن    حاول بناء عالقة ثقة مع الذین تعمل معهم ، حتى تحصل على تعاو 
  .أكبر منهم ونتائج أكثر دقة، وال تستغل ثقة الناس الذین تقوم بدراستهم 

   )Consent( الموافقة - ٥
   تأكد دائما من حصولك على موافقة سا�قة من الذین تود العمل معهم 

ة ال�حث ، إذ یجب أن �علم األفراد المراد دراستهم أنهم تحت خالل فتر
الدراسة ، فمثال إذا احتجت الدخول في ملك�ة اآلخر�ن عل�ك الحصول على 
موافقتهم لذلك ، فعدم التخط�K المبدئي والجید ل�حثك قد �ضطرك لل�حث 

  .عن موقع آخر والبدء من جدید 
   )Withdrawal(  االنسحاب - ٦

دیهم الحU لالنسحاب من الدراسة في أ+ وقت ، وتذ�ر دائما     الناس ل
نأن المشار�ین غال�ا ما ��ونو متطوعین و�جب معاملتهم �احترام وأن 
الوقت الذ+ یخصمونه ألجل �حثك �م�نهم أن �قضوه في عمل آخر أكثر 
̂رحا وفائدة لهم ، ولهذا السبب یجب أن تتوقع انسحاب �عض المشار�ین ، 

ن تبدأ �حثك �أكبر عدد مم�ن من األفراد لتضعهم تحت واألفضل لك أ
الدراسة ، �حیث �م�نك االستمرار مع مجموعة �بیرة �اف�ة لتتأكد من أن 

  . نتائج �حثك ذات معنى 
   )Digital Recording(  التسجیل الرقمي - ٧
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ن      ال تقم بتسجیل األصوات أو التقا_ صور أو تصو�ر فیدیو دو 
ن من ال�حث ، وأحصل على الموافقة المس�قة قبل بدء أ+ موافقة المستهدفی

تسجیل ، وال تحاول استخدام آالت تصو�ر أو ناقالت صوت مخ�أة 
لتسجیل أصوات وحر�ات المستهدفین ، والبد أن تدرك أن طلب الموافقة 

  .�عد التصو�ر غیر مقبول 
   )Feedback(  التغذ�ة الراجعة - ٨

غذ�ة راجعة للمستهدفین من �حثك فافعل ،      إذا �ان �مقدورك إعطاء ت
نقد ال ��و �مقدورك تزو�د المشار�ین �التقر�ر �امال ، ولكن إعطائهم 
نملخصا أو �عض الع�ارات والتوص�ات قد تكو مهمة لدیهم وتفي �الغرض 
ًالمطلوب ، ومهم جدا أن تعرض علیهم الصور واألصوات أو النصوص 

س�قا قبل النشر ، حتى ال یتعرض المطبوعة للع�ارات التي قالوها م
+المستهدفو أل+ ضرر جسد+ أو معنو �سبب تفسیرك لما قالوه أو فعلوه  ن

  .، تأكد دائما من أخذ الموافقة المس�قة قبل النشر 
   )False Hope( الكاذب /  األمل المز/ف - ٩

ن     ال تجعل المستهدفین �عتقدو من خالل أسئلتك �أن األمور سوف 
ً �حثك أو مشروعك الذ+ تجر�ه، وال تعK وعودا خارج نطاق تتغیر �سبب ِ

  . �حثك أو سلطتك أو مر�زك أو تأثیرك
   ) Vulnerability مراعاة مشاعر اآلخر/ن- ١٠

ن   قد ��و �عض المستهدفین أكثر عرضة للشعور �االنهزام�ة أو 
االستسالم �سبب عامل السن أو المرض أو عدم القدرة على الفهم أو 

  .ر؛ فیجب عل�ك مراعاة مشاعرهمالتعبی
   )Exploitation(  استغالل المواقف - ١١
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      ال تستغل المواقف لصالح �حثك؛ فال تفسر ما تالحظه أو ما �قوله 
  . ناآلخرو �ش�ل غیر م�اشر حتى تخدم �حثك 

  
  
   )Anonymity(  سر/ة المعلومات -  ١٢  

ِ فال تعK أسماء أو      عل�ك حما�ة هو�ة المستهدفین في �ل األوقات
تلم�حات تؤد+ إلى �شف هو�تهم الحق�ق�ة، و�م�ن تحقیU ذلك من خالل 
تحو�ل األسماء إلى أرقام أو رموز مع التأكد من إتالف �ل ما یتعلU بهو�ة 

  .المستهدفین �عد انتهاء الدراسة 
   )Animal Rights( ق حقو الحیوان - ١٣

    إذا �انت دراستك متعلقة �الحیوان فإن هناك اعت�ارات أخالق�ة في هذا 
الخصوص یجب عل�ك مراعاتها؛ إذ یجب عل�ك معاملة الحیوان ورعایته 
 Uالرعا�ة الالئقة �ه واإلحساس �مد� األلم وعدم الراحة عنده ، هذا �التواف

  .مع متطل�ات أهداف أ+ دراسة أو �حث تقوم �ه
  

  

  

  

  

  



  البحث العلميمیثاق اخالقیات 
  

 

                                                               -         - ٢٢

  

  

  

eال#حث العلميشرو   

ًحتى ��و ال#حث ناجحا ال بد من توافر شروe علم�ة ف�ه منها   :ن
  :مش�لة ال#حث -١

نالبد أن تكو مش�لة ال�حث مصاغة �ش�ل دقیU وهي أصعب 
نمراحل ال�حث العلمي، وان تكو محددة في ع�ارات واضحة 

  ومفهومة

ً أن �قدم شیئا جدیدا-٢ ً ِّ َ ُ:  
ِّ       من الضرور جدا أن �قد َُ ً ر ال�احث أهم�ة الموضوع الذ+ س��تب +

ًف�ه وجدته وطرافته، فال ��تب موضوعا س�قه غیره إل�ه فأش�عه �حثا  ًَ َ َْ َ َ َ َّ ِ
�انا، اللهم إال إذا �ان غیره قد تناول جان�ا من جوان�ه، فال �أس  ًوتحل�ال ̂و ً ً

ّفي أن یختار جان�ا أخر، وال شك أن لكل موضوع عدة جوانب ً.  
  :قع�ة الحیو�ة والوا-٣

ِ       ومن أهم عوامل نجاح الموضوع أن ��و حیو�ا واقع�ا، له صلة  ً ً ن
قو�ة �میل الطالب، وحاجة المجتمع و�لما اتسعت دائرة االنتفاع �ه ازدادت 
ًأهمیته، فالكتا�ة �موضوع یهم الناس و�قدم لهم نفعا، أو حلوال لمشاكلهم، أو  ً ِّ

م وراحتهم ورفاهیتهم، أهم ً�شخص لهم مرضا، أو �سعى في تطو�ر مجتمعه
  .من الكتا�ة �موضوع خ�الي �عید عن واقع الناس ألنهم لن یهتموا �ه

  : خصو;ته وغزارة مصادره-٤
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     ومن عوامل نجاح ال�حث أ�ضا خصو�ة مادته وأف�اره، وغزارة مصادره 
وتوافرها، وعلى الع�س من ذلك ال�حث الفقیر �المادة العلم�ة، الفقیر 

ً��و ناجحا وسیتعب �ات�ه �ثیرا، ولذلك �ان من أهم واج�ات �المصادر لن  ًِ ُ ن
ال�احث قبل اخت�ار �حثه أن ی�حث عن مصادره، ل�عرف هل �ستط�ع 

  الكتا�ة ف�ه أم ال؟
  : وضوح المنهج-٥

      وممن عوامل نجاح ال�حث وضوح منهجه، وتنظ�م خطته �ش�ل 
واب وفصول ِمنطقي واضح مستوعب، فیوزع أف�اره الرئ�سة ضمن أب

  منسجمة، ثم یبدأ الكتا�ة �حیث �سلسل أف�اره، و�نتقل مع 
Jالقار من نقطة إلى أخر بترا�K، ف�حس قار �حثه أنه یهضم ما �قرأ،  � +ِ ُ
نفال ینتقل لما �عده إال وقد استوعب ما قبله وفهمه، وعلى الع�س ��و 

  .الغموض
  : تحدید عنوان الموضوع بدقة-٦

َیجب أن �عبر عن مضمونه، قد تختصر عناو�ن       إن عنوان الموضوع  ُ ِّ
ِّاأل�حاث عادة في �عض الكلمات، فیجب على ال�احث أن �حدد موضوعه  ُ ً
ِّتحدیدا دق�قا، وال یخرج في المعالجة عنه، وال �مهد له �المقدمات الطو�لة  ً ً
ًجدا، أو �أتي �متعلقاته �ش�ل موسع جدا، ف�ه استطراد وشطK وخروج عن  ًّ

  . بل �حاول التر�یز الجاد على موضوعهالمقصود،
  : سالمة األسلوب ووضوح الع#ارة-٧ 

ِ     إن ما ��سب ال�حث أهم�ة �بیرة، سالمة أسلو�ه من األخطاء العلم�ة  ُ
ُواللغو�ة، ووضوح ع�اراته، وعدم غموضها وان مما �فقد ال�حث أهمیته �ثرة  ٕ

ِاألخطاء ، فعلى ال�احث أن �حرص على الكتا�ة وفU ا ألسالیب اإلنشائ�ة َ
�ة الفص�حة، محاوال قدر اإلم�ان   .ًالع̂ر
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  :ّ دقة المعلومات-٨
ََّ      إن المعلومات الموثقة بذ�ر مصادرها، والمبینة �األرقام، تدل على  َّ
ء معلومات أكیدة، وعلى الع�س من ذلك  +الدقة في ال�حث، وتعطي القار ِّ

ناس دو تمح�ص أو تدقیU ُالنقل الجزاف من الذاكرة، أو ما یتناقله الن
  .و�حث عن مصادره، والتأكد من سالمته، أمور تفقد ال�حث أهمیته وق�مته

  : توص�ات ال#حث-٩
البد أن تصاغ التوص�ات �ش�ل واضح ودقیU ونا�ع من النتائج التي     

نتوصل إلیها ال�احث وأن تكو م�سطة ول�ست بها إسهاب �فقد ال�حث 
  .أهمیته

  العلم �مهنة
نلماء أن یتمس�وا �معاییر المهنة مثلما یتمس�و �معاییر الخلU على الع

آل�ة جیدة للتح�م في جودة السلع "والمع�ار المهني ال یز�د عن �ونه . العام
  "والخدمات المهن�ة، �ما أنه �حافr على االحتفاq بثقة العامة �المهن

، خدمات أو أش�اء ذات صفه  �     و�قدم العلم، مثل المهن األخر
نتماع�ة وال�احثو في العلم �شیرو إلى هذه األش�اء وهذه الخدمات اج ن

الجلیلة على أنها أهداف أو غا�ات العلم و�م�ن أن نعرف الهدف �أنه 
وتلعب . النتیجة النهائ�ة أو المحصلة التي ی�حث عنها أفراد أو مجموعات
  .ًأهداف المهنة دور مفتاح�ا في تحدید المهنة وتبر�ر معاییرها للسلوك

  
  :شروe نجاح المشتغلین #ال#حث العلمي

 �اإلجراءات ١٩٧٤      أوصى الیونس�و في توص�ة له صادرة في 
ًالمؤد�ة إلى نجاح المتشغلین �ال�حث العلمي مؤ�دا على أنه ین�غي للدول 
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ناألعضاء عندما تقوم �مهمة أصحاب العمل الذین �ستخدمو �احثین 
  :علمیین

  .نلعو الماد+ ل�احثیها العلمیینتوفیر الدعم األدبي وا) أ (
نالسعي إلى أن تكو قدوة حسنة ألصحاب العمل اآلخر�ن الذین ) ب (

  .ن�ستخدمو هؤالء ال�احثین
حث جم�ع أصحاب العمل على العنا�ة بتوفیر ظروف عمل مرض�ة ) ج (

  .لهؤالء ال�احثین
نضمان تمتع �احثیها �ظروف عمل مرض�ة وأجور عادلة دو تتمییز ) د (

  .�مي وتوفیر الفرص والتسه�الت الكاف�ة للتقدم العلميتح
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  المعاییر المنهج�ة لل#حث العلمي

  .ال�حث عن الوضوح والدقة عند ص�اغة الفروض وهدف التجارب  -١
نین�غي أن تكو الفروض قابلة لالخت�ار ومقبولة، ومتسقة مع   -٢

  .المعط�ات
  .كراروحیثما أم�ن دراسة الظواهر المح�مة القابلة للت  -٣
  .قاستخدام المعلومات واألدوات المتوافرة الموثو بها أكثر  -٤
  .اإلعتناء بتسجیل وتأمین المعط�ات  -٥
ن�ن ناقدا، دق�قا متش��ا ال توافU على أ+ نظر�ة أو ف�ره دو سبب   -٦ ً ً ً

Uمقنع، وأخضع أف�ارك ونظر�اتك للفحص الدقی.  
  .ي جوانب ال�حثتجنب خداع الذات واالنح�از واألخطاء العفو�ة ف  -٧
  .استخدام المناهج اإلحصائ�ة المناس�ة في وصف وتحلیل المعط�ات  -٨
  

  : العالقة بین األستاذ وال#احث
األستاذ      ین�غى النظر هذة العالقة بوصفها نوع من التشارك من حیث 

.  الذ� یتلقى النصح �حU �الهما النفع من عملهما معاوال#احث الناصح
نذه العالقة دائما ما تكو نافعة لكال الطرفین وللمهنة وعلى الرغم من أن ه

نإال أن المعلمین الناجحین قد �ستغلو ال�احثین الذین یتلقو ، العلم�ة ن
ًفأح�انا یرفض . قوهذا اإلستغالل �م�ن أن �حدث �طر عدیدة. النصح 

األساتذة منح التقو�م المالئم لل�احثین مقابل اسهاماتهم و�ذلك عدم إظهار 
ًوأ�ضا قد �ستخدم األستاذ مر�زة وسلطاتة ل�حصل على . واإلحترامالود 

و̂رما �طلب ، نمزا�ا شخص�ة مقدمة من ال�احثین الذین �علمو بإرشادة
األساتذة من ال�احثین أن �قضوا أكبر وقت مم�ن فى �حث األستاذ والواقع 
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 Uنأن �ثیر�ن من طلب الدراسات العل�ا �ش�و الظلم والتعسف ف�ما یتعل
أحد األس�اب التى تفسر . روف العمل والتوقعات المحتملة من ورائة�ظ

األساتذة هم : استغالل االساتذة لطالبهم هو أن العالقة بینهم غیر متوازنة
نوال�احثو الذین یتلقو النصح ، االعلى فى المنزلة والمعرفة والخبرة والنفوذ ن

، ح واإلرشادهم األدنى، والبد من عمل ورش عمل لتعل�م األساتذة النص
ًو�یف ��و األستاذ مرشدا   .ن
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  تعريف الملكية الفكرية

     �قصد �الملك�ة الف�ر�ة �ل مـا ینتجـه الف�ـر اإلنـساني مـن إبـداعات مثـل 
االختراعــــــات والنمــــــاذج الــــــصناع�ة والعالمــــــات التجار�ــــــة والكتــــــب والرمــــــوز 

قن االســتفادة �ــشتى الطــر مــن عملـــه واألســماء، وهــى تم�ــن مالــك الحــU مـــ

 Uالــذ� �ــان مجــرد ف�ــرة ثــم تبلــورت إلــى أن تــص�ح فــى صــورة منــتج ، و�حــ
 Uنللمالــك منــع اآلخــر�ن مــن التعامــل فــى ملكــه دو الحــصول علــى إذن مــسب

منه، �ما �حU له مقاضـاتهم فـى حالـة التعـد+ علـى حقوقـه والمطال�ـة بوقـف 
  .صا�ه من ضررالتعد+ أو وقف استمراره والتعو�ض عما أ

  :هدف الملكية الفكرية

�     حما�ــة المختــرعین والمبــدعین مــن اســتغالل نتــاجهم الف�ــر واإلبــداعي 
لضمان حقوقهم الماد�ة . ن�معرفة اآلخر�ن دو الرجوع إلیهم والتصر�ح منهم 

واألدب�ة ممـا �ـشجع علـى مز�ـد مـن االختراعـات واالبتكـارات �مـا �عـود �ـالنفع 
  .نيعلى المجتمع اإلنسا
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  :التشريعات المصرية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية

+     �ــذلك �ــان التــشر�ع المــصر حاضــرا لحما�ــة الملك�ــة الف�ر�ــة بــل أ�عــد 
 Jقمـــن ذلـــك أن القـــضاء المـــصر �حمـــى حقـــو المؤلـــف اســـتنادا إلـــى م�ـــاد +
 نالقــانو الطب�عـــي وقواعــد العدالـــة اللتــین یلتـــزم القاضــي بإعمالهمـــا فــى حالـــة

  .عدم وجود نص تشر�عي

قومــن أهــم التــشر�عات التــى صــدرت فــى مجــال حما�ــة حقــو الملك�ــة الف�ر�ــة 
  :فى مصر

  :قفى مجال حما�ة حقو الملك�ة  األدب�ة والفن�ة: أوال

ق �حما�ــة حقــو الملك�ــة األدب�ــة ١٩٥٤ لعــام ٣٥٤ن صــدر القــانو •
 لـسنة ١٤والفن�ة، وأدخلت عل�ـه التعـد�الت فـصدرت القـوانین رقـم 

ـــم ١٩٦٨ ـــسنة ٣٤، ورق ـــم ١٩٧٥ ل ـــسنة ٣٨، ورق ـــم ١٩٩٢ ل ، ورق
ق، والتعدیلین األخیر�ن عن�ا �حما�ة حقو مـؤلفى ١٩٩٤ لسنة ٢٩

 مع انتشار الثورة المعلومات�ة ، ًبرامج الحاسب اآللي، وذلك تمش�ا
  .قو�ذلك حما�ة حقو مؤلفي المصنفات السمع�ة وال�صر�ة

  :ناع�ةقفى مجال حما�ة حقو الملك�ة الص: ثان�ا
نصــدر قــانو بــراءات االختــراع والرســوم والنمــاذج الــصناع�ة رقــم  •

، ورقـــم ١٩٥٣ لـــسنة ٤٥٣، وتـــم تعدیلـــه بـــرقم ١٩٤٩ لـــسنة ١٣٢
  .١٩٥٥ لسنة ٦٥٠

، ١٩٥١ لـسنة ٥٥ن ولحما�ة األسـماء التجار�ـة صـدر القـانو رقـم •
ـــم عـــدل �القـــانو رقـــم  ـــسنة ٦٧نث ، وقـــد روعـــي فـــى هـــذه ١٩٥٤ ل

اق�ــــــات الدول�ــــــة الخاصــــــة �حما�ــــــة الملك�ــــــة القــــــوانین إح�ــــــام االتف
  .الصناع�ة
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ن قـــانو العالمـــات الـــصناع�ة والتجار�ـــة حیـــث صـــدر القـــانو رقـــم • ن
ن �موجب القـانو رقـم ٤٠، ثم أضیف إل�ه المادة ١٩٣٩ لسنة ٥٧

 ٢٠٥ن والقــــانو ١٩٥٤ لــــسنة ٥٦٩ن والقــــانو ١٩٥٣ لــــسنة ٥٣١
  .١٩٥٩ لسنة ٩٦ن والقانو رقم ١٩٥٦لسنة 

   :٢٠٠٢ لسنة ٨٢نررة لجرائم الملك�ة الف�ر/ة وفقا لقانو العقو#ات المق
تین •   الح�س أو الغرامة أو أحد+ هاتین العق̂و
  :العقو�ة غیر المشددة  •

نأورد المــشرع فــي قــانو الملك�ــة الف�ر�ــة عقو�ــة موحــدة لكــل الجــرائم التــي 
  .عقو�ة الح�س �حد أدني شهر   -تضمنها 

ه ، و�حــــد أقــــصي عــــشرة آالف جن�ــــغرامــــة �حــــد أدنــــي خمــــسة آالف  -    
  .جن�ه
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  آليات نشر ثقافة حماية  حقوق الملكية الفكرية داخل الكلية

  :   تقوم الكل�ة #اتخاذ اإلجراءات اآلت�ة
عــداد میثــاق  الحفــاq علــى القــ�م الجامع�ــة �ــشتمل علــى حما�ــة  إ•

قحقـــو الملك�ـــة الف�ر�ـــة فـــى ضـــوء قـــانو حما�ـــة حقـــو الملك�ـــة  ن ق
  .، وفى ضوء أخالق�ات المهنة ٢٠٠٢ لسنة ٨٢قم الف�ر�ة ر

ق  وضع قانو حما�ة حقو الملك�ة الف�ر�ة رقم •  ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ن
  .على البوا�ة االلكترون�ة للكل�ة

   وضــــــع میثــــــاق الحفــــــاq علــــــى القــــــ�م الجامع�ــــــة علــــــى البوا�ــــــة •
  .االلكترون�ة للكل�ة

  . توز�ع المیثاق على األقسام المختلفة �الكل�ة•
قات ومطو�ـــات  لنـــشر ثقافـــة حما�ـــة حقـــو الملك�ــــة  ط�ـــع ملـــصق•

  .الف�ر�ة، والحفاq على أخالق�ات المهنة توزع �الكل�ة

ـــة، والمعامـــل • ـــصقات خاصـــة بإرشـــادات اســـتخدام الم�ت� ـــع مل  ط�

 �الكل�ة 

قتنظ�م ندوات علم�ة لنشر ثقافة حما�ة حقو الملك�ة الف�ر�ة بین  •
  . �الكل�ةأعضاء هیئة التدر�س والطالب وجم�ع العاملین

ق تـــدر�س ثقافـــة حما�ـــة حقـــو الملك�ـــة الف�ر�ـــة وأخالق�ـــات المهنـــة •
  ضمن المقرر التثق�في

ق إیداع �عض الكتب التي تتناول حقو الملك�ة الف�ر�ة والنشر في •
  الم�ت�ة
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ق تــدر�س حقــو الملك�ــة الف�ر�ــة والنــشر ضــمن مقــررات الدراســات •
  .العل�ا للطالب

قامع�ـة الخاصـة #حقـو الملك�ـة الف�ر/ـة والتـي تتبنى الكل�ة األعراف والق�م الج
  :�م�ن إیجازها في اإلرشادات التال�ة

 عــــدم تقــــد�م أ+ ب�انــــات أو معلومــــات أو أف�ــــار خاصــــة �ــــآخر�ن •
  .ندو نسبتها إلى مبدعیها األصلیین، على أنها من إنتاجهم

 علــى عــضو هیئــة التــدر�س ذ�ــر أعمــال اآلخــر�ن عنــد االقت�ــاس •
ــــو �ــــان شــــر��ا فــــي  ــــى ل ــــألیف أو ناشــــراحت ــــتم ًالت ــــذ+ ی  للعمــــل ال

  .االقت�اس منه

 عـــدم تـــدل�س أو تزو�ـــر ب�انـــات ال�حـــث العلمـــي �ـــأ+ شـــ�ل مـــن •
  .األش�ال

حیـــــث أن ذلـــــك �ـــــضر ،  تجنــــب حـــــذف أ+ ب�انـــــات مـــــن ال�حــــث•
  .�الحق�قة و�شوهها

•Kبـل یجـب ،  تجنب إقرار أ+ نتیجة �حث�ة علـى أسـاس التوقـع فقـ
  .تحل�الت اإلحصائ�ة المناس�ةإت�اع المنهج العلمي واستخدام ال

  .ن أال تكو االستنتاجات والنتائج هدفها خدمة أغراض شخص�ة•

وفــى حالــة تجاهــل ،  عــدم التجاهــل المتعمــد أل+ ب�انــات متناقــضة•
أ+ ب�انـــــات لـــــسبب مـــــا یجـــــب إقـــــرار هـــــذا الـــــسبب فـــــي الب�انـــــات 

  .المنشورة
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لـة  تعتبر الجامعة الطـرف المتعاقـد والـضامن للمـنح ال�حث�ـة الممو•
ن و�التالي تكو الب�انـات الناتجـة عـن األ�حـاث ملكـا ً وخارج�اًمحل�ا

أو ، نتكــو ملكــا منفــردا لل�احــث الــذ+ شــهد انطالقهــاوال ، للجامعــة
  .حتى فر�U ال�حث

حتـــــى إذا تـــــرك ،  الجامعـــــة مـــــسئولة عـــــن نزاهـــــة ب�انـــــات ال�حـــــث•
  .نال�احثو الجامعة

  .روع ال�حثي حفr الب�انات �طر�قة آمنة �عد االنتهاء من المش•

 ال یجــوز التــسرع فــي نــشر أو إعــالن نتــائج ال�حــث العلمــي قبــل •
  .التأكد من مصداق�ة النتائج

 إت�ـــــاع المعـــــاییر الدول�ـــــة للتـــــألیف والنـــــشر عنـــــد �تا�ـــــة األســـــماء •
وال یجـــوز إدراج أ+ اســـم مـــن ، المـــشار�ة فـــي ال�حـــث أو التـــألیف

  .غیر المساهمین على سبیل المجاملة  أو ت�ادل المصالح

،  ال یجوز نشر ذات ال�حث في جهتین مختلفتین في نفس الوقت•
إال إذا تــم إعــالم الناشــر األول وموافقتــه أو إذا مــا تــم اإلشــارة فــي 

  .المرة الثان�ة إلى ما تم نشره سلفا

 ال یجــــــوز اإلعــــــالن عــــــن نتــــــائج ال�حــــــث فــــــي وســــــائل اإلعــــــالم •
  .ومخاط�ة الرأ+ العام قبل النشر في مجالت علم�ة مح�مة
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ال یجــــوز حجـــــب المعلومـــــات المتعمــــد أو الحـــــذف المقـــــصود أو  •
  .التدخل الشخصي إلفساد ال�حث

 ال یجـــــوز اســــــتغالل إم�ان�ـــــات الجامعــــــة أو اســـــمها أو شــــــعارها •
�لمزاولـــــة أنـــــشطة خارج�ـــــة لحـــــساب جهـــــات أخـــــر إال بـــــإذن مـــــن 

 الجامعة
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  ضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية داخل الكلية

 أكثــر مــن عــضو فــى مؤلــف أو �حــث �حیــث ال �م�ــن فــصل  إذا اشـترك-١
نصیب �ل منهم فى العمل المشترك اعتبر جم�ع الشر�اء مؤلفین للمـصنف 

وفـى هـذه الحالـة ال . +�التساو ف�مـا بیـنهم مـا لـم یتفـU �تا�ـة علـى غیـر ذلـك
  . قیجوز ألحدهم االنفراد �م�اشرة حقو المؤلف إال �اتفاق م�توب بینهم

ـــع وحـــده  مـــن حـــU العـــضو-٢ ـــذ� وجـــه وأدار المـــصنف الجمـــاعي التمت  ال
  .ق�الحU فى م�اشرة حقو المؤلف، �عد موافقة المشار�ین

  یلتـــزم أعـــضاء هیئـــة التـــدر�س �الكل�ـــة بإیـــداع الرســـائل واأل�حـــاث علـــى -٣
  .موقع الكل�ة

:"  ��تــب األســتاذ الجــامعي فــي مقدمــة مؤلفــه الجــامعي فــي م�ــان واضــح-٤
  ".نمؤلف وط�عه دو الرجوع إلى المؤلف�حظر نسخ أ+  جزء من ال

 عنه أن ی�اشر حـU حما�ـة مؤلفـه أو مـصنفه ینوب على العضو أو من -٥
  المترجم 

 لالسـتغالل المـاد+ مـن قبـل +الف�ـر یتقدم العضو الذ� تعـرض مـصنفه -٦
  :الغیر إلى اللجنة المختصة وذلك التخاذ ما یلي

لي �اإلضـافة  رد  العائد الماد+ عن هذا المصنف للمؤلـف األصـ•
  .لغرامة تحددها اللجنة

 مــصادرة جم�ــع النــسخ المنــسوخة مــن المــصنف لــصالح المؤلــف •
  .األصلي

ٕ حرمــان العــضو المــستغل للمــصنف األصــلي مــن تــألیف واعــداد •
  .المؤلفات الجامع�ة لمدة تحددها اللجنة
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 فــى حالــة االمتنــاع عــن دفــع الغرامــة ورد الم�ــالغ المطلو�ــة، ترفــع •
  . لى إدارة الكل�ة التخاذ قرار بتحو�له لمجلس تأدیباللجنة األمر إ

  : إجراءات خاصة #السادة أعضاء هیئة التدر/س والهیئة المعاونة: أوال
 علــى مجــالس األقــسام تفعیــل دور لجنــة مراجعــة الكتــب الجامع�ــة •

ق�ما �ضمن حما�ة حقو الملك�ـة الف�ر�ـة وأخالق�ـات المهنـة داخـل 
  .الكل�ة

حـدث المراجـع العلم�ـة والـدور�ات العلم�ـة فـى  على الكل�ة تـوفیر أ•
  .التخصصات المختلفة �الكل�ة

  :الطالب: ثان�ا 
لتــــزم الطــــالب  بــــذ�ر مــــصادر المعلومــــات التــــى �ــــستعینوا بهــــا ُ ی•

ــــة أو  ــــالمقررات أ+إلنجــــاز األ�حــــاث المطلو�  إجــــراءات خاصــــة �
  .الدراس�ة

عند اشتراك الطالب فى عمـل أو نـشا_ مـا یجـب تحدیـد دور �ـل •
 .نهم قبل إنجاز العملم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البحث العلميمیثاق اخالقیات 
  

 

                                                               -         - ٣٨

   اإلرشادات بالمكتبة للطالب 

ق یلتزم الطالب #ضوا#m  حما�ة حقو الملك�ة الف�ر/ة الخاصة #الم�ت#ة ••••
  :وهى

  . الحرص على سالمة الكتب ونظافتها•
. �تا�ـــة الب�انـــات الخاصـــة �الكتـــاب �التفـــصیل عنـــد االســـتعانة �فقـــرة منـــه •

  ).التوثیU( حتى یتم ذ�ر المصدر 
االلتــزام �عــدد األوراق المــسموح بهــا للتــصو�ر مــن الكتــاب �مــا هــو معلــن  •

  .�الم�ت�ة
 الحصول على إذن من صاحب الرسالة العلم�ة أو أحد المـشرفین علیهـا •

  .عند الرغ�ة في اإلطالع علیها
• Uیلتزم الطالب �اسـتخدام النـسخ األصـل�ة مـن الكتـب والبـرامج عـن طر�ـ 

  .ي �الكل�ةشرائها من منفذ الب�ع الرسم
 یلجأ الطالب إلـى لجنـة أخالق�ـات ال�حـث العلمـي عنـد تعرضـهم للتعـد+ •

 .قعلى حU من حقو الملك�ة الف�ر�ة الخاصة بهم
  :5 أعضاء الجهاز اإلدار-:ثالثا 

 �حظر على الموظف الق�ام �النسخ من مصنفات محم�ة الستعمالها فـي •
  .ئولة نإجراءات قضائ�ة أو إدار�ة  دو إذن من اللجنة المس

 �م�ـــن للموظـــف نـــسخ أجـــزاء قـــصیرة لعـــضو هیئـــة التـــدر�س �الكل�ـــة مـــن •
مــصنف وذلــك ألغــراض التــدر�س بهــدف اإل�ــضاح أو الــشرح؛ �ــشر_ أن 
ن��و النسخ في الحدود المعقولة وأال یتجاوز الغرض منه وأن یـذ�ر اسـم 

  .المؤلف وعنوان المصنف علي �ل النسخ
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ام أ� مــصنف أل+ أنــشطة  �حظــر تحــصیل أ� مقابــل مــالي عنــد اســتخد•
  .خاصة �الطالب أو أعضاء هیئة التدر�س

 یتعــرض الموظــف الــذ� �قــوم �الكــشف عــن معلومــات �علــم �ــسر�تها أو •
ناستخدامها دو االلتزام �قوانینها  للتحو�ل للشؤو القانون�ة   . ن

ق  یلتزم موظفو الم�ت�ة �الضوا�K الخاصة �حما�ـة حقـو الف�ر�ـة و�قومـوا •
  اكن واضحة للطالب بإعالنها فى أم

  الخبــرات الخاصــة التــي اكتــسبها الموظــف �فــضل حــصوله علــى دورات •
رمج�ــات متطــورة عــن طر�ــU الكل�ــة ال �یجــوز لــه منحهــا لجهــات أخــر  ̂و

 .ن�مقابل ماد+ أو بدو
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  آلية نشر أخالقيات البحث العلمي

قوحقـو الملك�ـة وجود لجنـة خاصـة الخالق�ـات ال�حـث العلمـي  •
 الف�ر�ة تقوم بنشر اخالق�ات ال�حث العلمي ومتا�عة تطب�قها

 نشر ملصقات والفتات ارشاد�ة لنشر الوعي المطلوب •

قعقــد ورش العمــل الخاصــة �أخالق�ــات ال�حــث العلمــي وحقــو  •
 الملك�ة الف�ر�ة

متا�عــــة إجــــراءات تــــسجیل ومناقــــشة الرســــائل العلم�ــــة �الكل�ــــة  •
 المطلو�ةوتقی�م تطبیU القواعد 

متا�عة ال�حوث المنشورة ألعضاء هیئة التدر�س �الكل�ة وتقی�م  •
 تطبیU القواعد المطلو�ة
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  آلية مراقبة أخالقيات البحث العلمي

 ال�حث أخالق�ات لنقل األساس�ة اآلل�ة هي االجتماع�ة التنشئة •

   عام �ش�ل العلم وثقافة العلمي،

 الـــــسرقات مثـــــل �ـــــةالعلم االنحرافـــــات علـــــى العقو�ـــــات تـــــشدید •

  .العلم�ة

 العلمــي �ال�حـث المرت�طــة الترقـي لـنظم صــارمة ضـوا�K وضـع •

  .واألكاد�م�ة العلم�ة المؤسسات في

 ثقافــــة تحــــسین علــــى والعمــــل العلمــــي، للنــــشــر ضــــوا�K وضــــع •

 .العلمي النشر
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  المراجع

 مقـدم ،"العلمـي ال#حـث أخالق�ـات دلیـل :" شـلبي دمحم إسماعیل إلهام .١
ــاهرة جامعــة الجــودة، مانضــ لوحــدة ــة �ل�ــة – الق  الر/اضــ�ة، التر;�
 م٢٠١٠

قضا�ا عالم�ة جدیـدة فـى ):"٢٠٠٥(حسام الدین عبد الغنى الصغیر .٢
، االجتمــاع المــشترك بــین منظمــة الو/بــو " مجــال الملك�ــة الف�ر/ــة 

ـــي  ـــة لممثل ـــة الف�ر/ ـــة حـــول الملك� ـــدول العر;� ـــة ال ـــة وجامع العالم�
  ). مایو٢٤- ٢٣(فى القاهرة المنعقد "الصحافة واإلعالم 

قحقـو المؤلـف والحقـو " ، ) ١٩٩٨( حسن عبـد ال#اسـm جم�عـي .٣ ق
مجلة حما�ة الملك�ة الف�ر/ـة ، العـدد " المجاورة فى س#اق االنترنت 

  .الخامس

، �ل�ــة التمــر/ض، ) ٢٠١٥(قدلیــل حقــو الملك�ــة الف�ر/ــة والنــشر  .٤
  .جامعة الزقاز/3

ـــة الف�ر/ـــة  .٥ ـــة الر/اضـــ�ة �): ٢٠١٠(قدلیـــل حقـــو الملك� ـــة التر;� ل�
  .للبنات، جامعة حلوان

 وأسـالی#ه، مناهجه أسسه، العلمي، ال#حث: " عل�ان مصطفي ر;حي .٦
  .٢٠٠٤الدول�ة، األفكار بیت األردن، ،e١ ، "إجراءاته

5قانو حما�ة حقو الملك�ة المصر رقم  .٧ ق   ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ن
قحقـو المؤلــف فـى ضــوء أراء الفقــه ): " ٢٠٠٠(دمحم حـسام لطفــي  .٨

5دراســة تحلیل�ــة للقــانو المــصر ، e "�ــام القــضاء  وأح  ،م�ت#ــة ٢ن
  .النسر الذهبي،  القاهرة


