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 نحو میثاق أخالقي للبحث العلمي             

یھدف المیثاق إلي إكساب اعضاء ھیئة التدریس معارف ومھارات واتجاھات ایجابیة نحو  
  والباحث العلمي لنرتقي بالبحث العلمي. أخالقیات البحث

  استھدف الدلیل الى تحقیق األھداف التالیة :

 یتعرف علي أخالقیات وقیم البحث العلمي  

 یتعرف علي أخالقیات الباحث العلمي  

 یطبق منھجیة البحث دون التعارض مع األخالق  

 یتعرف علي المسئولیة االجتماعیة للبحث العلمي  

 حو أھمیة االلتزام بأخالق البحث العلميیكون اتجاھا ایجابیا ن  

  محاور الدلیل المیثاقى :

 أخالقیات الباحث العلمي  

 أخالقیات وقیم البحث العلمي  

 آلیات مراقبة أخالقیات البحث العلمي  

   ما أھم األخالق التي یجب أن یتحلي بھا الباحث العلمي؟.

اإلنسانیة التي یجب أن یتحلى أخالقیات الباحث العلمي ھي أخالق وقیم اإلنسان والفضائل  
 العطاء ، العفة ، العدالة ،  األمانة ، الصدق :بھا

  أخالقیات البحث العلمي

 ) الدقةAccuracy (  

 ولیة (ئالمسResponsibility (  

 ) األمانة العلمیةIntegrity  (   
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 ) التعاونCollaboration (  

 )  سریة المعلوماتAnonymity(  

 ) الموضوعیةObjectivity(  

  في البحث العلمي؟ من تقع مسئولیة مراعاة األخالقیات على

  یتحمل المسئولیة الكاملة. الباحث: -١

فھي مسئولة عن البحوث التي تجرى بھا والبد من وجود مؤسسات البحث العلمي:  -٢
  لجان أخالقیات بھا للمراقبة.

یات البد من أن یرفق بالبحث موافقة لجنة األخالق محررو المجالت العلمیة: -٣
  بالمؤسسات العلمیة.

فال یجب التمویل اال بعد تقدیم ضمانات مراقبة المبادىء  وكاالت التمویل والمنظمات: -٤
  .األخالقیة للبحث

یجب أن یلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئولیات الرئیسیة في البحث والتألیف العلمي 
  واإلشراف على الرسائل العلمیة لعل من أھمھا:

 والتألیف العلمي  البحث  -١

  ،ط ھ فق ره وعمل ھ إال فك ب لنفس ال ینس ھ ف ھ ومؤلفات ذ بحوث ي تنفی ة ف ة العلمی األمان

.ً ً ومحددا  ویجب أن یكون مقدار االستفادة من اآلخرین معروفا

  ائي ز االنتق ة لآلخرین دون التحی یجب توخي الدقة عند تلخیص وجھات النظر العلمی

 في العرض وفق الھوى أو المیول.

 م تو ي بحك ي أساس التزام أخالق انیة ك ع واإلنس ة والمجتم د المعرف ا یفی ھ لم ھ بحوث جی

 وظیفتھ.

  ى ماء عل ادل األس ً تب ا ق أخالقی احبھا وال یلی ى ص ات إل ب المؤلف ي أن تنس یراع

 المراجع ابتغاء مكاسب مالیة أو جاھھ علمیة.
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 د ً ب ا ً ومفھوم ً وواضحا بس یجب أن یكون مقدار االقتباس من المصدر محددا ون أي ل

 أو غموض.

  تم م ی ع ل ذكر مراج ا وال ت وع إلیھ ن الرج ة تمكن م ة وبدق ة تام ع بأمان ذكر المراج ت

 استخدامھا إال باعتبارھا قائمة قراءة إضافیة.

  ع ن وض اد ع تركة واالبتع وث المش ي البح ة ف تركین بدق یح أدوار المش ب توض یج

 األسماء للمجاملة.

 ر عدم بتر النصوص المنقولة بما یخل بق ك بقصد أو بغی ان ذل صد صاحبھا سواء ك

 قصد.

  أمور شخصیة أو بمسائل ر ب ق األم ً إذا تعل المحافظة على البیانات واجبة، خصوصا

 مالیة أو سلوكیة.

  ،ك ة ویتحمل المسئولیة تجاه ذل ة الفكری انون الملكی دریس بق أن یلتزم عضو ھیئة الت

ى أ ات عل دم للطالب معلوم ى تق د حت ل الجھ ذل ك ة وینبغي ب ن الدق در م ر ق حتى كب

 تحقق أھدافھم األكادیمیة.

  ذرین وا ح ة والنزاھة وأن یكون اتذة والمتخصصین أن یتصفوا بالدق ى األس یجب عل

ائج البحوث  ات ونت ي المعلومات والبیان دثوا أو تشویھا ف ام وال یح في إصدار األحك

 المتحصل علیھا.

 ى الطال ررة عل ات المق ي المؤلف ات ف وھم الطالب یراعي تحدیث البیان ب حتى ال یت

ل عدم اإلحاطة باألوضاع  ى األق ات، أو عل حقائق مغلوطة نتیجة لعدم تحدیث البیان

 الحدیثة، وھذه مسئولیة أخالقیة جسیمة.
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 اإلشراف على الرسائل العلمیة: -٢

  ل ال یتحم ا یجب ف ر مم تقدیم المعونة العلمیة المقننة للطالب والتي ال تكون أكث

 تھ، وال تكون أقل مما یجب فال یستفید الطالب من أستاذه.الطالب مسئولی

 .التأكد من قدرة الباحث على القیام ببحثھ تحت إشراف األستاذ 

 .تنمیة خصال الباحث العلمي الجید في الطالب 

 قرار موضوع البحث.اجیھ المخلص واألمین في اختیار والتو 

 .التأكید المستمر على األمانة العلمیة والسریة 

 دفاع تأھی تعداد لل ھ ونتائجھ واالس ھ وتحلیالت ئولیة بحث ل مس ى تحم ب عل ل الطال

 عنھا.

  ى أن ذ البحث عل اء تنفی ار الحر أثن تقل واالختی یم المس تدریب الطالب على التقی

 یحتمل نتیجة قراره.

  دعي لالشتراك ي ی التقییم الدقیق والعادل للبحوث سواء التي یشرف علیھا أو الت

 في الحكم علیھا.

 د ھ ع فیھ قدرات ب وتس ة للطال زاز أو إذالل أو إھان لوكیات ابت ى س زالق إل م االن

ل  ة تخ ائل، بطریق ة للرس ة العلنی ات المناقش ي جلس ث أو ف اء البح واء أثن س

 والمعرفي والخلقي السلیم للطالب.ھ الخلقیة إزاء المساھمة في النمبمسئولیت

 ى الرسائ م عل وازن للجان المناقشة والحك د االختیار المت ة وأیضا عن ل الجامعی

ر  ة وغی ر علمی اییر غی ى مع ائم عل ار ق أھیلي دون اختی ان الت كیل االمتح تش

 تخصصیة.  

  ي م العلم اتذة بالقس ة األس ع كاف ي م ھ العلم ب واحتكاك تفادة الطال ب باس الترحی

 وخارج القسم دون غضاضة أو حساسیة من األساتذة المشرفین على الطالب.
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 ى عدم قبول اإلشراف على إع تاذ الجامعي عل درة األس وق ق داد من الطالب تف

 متابعتھم وتوجیھھم بشكل جدید.

ام  -٣ رأي الع ي استطالعات ال داني ف ل المی ث العلمي والعم المبادئ الخاصة بالبح

 وغیرھا:

 العمل وفقا للقوانین والتشریعات المحلیة والعالمیة 

 معة  یتصرف الباحث بطریقة أخالقیة وأال یقوم بأي عمل من شأنھ اإلضرار بس

 الكلیة واسمھا.

 .الحرص عند التعامل مع األطفال والفئات األخرى داخل المجتمع 

  أي صورة من الصور حول ھ ب تم خداع اري ویجب أال ی تعاون المبحوث اختی

 الموضوع وأھدافھ والجھات الممولة.

 أي صورة من  ىالحرص عل ة ب عدم اإلضرار بالمبحوث الذي یتعاون مع الكلی

  الصور.

  داف ق األھ عدم استخدام البیانات والمعلومات ألي أغراض أخرى بخالف تحقی

ي بحث  التي یریدھا العمیل فقط (لن تتكون قاعدة بیانات أو استخدام االستبیان ف

 آخر...الخ).

  ا اریر عنھ ع تق ا ووض یتم توثیقھ ات س طة والمعلوم ن أن األنش د الباحث م یتأك

 قھ مالئمة.بصورة دقیقھ وبموضوعیھ وشفافیة بطری

  ارتھم أو رتھم ومھ ن خب ة ع ات خاطئ ى معلوم ث أن یعط ى الباح ب عل ال یج

 مؤسستھم.

  معتھا ة وتعریض س ي إحراج الكلی ھ تتسبب ف یجب أال یتصرف الباحث بطریق

 للخطر(بیع البیانات)
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 البحثي:  أثناء تصمیم وإعداد المشروع

 ا بصور ات أو یستفیدوا منھ احثون البیان د یجب أال یستغل الب أخرى إال بع ة أو ب

ر  ات السابقة غی تفادة من البیان دم االس ذلك ع الحصول على موافقات رسمیھ، ك

 المنشورة  إال بعد موافقة.

  ورة دمھا بص ة یق فاھیة أو كتابی ود ش رام أي وع ل احت ق العم ى فری ب عل یج

 كاملة.

 .ًا لعقد مكتوب  یجب أن تحدد العالقة مع العمالء وفق

 العمیل إال بعد موافقة منھ ال یجب اإلفصاح عن ھویة 

 تصمیم االستبیان  

 یجب أن یعبر مضمونھ عن األھداف 

 أال تكون األسئلة إیحائیة تدفع المبحوث نحو إجابة بعینھا 

  التجھیز للعمل المیداني

  ى الكشف عن مھ إال إذا وافق عل ر اس ي عدم ذك رام حق المبحوث ف یجب احت

لحھ  ى مص ا عل ذر تمام ب الح ن یج ق، ولك ودة والتحق راض الج ھ ألغ ھویت

ا  ي شركھ م املین ف المبحوث وعدم اإلضرار بھ في حالھ العینات الصغیرة (الع

 أو قطاع بعینھ).

 د استخدام أي ة عن آالت أو أجھزة للتصویر  مراعاة المبادئ والشروط األخالقی

 والتسجیل.

  األخالقیات قبل ملء االستبیان (التمھید):   یجب تعریف المبحوث باآلتي:

 .اسم الجھة أو المؤسسة التي تقوم باالستطالع 

  تطالع ذا االس ى ھ ر عل ل سیقتص یة: ھ ات الشخص ن المعلوم تفادة م أوجھ االس

  وحده أم یصبح نواة لتكوین قواعد البیانات
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  األسماء والبیاناتمصدر 

  ة من حق المبحوث أن یعلم مصدر العینة وكیف تم سحبھا وكیف حصلت الكلی

ة  دة أو باق ي الجری ترك ف واء مش ركة س دى الش ل ل ھ...(ألي عمی ى أرقام عل

 فضائیھ...)

 (مدتھ الزمنیة) طول االستطالع  

 (...اإلنترنت/ المحمول في دولة أخرى) أي تكلفھ سیتحملھا المبحوث 

 م تسجیل/ تصویر المقابلة ألسباب تتعلق بمراقبھ الجودةھل سیت 

  ورط ة والنفسیة/ الت ي ؟عرقي/ الصحة العقلی ما إذا كان الموضوع حساس؟ دین

 في جرائم/ اآلراء السیاسة/ المخدرات ...الخ 

 خالل استیفاء االستمارة   

 :یتمتع المبحوث بما یلي 

 الحق في رفض اإلجابة: التطوع بإرادة حرة 

 األسئلة أم االنسحاب التام، وفي كل األحوال یجب احترام رغبتھم رفض بعض 

 .یمكن للمبحوث أن یلغى أي إجابة وأن یلتزم الباحث بذلك 

 یجب أال یكشف عن أي إجابات لمبحوثین آخرین 

  ام را أی اء  وال مبك عة مس د التاس یس بع ون : ل تخدام التلیف د اس اة قواع مراع

 األجازات.

 توضیح ما یلي:

 حث وإبراز بطاقة ھویتھ. اسم البا 

 االلتزام باألخالقیات 

  الموضوع 

 ھدف المقابلة 
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 المسئولیات وااللتزامات نحو العمیل  

  تصمیم أسئلة غیر متحیزة 

  ي داف الت ق األھ ان لتحقی در اإلمك ة ق حیحة والدقیق ات الص ل البیان إعطاء العمی

 یریدھا

 االستبیان یحقق أھداف البحث 

  تحلیل النتائج وتفسیرھا 

 م ا ي ت ات الت ى البیان دعمھا  ال یرات ت ائج والتفس ات والنت ن المالحظ د م لتأك

 جمعھا.

  م ن الحك الء م تمكن العم ة لی یل الفنی ن التفاص ة ع ات الالزم ھ البیان اء كاف إعط

 على دقھ النتائج ومصداقیتھا 

  ائج حة النت ى ص م عل ة للحك ة والالزم یل الكامل ع التفاص داول ووض ھ الج دق

 ودقتھا إحصائیًا.

 توضح النتائج الفرق بین المعلومات واآلراء، النتائج والتفسیرات. أن البد 

  كذلك متابعھ ما ینشر في اإلعالم منھا. عدم الغش في النتائج 

 .تصحیح الخطأ والتزییف في نشر النتائج 

 .الحفاظ على سریھ البیانات وتدمیر كل األوراق الخاصة بالمشروع 

  ھ (أنشطة عدم استخدام البیانات ألي أغراض ذي جمعت من اجل ر ال أخرى غی

.(ً  تسویقیة مثال
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  الیة مراقبة البحث العلمى والمحافظة على حقوق الملكیة الفكریة.

اتباع االجراءات القانونیة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بالمؤلفات - ١

نص مادتین من  طبقا الى ‘ ومعاونیھم العلمیة للسادة اعضاء ھیئة التدریس

     ٢٠٠٢لسنة  ٨٢الصادر بالقانون رقم قانون حمایة الملكیة الفكریة

یشترط للحصول علي ترخیص بنسخ أو ترجمة أحد المصنفات  - :٤مادة 

) من القانون أو بالنسخ والترجمة معا دون ١٧٠المحمیة وفقا ألحكام المادة (

عھ إذن مؤلفة أن یكون ذلك ألغراض الوفاء بإحتیاجات التعلیم بكافة أنوا

ومستویاتھ، وأن یتقدم طالب الترخیص بطلبھ إلي مكتب الحمایة في الوزارة 

    المختصة علي اإلستمارة المعدة لذلك أو ما یتضمن بیاناتھا.

من ھذه  ٤یجب أن یراعي في منح الترخیص المشار إلیھ في المادة  - :٥مادة 

  الالئحة ما یأتي:

  مصنفة من التداول.أال یكون المؤلف قد قام بسحب جمیع نسخ    . ١

  أال یكون الترخیص قابال للتنازل من المرخص لھ إلي الغیر.   . ٢

  حظر استخدام البرامج الغیر مرخصة من خالل : - ٢

  مراجعة دوریة على الكمبیوتر من قبل لجنة متخصصة ، وقوع العقوبات

  والمخالفات لكل من اخل بالقانون.

مع الكلیات المعنیة االخرى تنظیم مجموعة من ورش العمل  بالتعاون  - ٣

للتدریب على نظم حمایة الملكیة الفكریة وتفعیل البحث العلمى  والعمل 

  المشترك والندوات العلمیة بین الھیئات ذات الصل الوثیقة بالملكیة الفكریة 

تعین منسق لحمایة حقوق الملكیة الفكریة یھتم بنشر اجراءات االلتزام  - ٤

نشاء وحفظ السجالت التى ترصد تطویر االلتزام بحقوق الملكیة الفكریة وا

  بحقوق الملكیة الفكریة فى التالیف والنشر.
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تسجیل حقوق الملكیة الفكریة من خالل براءة االختراع تسجیل حقوق  - ٥

  التالیف والنشر واالختراعات.

العمل على تفعیل نتائج البحث العلمى والعمل المشترك والندوات العلمیة  - ٦

  ت ذات الصلة بالملكیة الفكریة.بین الھیئا

فى حالة وجود اى مخالفات خاصة بحقوق الملكیة الفكریة والنشر تتبع  - ٧

  الخطوات التالیة :

  ا الجزء ق بھ یتقدم عضو ھیئة التدریس المضار بشكوى الى عمید الكلیة مرف

  الخاص بة ومرجعیتة ( الكتاب او الدراسة ) والجزء المسروق منة.

 د الكلی كل عمی ر یش ة تقری كوى وكتاب ة الش ة لدراس ة متخصص ة علمی ة لجن

ة  ى موعد غایت یوضح بة مدى التعدى على حقوق ملكیة الشاكى من عدمة ف

  یوم .من تاریخ تكلیف اللجنة  ١٥

  یقوم عمید الكلیة باالطالع على التقریر التخاذ قرار فى الشكوى فى الحال  

فى التعدى على حقوق ملكیة الشاكى یتم فى حالة عدم وجود مخالفة قانونیة علمیة  اوال :

  اعالن الشاكى بنتیجة التقریر وحیثیاتة مع عدم حجب حقة فى التظلم من التقریر 

   فى حالة التظلم من التقریر یعاد عرض الموضوع مرة اخرى على لجنة

متخصصة محایدة من خارج الكلیة العداد تقریر حول موضوع الشكوى 

  ویسلم الى العمید .

 مید الكلیة باعالن نتیجة تقریر اللجنة مع عدم حجب حق الشاكى فى یقوم ع

 اللجوء الى القضاء فى حالة االعتراض على نتیجة التقریر .
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  قیة الشكوى المقدمة :امن مصد التأكدثانیا : فى حالة 

ن اللجنة المشكلة الى لجنة میقوم العمید برفع الشكوى والتقریر المعتمد  - ١

) للنظر فى االجراء المتبع اداریا وقانونیا  مع احتفاظ  القطاع ( الترقیات

  العضو المشكو فى حقة بالتظلم من نتیجة التقریر.

تعلن نتیجة وراى لجنة القطاع ( الترقیات ) على العضو الشاكى والمشكو  - ٢

فى حقة ھذة االجراءات قابلة للتطویر بما یتفق مع المتغیرات المحلیة 

  واالقلیمیة والدولیة.

 
 المراجع:

ي: -١ د عفیف دیق محم درب)،  ص ل المت ات (دلی ي الجامع ة ف ات وآداب المھن أخالقی

روعات  دة إدارة مش ادات ، وح دریس والقی ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق روع تنمی مش

 تطویر التعلیم العالي، وزارة التعلیم العالي.

التدریس  اخالقیات البحث العلمى : المركز القومى لتنمیة قدرات اعضاء ھیئة - ٢

  م٢٠٠٨والقیادات 

ة   -٣ عودیة ، وزارة التربی ة الس ة العربی یم : المملك ة التعل ات مھن اق اخالقی میث

  .م٢٠٠٦والتعلیم 


