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يتقدم
األستاذ الدكتور /أشرف عبد الحفيظ رحيل
القائم بأعمال رئيس الجامعة
األستاذ الدكتور /محمد عي�سى سـيد أحمد
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
بالشــكر الجزيــل إلــى الســادة األفاضــل أعضــاء فريــق إعــداد دليــل امل ــيثاق
األخالقي للدراســات والبحوث العلم ــية لجامعة الفيوم ،على ما تم بذله من
جهــود مخلصــة فــي ســبيل إنجــاز هــذا امل ــيثاق.
ً
ويصفــو الشــكر ً
عذبــا رقراقــا إلــى الســادة األعـزاء مراجعــي امل ــيثاق ،علــى كريــم
تفضلهــم بالنظــر واملراجعــة مــن أجــل أن يســتوي العمــل علــى ســاقه فــي أبهــى
حلــة وأســلم عبــارة.
والشــكر موصــول إلــى الزمــاء األكارم أعضــاء مجلــس شــئون الدراســات
العليــا والبحــوث علــى صــادق تعاونهــم ،وكريــم دعمهــم.
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املشاركون في إعداد الدليل
م

الوظيفة

االسم

1

أ .د .زاهر أحمد محمد

أستاذ الكيمـياء الحيوية املتفرغ وخبيـر التخطيط اإلستـراتيجي

2

أ.د .نجالء عبد الخالق الشربيـنـي

أســتاذ ورئيس قسم الصحة العامة ،كليـة الطب

3

أ.د .غادة محمد وفيق

أســتاذ الدراســات الس ــياحية ،قائــم بأعمــال عم ــيد كليــة
الس ــياحة والفنــادق

4

أ.د .وداد عزب متـري
أســتاذ األلبان ،كليـة الزراعة
أس ــتاذ وقائــم بأعمــال رئيــس قســم اللغــة اإلنجلي ــزية ،كلي ــة
أ.د .نبيلة على مرزوق
اآلداب
د .عبد الكريم محمد عبد اللطيـف أسـتاذ علم الحيـوان املساعد ،كلية العلوم
أس ــتاذ الدراســات الس ــياحية املســاعد ،كلي ــة الس ــياحة
د .محمد أحمد أبو شوق
والفنــادق
مدرس املـيكروبيولوجي واملناعة ،كلية الصيدلة
د .محمود عبد العاطي فؤاد

5
6
7
8
9

أ .نهال عبد الرحمن عبد هللا

أخص ـ�ائي ش ـ�ئون تعليـ�م أول ،مكتـ�ب أ.د .نائـ�ب رئيـ�س الجامعـ�ة
لشـ ــئون الدراسـ ــات العلي ــا والبحــوث
مراجعة نسخة الطباعة

 10د .سلوى صالح الديـن رفاعي
 11أ.أمل ربيع عدلي
 12أ.محمد مصطفى فهمـي

مدرس طرق الخدمة االجتماعية ،كلية الخدمة االجتماعية
أخصائــي شــئون تعليــم ثــان ،مكتــب نائــب رئيــس الجامعــة
لشــئون الدراســات العليــا
مصمم تعليمـي ،كلية الحاسبات واملعلومات

املراجعة العلمـية واللغوية للدليل
أ.د .أشرف عبد الحفيظ رحيل
قائم بأعمال رئيس الجامعة
أ.د .محمد عي�سى سـيد أحمد
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة
أ.د.عرفة صبـري جمعة حسن ،عمـيد كلية العلوم
أ.د .زيـنب معوض علي الباهي ،عمـيد كلية الخدمة االجتماعية
أ.د .عصام سـيد أحمد عامرية ،أستاذ النحو والصرف ،كلية دار العلوم
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تقديم رئيس الجامعة
السادة الزمالء :أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
األعزاء من الباحثيـن والباحثات أبناء جامعة الفيوم
تحية تقديـر وإعزاز،
تعت ــز اليــوم جامعــة الفيــوم بــأن تقــدم ملنســوبيها وثيقــة املعايي ــر األخالقيــة
للبحــث العلم ــي للعلــوم البيولوجيــة والطبيعيــة واالجتماعيــة ،بمــا يمثلــه ذلــك
اإلصــدار مــن إضافــة ث ــرية نحــو إعــاء الجانــب األخالقــي ضمــن منظومــة البحــث
العلم ــي التــي تنهــض بهــا الجامعــة.
لقــد أخــذت جامعتكــم عهـ ًـدا علــى نفســها بــأن تضــع وثيقــة املعايي ــر األخالقيــة

للبحــث العلم ــي لتكــون املرجــع الضابــط فــي جم ــيع مــا يتصــل بشــئون البحــث
ً
حرصــا علــى توصيــف املهــام ،وحفــظ حقــوق امللكيــة الفكريــة ،وتحري ــر املصطلحــات الضابطــة ،األمــر
العلم ــي،
الــذي يكفــل حمايــة حقــوق الباحثي ــن واملبحوثي ــن علــى حــد ســواء.

إن التـزام القيم األخالقية ،وصيانة الحقوق الفكرية في نطاق البحث العلمـي يسهم بدور إيجابي في جودة املنتج
البحثي بما يتـرتب على ذلك من تحقيق التنمـية االقتصادية والرخاء االجتماعي والثقافي ،كما يهتم نظام امللكية
الفكرية بالتوفيق بيـن مصالح املبتكر ،ومصالح مجتمعه عبـر توفيـر مناخ مالئم يتمكن من خالله البحث العلمـي
في مجاليه االجتماعي والتطبيقي أن يـزدهر بما يعود بالفائدة على الجمـيع.
فيمــا يتصــل بمعايي ــر أخالقيــات البحــث العلم ــي ،فقــد اهتــم بهــا الفصــل األول مــن الوثيقــة ،حيــث تــم التعــرض
ملوضوعــات جمــع البيانــات فــي البحــث العلم ــي ،ونوعيــة األبحــاث التــي تتطلــب مراجعــة لجنــة أخالقيــات البحــث
العلمـي ،واألخرى التي ال تتطلب مراجعة اللجنة ،واملعاييـر األخالقية التي يلزم اتباعها في البحث العلمـي كاحتـرام
حقوق األفراد ،والجماعات ،واملؤسسات ،وتوضيح املقصود باملجتمعات البحثية ،وكيفية التعامل مع البحوث
املمولــة ،وآليــة النشــر العلم ــي للبحــوث ،كمــا تــم تحديــد اإلطــار األخالقــي فــي كل مــن البحــوث الطبيــة ،والبحــوث فــي
مجــال األدب واللغويــات.
لقــد جــاءت تلــك الوثيقــة األخالقيــة فــي فصلهــا الثان ــي محــددة ألعمــال لجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي بوصفهــا
الجهــة املنــوط بهــا مراقبــة االلت ـزام بمــا تــم صوغــه مــن معايي ــر أخالقيــة عب ــر تلــك الوثيقــة ،فتــم توضيــح معايي ــر
تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمـي ،وعدد أعضائها ،وشرح الخصائص والسمات املمـيزة لعمل تلك اللجنة،
من خالل تحديد مهامها وبيان الواجبات واملسئوليات املنوطة بها ،وأسس الشفافية واملساءلة داخلها .وتعتب ــر
املالحــق مكملــة للفصلي ــن األول والثان ــي.
ً
وختامــا ،فــإن مــا تــم تحري ــره مــن ضوابــط أخالقيــة فــي هــذه الوثيقــة يظــل حبيــس أوراقــه مــا لــم يجســده الواقــع
التطبيقي واملمارسة العملية عب ــر تبن ــي تلك القيم ،ونشرها ،ومراقبة االلت ـزام بها ،في جم ــيع املؤسسات العلم ــية
والبحثيــة تحــت مظلــة جامعــة الفيــوم التــي نعت ــز جم ـ ً
ـيعا باالنتســاب إليهــا.
ً
وأخالقيا.
خالص األمنـيات بمجتمع بحثي متمـيز علم ًـيا
أ.د .أشرف عبد الحفيظ رحيل
قائم بأعمال رئيس الجامعة
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كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
السـيدات والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
األعزاء من الباحثيـن والباحثات أبناء جامعة الفيوم
تحية عطرة مباركة،
يظــل الحديــث عــن القيــم األخالقيــة فــي موقــع الصــدارة لــدى األمــم
املتحضــرة ،فالبــد لــكل عمــل مــن إطــار أخالقــي ي ــنظم آلياتــه ،ويضبــط
ممارســاته وفــق املعايي ــر األخالقيــة السام ــية ،ويعــد الت ـزام الجانــب األخالقــي فــي البحــث العلم ــي مــن
أهــم متطلبــات النجــاح فيــه.
وفــي هــذا الس ــياق فقــد الت ــزمت الجامعــة بإعــداد وثيقــة املعايي ــر األخالقيــة للبحــث العلم ــي للعلــوم
البيولوجيــة والطبيعيــة واالجتماعيــةً ،
حرصــا علــى رســم منهجيــة أخالقيــة تن ــير للباحــث طريقــه فــي
مجــال البحــث ً
ً
وتطبيقيــا.
نظريــا
إن تحقيــق منظومــة الجــودة الشــاملة فــي مؤسســات التعليــم العالــي يســتلزم االرتقــاء بجــودة املنتــج
البحثــي ،ولــن يتحقــق ذلــك إال مــن خــال مراعــاة األمانــة العلم ــية ،وحمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة،
وحفــظ خصوصيــة عي ــنة البحــث ســواء أكانــوا أفـر ًادا أم غي ــر ذلــك.
لقد حرصت هذه الوثيقة على مراعاة تلك النقاط بما يؤسس ملناخ بحثي يقوم على عالقة احتـرام
متبادلــة بي ــن جم ــيع األط ـراف املشــاركة فــي الشــأن البحثــي ،ويتســم بالعدالــة فــي توزيــع الحقــوق
وااللت ـزامات ،كمــا يحــدد اإلطــار األخالقــي فــي كل مــن البحــوث الطبيــة ،وبحــوث العلــوم األخــرى،
وبحــوث األدب واللغــة.
ويأمــل قطــاع الدراســات العليــا والبحــوث أن تســهم تلــك الوثيقــة األخالقيــة فــي إضافــة لبنــة فــي صــرح
إتقــان العمــل ،وجودتــه بجامعــة الفيــوم ،فهــي تســتهدف األســتاذ فــي مكتبتــه ،والباحــث فــي معملــه،
ً
تطبيقــا ونشـ ًـرا.
والــدارس فــي محـراب علمــه ،فالجم ــيع مشــارك فــي املســئولية
أطيب األمنـيات للجمـيع بنتاج بحثي تسمو به أخالقه.
أ.د .محمد عي�سى سـيد أحمد
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
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املرجعيات األساسـية إلعداد دليل املـيثاق األخالقي
للدراسات والبحوث العلمـية لجامعة الفيوم
--------------

•قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية.

•القوان ــين املصريــة التــي تنظــم العمــل فــي مجــاالت البحــث العلم ــي واإلبتــكار وحقــوق امللكيــة
الفكريــة.
•إستـراتيجية التنمـية املستدامة :مصر.2030
•أهداف التنمـية املستدامة لألمم املتحدة (.)2030-2015
•إستـراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي ( )2030في ضوء خطة التنمـية املستدامة.
•مؤتمــرات وب ــروتوكوالت وتوصيــات منظمــة األمــم املتحــدة للت ــربية والعلــوم والثقافــة (منظمــة
اليونسكو).
•قرارات املجلس األعلى للجامعات وضوابطه للنهوض بالبحث العلمـي.
•الخطة اإلستـراتيجية لجامعة الفيوم (.)2021-2016
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وتســعى هــذه اإلست ـراتيجية إلــى خلــق مجتمــع معرفــي ومبتكــرً ،
منتجــا
للعلوم والتكنولوجيا واملعارف الداعمة لقوة الدولة ولنموها وريادتها،
ولرفاهــة اإلنســان ،يتم ــيز بوجــود منظومــة وطن ــية متكاملــة للبحــث
العلمـي والتكنولوجيا واإلبتكار ذات كفاءة عالية وعنصر بشري مبدع،
قــادرة علــى تحقيــق األولويــات القوم ــية.
إستـراتيجية مصر ،2030ص 42
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املفاهيم واملصطلحات املرتبطة
باملـيثاق األخالقي للدراسات والبحوث العلمـية لجامعة الفيوم
املصطلح

التعريف

أخالقيات البحث العلمـي
Ethics of scientific
research

ُ َ
إرشــادات وأخالقيــات ت ْسـ َـتق َى أحكامهــا ومبادئهــا مــن األنظمــة واللوائــح
القانون ــية ،واألع ـراف الدوليــة ،ومبــادئ العدالــة واإلنصــاف ،وتقت�ضــي
أخالقيــات البحــث العلم ــي احت ـرام حقــوق اآلخري ــن ،وآرائهــم وكرامتهــم،
ســواء أكانــوا مــن املشاركي ــن فــي البحــث أم مــن املستهدفي ــن بالبحــث ،وتتبنــى
مبــادئ أخالقيــات البحــث العلم ــي عامــة قيمتي":العمــل اإليجابــي" ،و"تجنــب
الضــرر" ،وهاتــان القيمتــان ي ــنبغي أن تكونــا ركي ــزتي االعتبــارات األخالقيــة
خــال عمليــة البحــث.

Plagiarism

يقصد به أن يقوم الباحث بالنقل أو النسخ من مصدر واحد نسبة أكثـر من
 ،%25بيـنما الطبيعى أن يقوم الباحث باالقتباس من مجمل املصادر بنسبة
أكث ــر مــن( % 25فحــص النزاهــة األكاديم ــية ،املجلــس األعلــى للجامعــات17 ،
يـنايـر.)2018

االنتحال

الباحث Researcher
البحث العلمـي
Scientific research
البحث متعدد املواقع
Multi-site research
البحوث ما قبل السريـرية
Pre-clinical research
البـروتوكول Protocol
التدخالت
Interventions

الشخص الذي يقوم بإجراء البحث أو يشارك فيه.
عمليــة فكريــة يقــوم بهــا الباحــث مــن أجــل الوصــول لحــل مشــكلة محــددة
عب ــر جمــع األدلــة والشــواهد وتق�صــي الحقائــق ،وفــق الت ـزام بمنهجيــة علم ــية
صحيحــة ،بغــرض الوصــول إلــى نتائــج صالحــة للتطبيــق والتعم ــيم علــى
مشــكالت أو دراســات مماثلــة.
تجربة سريـ��رية أو غيـ��ر سري ـــية ُت ْج َرى ً
طبقا لبـ��روتوكول واحد ،لكن في أكث ــر
مــن موقــع بحثــي.

اختبار عقار ،أو عالج طبي ُي ْج َرى على حيوانات التجارب قبل بدء التجارب
السري ــرية علــى البشــر ،بهــدف جمــع معلومــات دقيقــة لدعــم ســامة العقــار،
أو العــاج الجديــد.

خطة بحثية مكتوبة يقدمها الباحث للجنة أخالقيات البحث العلمـي.
أي نــوع مــن التدخــات التــي تتــم للمشاركي ــن فــي البحــث (املبحوثي ــن
 )Respondentsمثــل اإلج ـراءات الطبيــة ،أو الفي ــزيائية ،أو أي معالجــات
أخــرى ،بغــرض تحقيــق أهــداف الدراســة.
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املصطلح

التعريف

تضارب املصالح
Conflict of interests

يقصد به تداخل الشئون واملصالح الشخصية مع الشئون املهنـية للباحث
خاصــة مــع الجهــات التــي تمــول البحــث ،أو صــات متعلقــة باإلش ـراف علــى
البحوث أو تحكيمها مما يؤثـر ً
سلبا على اتخاذ القرارات العادلة والصحيحة،
وعندما تنشــأ مثل هذه الحاالت ،على الباحث االنســحاب ،بل إن القانون -
في كثيـر من األحيان -يوجب عليه االنسحاب.

التعريف Identifiable

التأكــد مــن هويــة املشاركي ــن فــي الدراســة (املبحوثي ــن  )Respondentsمــن
خــال مصــادر املعلومــات املتوفــرة لــدى الباحــث أو الباحثي ــن.

التفاعل Interaction

التواصل بيـن الباحث  Researcherواملبحوثيـن  Respondentsفي الدراسة
البحثية.

الحد األدنى من املخاطر
أقل ضرر متوقع من أي مشروع بحثي يجرى بمشاركة البشر.
البحثية
Minimum research risk
الحرية األكاديمـية
Academic freedom

حريــة األعضــاء األكاديمـيي ــن فــي متابعــة اإلنجــازات املعرفيــة ،وتطوي ــرها دون
معوقــات أو قيــود ،مــع الحــق فــي التعليــم والتعلــم فــي مؤسســات تعليم ــية
مســتقلة مــن أجــل تطــور حيــاة األف ـراد والشــعوب.

حقوق امللكية الفكرية
Intellectual property
rights

مجموعــة الحقــوق التــي تحم ــي اإلنتــاج الفكــري واإلبداعــي اإلنسان ــي أيــا كان
نوعــه ووس ــيلة التعبي ــر عنــه ،مــا دام هــذا اإلنتــاج يتضمــن قـ ً
ـدرا معي ـ ًـنا مــن
االبتــكار ،ممــا يســتوجب حمايتــه واالســتفادة منــه ً
وفقــا لألعـراف الجامعيــة،
وأنظمــة الدولــة ،واالتفاقيــات الدوليــة ،وعــدم التعــرض لــه مــن قبــل الغي ــر
دون إذن مســبق.

اســتخدام تســهيالت الجامعة في تمويل أو إجراء البحوث التي تتم بواســطة
الرعاية الجامعية
أعضــاء هيئــة التدريــس ،أو الهيئــة املعاونــة ،أو الباحثي ــن مــن الخــارج ،أو
University sponsorship
الطــاب ،أو العاملي ــن.
سوء السلوك األكاديمـي
Academic misconduct

انتهاج أية أساليب أو وسائل مخادعة ،أو عدم األمانة بقصد تحقيق منافع،
أو امتيازات أكاديمـية ،أو الخروج عن األعراف الجامعية املعمول بها.

العيـنات البشرية
Human biological
samples

تشــمل جم ــيع املــواد البيولوجيــة ذات املنشــأ البشــري ،بمــا فــي ذلــك األعضــاء،
واألنســجة ،وســوائل الجســم ،واألســنان ،والشــعر ،واألظافــر ،وكذلــك املــواد
املســتخرجة مثــل األحمــاض النوويــة.
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املصطلح
الفوائد البحثية
Research benefits
املجموعة التجريبية
Experimental group

التعريف
ظهــور نتائــج بحثيــة ذات قيمــة إيجابيــة ،تتعلــق بصحــة اإلنســان ورفاهتــه،
وقد تكون هذه النتائج على شكل منفعة نفسـية ،أو جسدية ،أو اجتماعية،
أو اقتصادية.
هــي املجموعــة التــي ُي ْجـ َـرى عليهــا املتغي ــر التجريبــي (التابــع) ملعرفــة تأثي ــر هــذا

املتغي ــر فيهــا.

املجموعة الضابطة
Control group

هي مجموعة من املبحوثيـن  Respondentsال ُي ْج َرى عليها املتغيـر التجريبي،
مع وجودها في ظروف عادية ،وتكمن أهمـيتها في كونها أساس الحكم ومعرفة
النتيجة ،حيث تكون الفروق بيـن املجموعتيـن التجريبية والضابطة ناتجة
عن املتغيـر التجريبي الذي تعرضت له املجموعة التجريبية.

املخاطر البحثية
Research risks

ظهــور أعـراض تــؤدي إلــى ضــرر مــا ،وقــد تكــون هــذه األعـراض علــى شــكل أذى
نفسـي ،أو جسدي ،أو اجتماعي ،أو اقتصادي ،أو بيئي.

املعلومات الخاصة
باملبحوث
Private information for
respondent

معلومــات تتعلــق بســلوك يحــدث فــي س ــياق ال يشــعر فيــه املبحــوث
 Respondentأنــه تحــت املالحظــة أو التســجيل ،أو هــي تلــك املعلومــات التــي
يتوقــع املبحــوث أنهــا تجمــع ألغ ـراض معي ــنة ،وال يتوقــع إتاحتهــا للعامــة.

مادة وهمـية Placebo

ُ
مــادة غي ــر فعالــة تعطــى لشــخص يتــم إخبــاره بأنــه دواء معي ــن ،إمــا لجعــل
ذلك الشخص يشعر كما لو أنه يتحسن ،أو ملقارنة تأثيـر الدواء املعيـن عند
إعطائـ�ه لآلخري ـ�ن.

املوافقة املستنـيرة
Informed consent

موافقــة مســبقة للمتطوعي ــن علــى املشــاركة فــي التجــارب ،ويحــق لــكل متطــوع
أن يعــرف ويفهــم مــا س ــيحدث لــه خــال التجربــة ،وللمتطــوع أن يقــرر مــا إذا
كانــت املشــاركة فــي التجربــة مناســبة لــه أم ال.
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ُ
ً
ومتطلبــا أساس ـ ًـيا الســتقرار
ت َعـ ُّـد األخــاق ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة املتحضــرة بصفــة عامــة،
ْ
املجتمعــات ،وغيابهــا يعن ــي غلبــة شــريعة الغــاب إذ تكــون القــوة هــي الحــق ،وليــس الحــق هــو القــوة،
ً
ٌ
والجامعة بوصفها مؤسسة ذات دور تعليمـي ،وتنويـري ،وتـربوي ،وبحثي ،مسئولة عن نشر األخالق
وااللتـزام بها في األداء ،وتنمـية ذلك االلتـزام األخالقي بيـن الطالب عبـر كافة البـرامج التعليمـية التي
تقدمهـ�ا الجامعـ�ة.
ً
كمــا ُيعـ ُّـد البحــث العلم ــي ً
ً
منظمــا وســلوكا إنسان ـ ًـيا يهــدف إلــى استق ــصاء ص ــحة معلوم ــة ،أو
منهجــا
فرضـية ،أو توضـيح ملوقـف أو ظـاهرة معيـنة ،وفهـم أسـبابها ،وآليـات معالجتها ،أو إيجاد حل ناجح
ملشــكلة محــددة تهــم الفــرد واملجتم ــع.
ً
لقــد شــهدت نهايــة القــرن العشري ــن ً
تقدمــا مذهــا فــي شــتى مجــاالت العلــوم املرتبطــة بحيــاة البشــر
خاصــة بعــد اكتشــاف ت ــركيب الجي ــنوم البشــري وإنتــاج الكائنــات املحــورة ور ً
اثيــا ،وعمليــات نقــل
األعضــاء ،واكتشــاف كثي ــر مــن العقاقي ــر ،وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ،وتصن ــيع الروبوتــات
واســتخدامها ،وتوظيــف الــذكاء االصطناعــي فــي الطــب ،والزراعــة ،وتكنولوجيــا النانــو وتطبيقاتــه،
وزراعــة األنســجة ،وإنتــاج الخاليــا الجذعيــة التــي مازالــت أبحاثهــا مســتمرة ،واألبحــاث املرتبطــة
باملشــكالت الناجمــة عــن نقــص امل ــياه والطاقــة والغــذاء ،باإلضافــة إلــى األبحــاث املرتبطــة بالت ــربية
والتعليــم ،واألطفــال بــا مــأوى ،واألطفــال املهجري ــن نتيجــة الحــروب والعمليــات اإلرهابيــة ،األمــر
الذي يستلزم معه وجود إطار عام ملنظومة القيم واألخالقيات ،يتم وضعه في شكل دليل يتضمن
ً
ً
ً
ً
وأساسا ألعضاء هيئة التدريس والباحثيـن ،حيث إن ذلك أضحى ضرورة
ومرشدا
مرجعيا
مـيثاقا
حتم ــية مــن ضــرورات نجــاح املؤسســات الجامعيــة والبحثيــة ،فــا يمكــن أن يوجــد باحــث مبــدع،
أوعالــم بــارع بــدون مصداقيــة.
يتضمــن قانــون تنظيــم الجامعــات والئحتــه التنفيذيــة قواعــد تحكــم كل آفــاق العمــل الجامعــي،
ومــن بي ــن هــذه القواعــد عــدد مــن املبــادئ والقواعــد العامــة التــي تخــص الجوانب األخالقية للبحث
ً
العلم ــي ،أمــا امل ــيثاق األخالقــي فهــو أوســع مــدى ،وأكث ــر تفصيــا مــن املبــادئ والقواعــد التــي يتضمنهــا
القانــون والئحتــه التنفيذيــة.
ً
ً
اهتماما ملحوظا بقضايا أخالقيات البحث العلمـي ،حيث
لقد أبدت دول العالم -ومن بيـنها مصر-
ً
إن ّ
التقدم العلمـي والتكنولوجي غالبا ما يـنتج آثا ًرا مجتمعية تثيـر مشكالت أخالقية على اإلنسان،
والبيئــة التــي يعيــش فيهــا ،لذلــك كانــت هنــاك ضــرورة ملحــة إلــى ابتــكار ووضــع إست ـراتيجيات وخطــط
تنفيذيــة فــي ضــوء تعــدد التخصصــات ،وتعــدد أصحــاب القـرار علــى مســتويات املؤسســات العلم ــية،
لتعزي ــز التفكي ــر والنقــاش حــول القضايــا األخالقيــة فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا ،ورفــع مســتوى
الوعــي بي ــن املتخصصي ــن ،وعامــة النــاس ،وتثقيــف الباحثي ــن ,وضمــان أن البحــوث العلم ــية،
والتطبيقــات التكنولوجيــة تحت ــرم كرامــة اإلنســان وحريتــه.
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ّ
وعلــى املســتوى اإلقليم ــي ،نظــم مكتــب اليونســكو فــي بي ــروت ومكتــب اليونســكو اإلقليم ــي للعلــوم فــي
الــدول العربيــة ومقـ ّـره القاهــرة بالتعــاون مــع املجلــس الوطن ــي اللبنان ــي للبحــوث العلم ــية واللجنــة
الوطن ــية اللبنان ــية لليونســكو ،ولجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آس ــيا،
وأكاديمـية البحث العلمـي والتكنولوجيا في مصر مشورة إقليمـية حول «أخالقيات البحث العلمـي،
وتطبيقات التكنولوجيا في املنطقة العربية ( 12-11يوليو  )2017في فندق البـريستول في بيـروت،
وذلك بغرض تسليط الضوء على عدد من التجارب الوطنـية من املنطقة العربية ،حيث ّ
تم تطويـر
أدوات لتعزي ــز تطبيقاتهــا لألخالقيــات فــي البحــث العلم ــي وتطبيقــات التكنولوجيــا ،والتعلــم مــن هــذه
التجارب ،كما تم مناقشة القواسم املشتـركة بيـن التجارب الوطنـية ودراسةإمكانـية تبنـي مقاربة
إقليمـية (إعداد مـيثاق إقليمـي) يمكن اعتمادها من قبل البلدان العربية ،واملؤسسات في املنطقة.
إن االهتمــام بأخالقيــات البحــث العلم ــي ُيســهم بــدور إيجابــي فــي تحس ــين املجتمــع الجامعــي ،حيــث
تت ـراجع املمارســات التي تؤدي إلى مشــكالت تثي ــر الخالفات ،أو الجدل حول الســلوك الذي ي ــنبغي
اتباعه في مثل هذه املشكالت ،حيث يضيع بسببها مجهود الناس في إيجاد الحلول ،مما يقلل من
الرضا االجتماعي بيـن غالبية أفراد املجتمع الجامعي .إن وجود مـيثاق أخالقي للدراسات والبحوث
العلمـية يدعم البيئة املواتية لروح الفريق ،ويشعر الباحثيـن بالثقة بالنفس ،والثقة واالنجاز في
العمل ،وهذا يقلل القلق والتوت ــر والضغوط ،ويحقق املزيد من االســتقرار الجامعي .إن االلت ـزام
األخالقــي فــي مجــاالت البحــث العلم ــي يعن ــي التمســك بالقانــون ،وهــذا يصــب فــي اتجــاه دعــم الجامعــة
وتنم ــيتها ونجاحهــا.
ً
يأتــي هــذا الدليــل اتســاقا مــع إست ـراتيجية مصــر  ،2030حيــث أكــد مجلــس الــوزراء علــى صفحتــه
مفهــوم «النمــو االحتوائــي واملســتدام والتنم ــية اإلقليم ــية املتوازنــة» ،ممــا يعن ــي مشــاركة كل مــن
يعيــش علــى هــذه األرض فــي عمليــات البنــاء والتنم ــية التــي تشــهدها البــاد ً
حاليــا ،وضمــان اســتفادة
كافــة األطـراف مــن ثمــار هــذه التنم ــية ،فــي ضــوء مبــاديء تكافــؤ الفــرص ،وســد الفجــوات التنمويــة،
واالســتخدام األمثــل للمــوارد ،ودعــم عدالــة اســتخدامها.

يتضمن هذا الدليل فصليـن حيث يتضمن الفصل األول املعاييـر األخالقية للدراسات والبحوث
العلم ــية ،ويختص الفصل الثان ــي بلجنة أخالقيات البحث العلم ــي ،باإلضافة إلى املالحق.
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الفصل األول
املعاييـراألخالقية التي يـنبغي اتباعها عند إجراء الدراسات والبحوث العلمـية
تقت�ضي أخالقيات البحث العلمـي احتـرام حقوق اآلخريـن وآرائهم وكرامتهم ،سواء كانوا من الزمالء
الباحثي ــن ،أم مــن املشاركي ــن فــي البحــث ،أم مــن املستهدفي ــن مــن البحــث ،وتتبنــى مبــادئ أخالقيــات
البحث العلمـي قيم عديدة تعد الركيـزة األخالقية خالل عملية البحث .لذلك يتناول هذا الفصل
املعاييـر املختلفة املتعلقة بأخالقيات البحوث والدراسات العلمـية ،واإلجراءات الالزمة للتأكد من
اتباع هذه األخالقيات من الباحثيـن بجامعة الفيوم.
ً
أول :جمع البيانات ألغراض البحث العلمـي
يمر جمع بيانات البحث العلمـي بعدة خطوات تتمثل فيما يلى:
جمع البيانات األولية:
•البيانات األولية هي تلك البيانات التي يقوم الباحث بجمعها من املبحوثيـن أو من املـيدان
لتحقيق الهدف من بحثه.
•يتم جمع البيانات األولية بطرق متعددة في العلوم االجتماعية واإلنسانـية أشهرها:
بطاقات استطالع الرأي املوجهة للمبحوثيـن .Questionnaire forms
املقابــات الشــخصية مــع املبحوثي ــن  Personal interviewsوتتــم ً
غالبــا مــن خــال
قائمــة أســئلة معــدة مسـ ً
ـبقا للمقابلــة .Interview schedule
املالحظــة  Observationوالتــي ً
غالبــا مــا تتــم باســتخدام بطاقــة مالحظــة
 Observation sheetأو املالحظــة باملشــاركة (املعايشــة).
جمع البيانات الثانوية:
•تشــمل البيانــات الثانويــة املراجــع ،والدوريــات ،والكتــب ،والرســائل العلم ــية ،والتقاري ــر،
وأيــة معلومــات منشــورة ومكتوبــة مــع مراعــاة أال يتــم االســتعانة بأكث ــر مــن  %25مــن حجــم
البيانــات مــن املرجــع الواحــد.
•عند االستعانة بجدول ،أو شكل بيان ــي ،أو صورة دون تغيي ــر ،البد من اإلشارة إلى املرجع
ً
متضمنــا رقــم الصفحــة ،وفــى حالــة االســتعانة بنــص تعريــف ،يلــزم مــن كتابــة اســم
األصلــي
املؤلــف ،ورقــم صفحــة املرجــع.
ثان ًـيا :نوعية األبحاث التي تتطلب مراجعة لجنة أخالقيات البحث العلمـي

جم ــيع الدراســات ،واملشــروعات البحثيــة التــي يشــارك فيهــا البشــر ،تحتــاج إلــى موافقــة أخالقيــة
اعتمـ ًـادا علــى حساس ــية املعلومــات ،أو األشــخاص املبحوثي ــن ،مثــل:
• التجارب اإلكليـنـيكية.
•العالجات الجديدة على البشر.
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•التجارب التي يشارك فيها بشر ،أو أنسجة ،أو سوائل حيوية ،أو مستحضرات صيدالنـية.
•تجمـيع معلومات من خالل استطالعات رأي ،أو مقابالت شخصية.
•الفئاــت س��ريعة التأثـ��ر بإج��راء األبح��اث ،كالنس��اء الحوامــل ،أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟذي ــن ﺗﻘﻞ
ً
أﻋﻤﺎرهــم ﻋﻦ  18ﻋﺎﻣا أو اﻷﺷﺨﺎص مــن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟبدن ــية ،أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،أو أعضــاء
الجماعــات العرقيــة ،أو األقليــات.
•األبحاث التي تدرس موضوعات ذات حساسـية معيـنة سواء سـياسـية ،أو أخالقية.
•األبحــاث التــي تجــرى للحصــول علــى معلومــات ســرية تتعلــق بأف ـراد معيـن ــين ،أو معلومــات
جيـن ــية ،أو بيولوجيــة.
ً
•البحــوث التــي تلــزم ً
حجبــا كامــا للمعلومــات املتعلقــة بأهــداف ومنهجيــة الدراســة عــن
املبحوثيـن ،مثل الدراسات النفسـية ،حيث يـنبغي أن تهتم لجنة أخالقيات البحث العلمـي
بالوقــوف علــى تبـري ـرات الباحــث لحجــب املعلومــات عــن املبحوثي ــن ،مــع الت ـزامه بالحصــول
علــى موافقــة املشــارك عــن طريــق نمــوذج موافقــة  Informed consentيتــم تعديلــه بمــا
يتناســب مــع طبيعــة الدراســة ،وكذلــك إخطــاره بنتائــج الدراســة.
•البحــوث املشت ــركة مــع باحثي ــن مــن خــارج مصــر وتجــرى داخــل مصــر ،حيــث يتحتــم علــى
الباحــث (أو الباحثي ــن املصريي ــن) الحصــول علــى موافقــة أخالقيــة مــن خــال لجنــة
أخالقيــات البحــث العلم ــي بالجامعــة.
•البحــوث املشت ــركة مــع باحثي ــن مــن مصــر وتجــرى خــارج مصــر ،حيــث يتحتــم علــى الباحــث
(أو الباحثي ــن املصريي ــن) التأكــد مــن وجــود موافقــة لجنــة األخالقيــات التابعــة لجامعــة أو
مؤسســة الدولــة املضيفــة.

ً
ثالثا :نوعية األبحاث التي ال تتطلب مراجعة لجنة أخالقيات البحث العلمـي
•الدراســات الوصفيــة ألماكــن عامــة أو ظواهــر مجتمعيــة والتــي تبقــي معلومــات روادهــا أو
مصادرهــا مجهولــة.
•دراسات مراقبة وتأكيد الجودة.
ر ً
ابعا :مجاالت املعاييـر األخالقية للدراسات والبحوث العلمـية
هنــاك بعــض املبــادئ األخالقيــة التــي ي ــنبغي أن تصاحــب البحــث العلم ــي فــي جم ــيع مراحلــه ،بـ ً
ـدءا مــن
ً
تحديــد هــدف البحــث ومــرو ًرا بتمويلــه ووســائل إجرائــه وصــول إلــى نشــره ،وتطبيــق نتائجــه ،وتهــدف
هــذه املبــادئ إلــى حمايــة حقــوق املبحوثي ــن ،وقــد تــم تقس ــيم هــذه املعايي ــر إلــى املجــاالت اآلتيــة:
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مجاالت املعاييـراألخالقية للدراسات والبحوث العلمـية
•احتـرام حقوق األفراد Respect for individuals
•احتـرام املجموعات واملؤسسات Respect for groups and institutions
•املجتمعات البحثية Research communities
•البحوث املمولة Funded research
•نشرالبحوث Dissemination of research
•البحوث الطبية Medical research
•الدراسات والبحوث فى مجال األدب واللغويات
Studies and research in literature and linguistics
•املعاييـراألخالقية لألمن والسالمة باملعامل
Ethical standards for laboratory safety
•حقوق رعاية الحيوان Animal care rights
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املحور األول :احتـرام حقوق األفراد Respect for individuals
ي ــنبغي أن يبن ــي الباحثــون أعمالهــم علــى احت ـرام الكرامــة اإلنسان ــية ،فاحت ـرام الكرامــة اإلنسان ــية
والســامة الشــخصية تــم تـرس ــيخها فــي سلســلة مــن القوان ــين واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق
اإلنســان.
املعاييـر

م

الكرامة اإلنسانـية Human dignity
1

حماية النزاهة الشخصية ،والحفاظ على الحرية الفردية ،وحق تقريـر املصيـر.

2

احتـرام الخصوصية ،والحياة األسرية.

3

الحماية من األذى ،والضغوط غيـر الضرورية.

4

احتـرام الكرامة اإلنسانـية عند اختيار املوضوع البحثي ،وعند نشر نتائج البحوث.

5

احتـرام الحقوق ،واملعتقدات ،والعادات الفردية والجماعية للمبحوثيـن.

الخصوصية Privacy
6

إحتـرام الباحثيـن استقاللية املبحوثيـن ونزاهتهم ،وحريتهم ،وحقهم في تقريـر املصيـر.

7

حماية البيانات ،والسالمة الشخصية ،والخصوصية ،واالستخدام املسئول للمعلومات وحفظها.

8

احتـرام الذات ،وقرار املشاركة في البحث ،وحماية احتياجات املبحوثيـن ومصالحهم.

ما يـنبغي معرفته (ما يـنبغي إخطاراملبحوثيـن به) Duty to inform
10

ت ــزويد املبحوثي ــن باملعلومــات الكافيــة عــن :مجــال البحــث ،والغــرض منــه ،نــوع التمويــل ،إتاحــة النتائــج واســتخدامها،
تبعــات املشــاركة فــي البحــث.
االلتـزام القانونـي بإخطار املبحوثيـن بطبيعة املعلومات الشخصية املطلوبة ،والحصول على موافقتهم.

11

تقديم املعلومات بطريقة محايدة وتتفق مع الخلفية الثقافية للمبحوثيـن.

12

توضيح فائدة املشاركة في البحث دون التأثيـر على حقوق املبحوثيـن.

9

13
14
15

ضــرورة إعــام األشــخاص املعنـيي ــن أو املبحوثي ــن عنــد تســجيل املعلومــات ،والتفاعــل باســتخدام معــدات تقن ــية (كام ــيرا،
فيديــو ،مســجالت أشــرطة ،إلــخ) ومــدة تخزي ــن املــواد ،ومــن س ــيستخدمها.
إعطاء املبحوثيـن معلومات عامة عن البحث ً
مقدما ،ومعلومات مفصلة بعد ذلك.
املحافظة على الوعود واالتفاقات في أية مرحلة من مراحل البحث ،والتأكيد على عدم استغالل املبحوثيـن.

املوافقة املستنـيرة وااللتـزام باإلخطارInformed consent and obligation to notify

16

الحصول على موافقة املبحوثيـن ُ
بح ّ ِرية ،ودون ضغوط ،واإلقرار بصحة املعلومات (ملحق .)1

17

توثيق املوافقة ،من أجل إثبات مسئولية الباحث ،وحماية حقوق املوضوعات البحثية.

18

يمكن للمبحوثيـن إنهاء مشاركتهم في أي وقت دون أن يكون لذلك أية عواقب سلبية على مصالحهم.

19

يتحمل الباحثون مسئولية خاصة عن ضمان حماية جمـيع املبحوثيـن من أية أخطار.

20

يمكــن إج ـراء البحــوث فــي الحــاالت التــي ال يشي ــر فيهــا البحــث إلــى اتصــال مباشــر باملبحوثي ــن علــى أن يتحمــل الباحثــون
مســئولية إطــاع األط ـراف والجمهــور علــى غــرض املشــروع ونتائجــه.
29
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املعاييـر

م

السرية Confidentiality
21

تعهد الباحث للمبحوثيـن بمراعاة السرية ،وال يتم تمريـر املعلومات بطرق يمكنها تحديد األفراد بوضوح.

22

مراعاة الجوانب القانونـية املرتبطة بحماية السالمة الشخصية ،والخصوصية لألفراد.

23

معالجة املعلومات الشخصية بشكل سري ،وعادة يـنبغي إخفاء البيانات الشخصية.

24

االلت ـزام القانون ــي ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺟرﯾﻣﺔ فــي حــاالت االشــتباه فــي التجســس ،أو األعمــال اإلرهابيــة ،أو القتــل ،أو االغتصــاب ،أو
العنــف العائلــي.

25

اإللتـزام باإلفصاح عند حدوث إساءة للطفل بغرض حمايته ،بغض النظر عن واجب السرية.

إعادة االستخدام املحدودة Limited re-use
26

عدم استخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها لغرض بحثي محدد بشكل تلقائي في أبحاث أخرى.

27

تجديد موافقة املبحوثيـن عند إعادة استخدام البيانات الشخصية لهم ،عدا املعلومات مجهولة املصدر.

28

عــدم الخلــط بي ــن إخفــاء الهويــة وإخفــاء املعلومــات التــي يتــم تحديدهــا الســتخدامها فــي األغـراض البحثيــة ،إال فــي الحــاالت
التي يتطلب األمر فيها ربط البيانات الشخصية باملعلومات املتحصل عليها.

تخزيـن البيانات الشخصية Storage of personal data
29

تخزيـن البيانات املتعلقة باألفراد بطريقة مسئولة ،ولفتـرة زمنـية معقولة.

30

تمتد حماية بيانات األفراد الشخصية من إساءة االستخدام إلى البيانات التي قد تضر بأمن الدولة.

31

االلتـزام بالحصول على املوافقات الالزمة لتخزيـن البيانات الشخصية لفتـرة طويلة.

32

االلتـزام بالحصول على املوافقات الشخصية إلعادة استخدام البيانات مرة أخرى.

33

مراقبــة إج ـراءات ضمــان جــودة وأمــان ســجالت البيانــات إلعــادة االســتخدام مــن خــال األجيــال القادمــة ،وحــذف
البيانــات التــي ال لــزوم لهــا.

مسئولية تجنب الضرر Responsibility for avoiding harm
34

مراعاة ضمان عدم تعرض املبحوثيـن ألي أذى ،أو ضرر بدنـي جسـيم نتيجة البحث القائم.

35

مراعاة ضمان عدم تعرض املبحوثيـن إلجهاد عقلي ،أو ضرر نفسـي خطيـر في البحوث االجتماعية.

36

مراعاة التأكد من املتابعة املهنـية ،ومعالجة أية مشاكل تنشأ نتيجة مشاركة األفراد في املشروع.

االحتـرام لألطراف الخارجية Respect for external parties
37

ضرورة قيام الباحثيـن بدراسة اآلثار املتـرتبة من البحث على األطراف غيـر املدرجة مباشرة في البحث.

38

مراعــاة أن املقابــات واملالحظــات قــد تــؤدي إلــى إمكان ــية الوصــول إلــى معلومــات تخــص أفـراد خارجيــة أكث ــر ممــن هــم فــي
محــور الدراســة ،وفــي هــذه الحالــة يتــم اختيارهــم كأط ـراف وثيقــة الصلــة باملبحوثي ــن.

39

مراعاة العواقب السلبية املحتملة لألطراف الخارجية مثل :األطفال ،والقاصريـن على البحث.

40

مراعاة العواقب املحتملة غيـر املقصودة نتيجة إجراء البحث ،مثل الشعور بالتعرض للضرر.
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املعاييـر

م

حماية األطفال

Protection of children

41

يحق لألطفال واملراهقيـن الذيـن يشاركون في األبحاث الحصول على حماية خاصة.

42

الحصول على املوافقات الالزمة من الوالديـن إلجراء األبحاث على األطفال أقل من ً 15
عاما.

43

مشاركة األطفال في األبحاث تكون طواعية ،ويجوز لهم االنسحاب من الدراسة في أي وقت.

44

مراعاة أن األطفال ال يمكنهم االعتـراض ،وال يدركون عواقب املشاركة في األبحاث.

45

مراعاة أن املبحوث ،أو ممثله القانونـي لديه الفرصة الكافية لفهم متطلبات املشاركة وتبعاتها دون ضغوط.

46

تـزويد األطفال الصغار باملعلومات وإعطائهم الفرصة للتعبيـر عن آرائهم ،وأخذ آراء األطفال األكثـر من  9سنوات.

47

مراعاة أن يقبل األطفال أنفسهم املشاركة في البحث.

48

مراعاة عدم تضارب املصالح بيـن األطفال وأولياء أمورهم (األوصياء عليهم) عند املوافقة على املشاركة.

احتـرام الخصوصية والحياة األسرية Respect for privacy and family life
49

احتـرام الباحثيـن خصوصية األفراد والحياة األسرية بما يضمن لهم الحماية من التدخل غيـر املرغوب فيه.

50

يحق للمبحوثيـن التحقق مما إذا كانت املعلومات السرية عنهم متاحة لآلخريـن.

51

يلتـزم الباحث بتجنب ممارسة الضغط على املبحوثيـن عندما يتعلق البحث باألمور الحمـيمة.

احتـرام قيم ودوافع اآلخريـن

Respect for the values and motives of others

52

إظهار االحتـرام لقيم وآراء املبحوثيـن.

53

احتـرام الثقافات ،والتقاليد والعادات للمجموعات املشاركة في البحث.

54

االهتمام بمجموعات الشباب ،واألقليات العرقية ،والثقافات الفرعية السـياسـية ،أو الثقافات األخرى.

احتـرام سمعة املتوفيـن

Respect for posthumous reputations

55

التصرف بحذر عند إجراء البحوث على األشخاص املتوفيـن.

56

االلتـزام باحتـرام الوثائق واملساءلة عند إجراء األبحاث على املتوفيـن من الفقراء.

57

إجراء البحوث على القبور ،والبقايا البشرية باحتـرام من قبل الباحثيـن.

58

التعامل مع املعلومات املتعلقة باألشخاص املتوفيـن ،ونسلهم بحرص واحتـرام.

تحديد األدوارواملسئوليات

Defining roles and responsibilities

59

يتحمل الباحثون مسئولية الشرح للمبحوثيـن مثل القيود ،التوقعات ،املتطلبات املرتبطة بدورهم كباحثيـن.

60

تحديد حدود دور ومسئوليات الباحثيـن عند التواصل مع املبحوثيـن في مجموعة متنوعة من القدرات.
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أهم أشكال سوء السلوك في الدراسات والبحوث العلمـية
•إنكار جهود املبحوثيـن واملساهمـين في البحث ،وعدم تقديم الشكر الالئق لهم.
•سوء استعمال املعلومات ،أو االستيالء على حقوق امللكية الفكرية املقررة للغيـر.
•االســتخدام غي ــر املصــرح بــه مــن نتائــج البحــوث الســرية ،ممــا يشــكل تجـ ً
ـاوزا للقيــم األكاديم ــية واألعـراف
العلم ــية.
•سوء إدارة املوارد املالية املخصصة للبحث من خالل تحقيق مكاسب شخصية.
•االستخدام غيـر القانونـي وغيـر املرخص ملمتلكات الجامعة ومعداتها.
•االعتداء على الحقوق األساسـية للمبحوثيـن املشاركيـن في تنفيذ البحوث.

املبادئ التوجيهية لتخزيـن املعلومات من ِق َبل الباحث
•يقوم كل باحث بحفظ املســتندات التي تحمل معلومات شــخصية عن املبحوثي ــن طوال مدة الدراســة في
مكان يقتصر الوصول إليه على املشاركيـن في الدراسة.
•ي ــنبغي أن تكــون جم ــيع البيانــات /املعلومــات التــي يتــم جمعهــا مجهولــة الهويــة باســتخدام أرقــام التعريــف
الخاصــة باملبحوثي ــن.

تـرتيب أسماء املؤلفيـن عند نشر الدراسات والبحوث املستخرجة من الرسائل العلمـية
•يخصص االسم األول في الدراسة ،أو البحث للباحث صاحب الرسالة.
•يخصص االسم األخيـر في الدراسة ،أو البحث للمشرف الرئيسـي على الرسالة.
•تـرتب أسماء باقي املشرفيـن حسب درجة مشاركتهم في البحث بمعرفة املشرف الرئيسـي.
•ال يتأثـر الحق في التأليف للعمل البحثي بالدرجة الوظيفية ،وال يتم دفع مقابل مالي من ِق َبل الغيـر.
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املحور الثانى :احتـرام املجموعات واملؤسسات

يعتب ــر البحــث العلم ــي هــو الوس ــيلة َّ
الفعالــة التــي ال يمكــن أن يستغن ــي عنهــا بنــو البشــر؛ فهــو املســار
لقيــام الحضــا ات ،وســبيل جم ــيع األمــم التــي َّ
حققــت َّ
التطـ ُّـور امللمــوس فــي التكنولوجيــا والعلــوم،
ر
لذلــك مــن الضــروري عنــد إجـراء األبحــاث مراعــاة الثقافــات األخــرى ،والحفــاظ علــى اآلثــار والعادات
الثقافيــة ،واحت ـرام الفئــات الضعيفــة ،واحت ـرام كافــة املؤسســات العامــة.
املعاييـر
م
احتـرام املؤسسات العامة Respect for public administration
 61احتـرام الباحثيـن لعدم رغبة املؤسسات في اإلفصاح عن معلومات خاصة بها.
 62إتبــاع الباحثي ــن إلج ـراءات املؤسســات عنــد إج ـراء البحــوث مــع االلت ـزام باملنهجيــة العلم ــية للبحــث
العلم ــي.
 63احتـرام الباحثيـن إلجراءات األمن القومـي عند إجراء أبحاثهم على املؤسسات العامة.

احتـرام الفئات الضعيفة Respect for vulnerable groups
64
65
66
67

إتباع اجراءات خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة بهدف حماية خصوصياتهم.
تأكــد الباحثي ــن مــن موافقــة األف ـراد املنتم ــين لهــذه الفئــات وعــدم خوفهــم مــن املشــاركة فــى األنشــطة
البحثيــة.
توافر كافة املبـررات عند إجراء البحث علي مجموعة بعيـنها عندما يتعلق البحث بأمراض خاصة.
التعامل بحذر وعدم تعمـيم النتائج أو تصنـيف أصحابها بشكل قد يضر بفئات مشابهة في املجتمع.

الحفاظ على اآلثار والعادات الثقافية Preservation of monuments and cultural customs
 68احتـرام رغبات الحفاظ على اآلثار والعادات الثقافية املتعلقة باملا�ضي لصالح األجيال املستقبلية.
 69مراعــاة النواحــي األخالقيــة للبحــوث العلم ــية وحقــوق الحفــاظ علــى الت ـراث عنــد التعامــل مــع هــذه
املعلومــات.
 70الحفاظ على املواد األثـرية واتباع اإلجراءات الدقيقة للحفاظ عليها عند إجراء البحوث.

اجراء األبحاث على ثقافات أخرى Conduct research on other cultures

 71اتباع إجراءات خاصة عند إجراء األبحاث على ثقافات أخرى ،كالدراية بعاداتهم وتقاليدهم.
 72التخطيط بدقة لهذه الدراسات دون تصنـيف لألقليات أو ملجتمعات عرقية وتجنب تعمـيم النتائج.
 73اتباع منهجية علمـية سليمة عند تقييم الثقافات اعتمادا على تاريخها وتقييم الوضع الراهن.
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املحور الثالث :املجتمعات البحثية Research communities

إن االلت ـزام األخالقــي يفــرض علــى الباحثي ــن اآلخري ــن الذي ــن شــاركوا فــي البحــث حفــظ حقوقهــم
العلم ــية بالرجــوع اليهــم ووضعهــم كمؤلفي ــن للبحــث محــل الدراســة.
م

املعاييـر

74

أن يكــون املؤلــف قــد ســاهم فــي جمــع وتحليــل بيانــات البحــث ومراجعــة محتــواه العلم ــي واملوافقــة علــى
الشــكل النهائــي قبــل النشــر ،مــع تحمــل مســئولية البحــث ككل.
ي ــنبغي تقديــم شــكر  Acknowledgementمكتــوب فــي البحــث لألعضــاء أو الجهــات الذي ــن قدمــوا
مســاعدات إلكمــال البحــث.
ً
يـنبغي عدم وضع أي مؤلفيـن شرفييـن على البحث ويقتصر ذلك على من شارك فعليا في الدراسة.
ي ــنبغي االتفــاق مسـ ً
ـبقا علــى املؤلفي ــن املشاركي ــن فــي البحــث وت ــرتيب أســمائهم وتحديــد مســئولياتهم فــي
البحــث.

78
79
80

يلتـزم الباحث بكتابة املراجع بطريقة علمـية سليمة مع توضيح أرقام الصفحات التي تم الرجوع إليها.
يلتـزم الباحث بكتابة مراجع جمـيع األجزاء النظرية التي يتم االستعانة بها في مختلف أجزاء البحث.
تلت ــزم الجامعــة بإعــان طريقــة كتابــة املراجــع وتعم ــيمها علــى الباحثي ــن والتأكــد مــن صحــة تفهمهــم لهــا،
بمــا فــي ذلــك التوثيــق مــن املواقــع اإللكتـرون ــية.
تلتـزم لجان اإلشراف بالتأكد من كتابة املراجع العلمـية بالطريقة التي اعتمدتها الجامعة.
االقتباس Plagiarism
يعد االقتباس مخالفة صريحة ألخالقيات البحث العلمـي وهو مسئولية الباحث بالدرجة األولى.
ي ــنبغي علــى الباحــث تفــادي اإلقتبــاس العلم ــي الصريــح  Pure plagiarismوإعــادة الصياغــة
 Paraphrasingمــع وضــع املرجــع الــذي أفــاد منــه باملعنــى.
التكامل العلمـي Scientific Integrity
ي ــنبغي إتبــاع منهجيــة علم ــية ســليمة للتعامــل مــع النتائــج التــي تــم جمعهــا وتحليلهــا للوصــول لنتائــج
حقيقيــة.
يـنبغي االلتـزام بإجراءات واضحة تضمن البعد عن االختالق والكذب والتحيـز في عرض النتائج.
ضرورة تدريس أخالقيات البحث العلمـي لطالب الجامعة وتضمـينها في مناهج البحث العلمـي.
ُ
يـنبغي مشاركة املعلومات ومقارنة النتائج وإختبار بحوث الغيـر بما يضمن جودة امل ْن َتج البحثي.
النزاهة األكاديمـية وتعارض املصالح Academic integrity and conflict of interests
إعالء مبدأ تجنب تضارب املصالح  Conflict of interestوالحرص على الشفافية ونزاهة الباحث.
تجنب فقدان الثقة واملصداقية فى نتائج البحوث والتحيـز فى النشر العلمى لها نتيجة تضارب املصالح.

75
76
77

81
82
83
84
85
86
87
88
89

حقوق النشر Copy right

اتباع طريقة سليمة في كتابة املراجع Follow a proper method of writing references

العالقات مع الزمالء Relations with colleagues
 90اتباع منهجية علمـية سليمة لنشر ثقافة بحثية تساعد على تبادل وجهات النظر والطرق البحثية.
 91االلت ـزام بنشــر ثقافــة بحثيــة تســاعد علــى تبــادل وجهــات النظــر والطــرق البحثيــة وفــق منهجيــة علم ــية
ســليمة.
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م
92
93
94
95
96
97

املعاييـر
العالقة بيـن املشرف والطالب The student-supervisor relationship
التـزام املشرفون بعدم استخدام سلطاتهم اإلشرافية في تحقيق منفعة من الطالب بشكل غيـر أخالقي.
التـزام املشرفون بعدم استخدام بيانات أو نتائج أعدها الطالب في غيـر أغراض النشر العلمـي.
التـزام املشرفون والطالب باملسئولية في نشر نتائج البحوث وتحمل مسئولية النشر.
التـزام املشرفون بعالقة ال تتعدى الحدود املقبولة مع الطالب ً
تجنبا لتعارض املصالح.
التـزام مديـر املشروع البحثـي بالقواعد األخالقية التي تنظم عمل الطالب في املشروع ونشر النتائج.
التـزام الطالب باتباع أسلوب علمـي سليم عند االستفادة من بحوث مشرفه.
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ضوابط مراقبة وحماية أخالقيات البحث العلمـي وامللكية الفكرية بالجامعة
•تطبــق ضوابــط حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة الــواردة فــي قانــون حمايــة امللكيــة الفكريــة رقــم 82
لســنة  2002وأي تعديــات تط ـرأ عليــه.
•تدريس حقوق امللكية الفكرية وضوابط النشر العلمـي ضمن مقررات السنوات الدراسـية لطالب
الجامعــة ،وكذلــك طــاب الدراســات العليــا.
•في حالة اشتـراك أكثـر من عضو في إنتاج علمـي واحد ،ال يجوز ألحدهم االنفراد بحقوق امللكية إال
باتفاق مكتوب مسـ ً
ـبقا.
•توفيـر رسائل وأبحاث أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والباحثيـن اآلخريـن على موقع املكتبة
اإللكتـرونـية لتسهيل االطالع عليها.
•فــي حالــة تعــرض مصنــف علم ــي لالســتغالل ،يتــم رفــع األمــر إلــى لجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي
بالجامعــة للفحــص ورفــع قرارهــا إلدارة الجامعــة لتوقيــع الج ـزاء املناســب.
ُ َ
•تتخذ إدارة الجامعة اإلجراءات املناســبة الخاصة بحفظ الحقوق املالية للعضو املســتغل مصنفه
ً
عنــد طــرح فكــرة بحثيــة مــن أحــد الباحثي ــن فــي حلقــة نقــاش علم ــية ،تصبــح هــذه الفكــرة ملــكا للباحــث
منــذ تاريــخ عرضــه للفكرة.
ً
•تعد األقسام العلمـية سجل لألفكار العلمـية وأصحابها ،باإلضافة إلى الرسائل العلمـية واملشروعات
البحثية وبـراءات اإلختـراع وتحديد تاريخ تسجيلها.
•تخضع رسائل املاجستيـر والدكتوراه لفحص نسبة االقتباس العلمـي من خالل الجامعة ،على أن
يتم إعداد تقريـر بذلك يـرسل ملجلس القسم املختص ،على أال تتجاوز النسبة اإلجمالية لالقتباس
( %25فحص النزاهة األكاديمـية ،املجلس األعلى للجامعات 17 ،يـنايـر .)2018
•علــى الدوريــات العلم ــية بالجامعــة أن تســتخدم نمــاذج لضمــان حقــوق امللكيــة العلم ــية لألبحــاث
املنشــورة بها ،على أن يبي ــن عنوان البحث وت ــرتيب املؤلفي ــن فيه ،ويتم التوقيع من جم ــيع املؤلفي ــن
أو مــن ي ــنوب عنهــم بكتــاب رسم ــي مــن أي مــن املؤلفي ــن.
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املحور الرابع :البحوث املمولة Funded research

ً
عندمــا يمــول املجتمــع بحوثــا ،فالبــد مــن وجــود مــردود إيجابــي يعــود بالنفــع عليــه ،كمــا يلــزم إتبــاع
إجـراءات واتفاقــات معي ــنة تخــص الشــفافية ونصــوص التعاقــد وحقــوق امللكيــة والســرية وحقــوق
النشــر.
م

املعاييـر

البحوث املمولة Funded research
98
99

اتباع جمـيع اإلجراءات األخالقية في هذا الدليل بشأن تنفيذ أي بحوث ممولة.
ُ
يحــق للجهــة امل َم ِولــة اختيــار موضوعــات بحثيــة مهمــة لهــا ،أمــا اختيــار الطــرق البحثيــة واســتخالص النتائــج ،فهــذا مــن
اختيــار الباحــث.

مسئولية الباحثيـن في املشروعات الكبـرى
The responsibility of researchers in major projects

100

يتحمل الباحثون املشاركون في مشروعات بحثية كبـرى املسئولية ً
وفقا ملدى مساهمة كل باحث.

101

يتحمل الباحثون املسئولية األخالقية بعدم وجود تعارض بيـن مؤسستهم البحثية وإدارة املشروع.
يـنبغي مراعاة حقوق امللكية وحقوق النشر ً
وفقا إلتفاق مسبق بيـن جمـيع األطراف املشاركة.

102

االستقاللية وتعارض املصالح Independence and conflict of interests

103

يـنبغي اإلعالن عن ُم َم ِول البحث ،بما يكفل للباحثيـن الحفاظ على استقالليتهم البحثية.
احتفاظ الباحثيـن والجامعة باستقالليتهم عن املُ َمول ً
صونا لسمعتهم ونزاهتهم األكاديمـية.
ِ
ُ
َ
تـراعي الجامعة تجنب الروابط الشخصية بيـن الباحثيـن واملم ِول لضمان الحيادية املطلقة.
ُ
ً
مستشارا مع امل َم ِول ،ألن ذلك يـنال من استقاللية الباحثيـن والجامعة.
يـنبغي على الباحث عدم العمل

107

تؤول مسئولية نشر نتائج البحوث للباحثيـن ،بما يضمن املصداقية وجودة النتائج.

104
105
106

عرض النتائج وحقوق النشر Presenting Results and right to publish
108
109
110
111
112

تقع مسئولية منع نشر النتائج أو عرضها بطريقة غيـر علمـية يشوبها تدليس على عاتق الباحثيـن واملموليـن.
ي ــنبغي أن يكــون الباحــث أم ـ ًـينا فــي عرضــه للنتائــج ،وأال يتــم اســتكمال ،أو إدخــال أيــة معلومــات اعتمـ ًـادا علــى نتائــج

النظريــات ،أو األشــخاص اآلخري ــن.
ي ــنبغي حمايــة حقــوق الباحــث فــي حالــة التوصــل إلــى نتائــج ال تخــدم رغبــات املمــول ،والوقــوف بحــزم تجــاه الضغــوط التــى
يمارسها املمول للوصول لنتائج معي ــنة تخدم أهدافه.
ً
مسبقا بيـن املمول والباحث على حقوق الباحث في مناقشة النتائج وطرق عرضها واستخدامها،
يـنبغي أن يتم االتفاق
ويستثنى من ذلك النتائج التي قد تضر بأمن املجتمع أو البالد.
يـنبغي اإلشارة عند النشر إلى أن األجهزة العلمـية املستخدمة قد تم االستعانة بها بدون تمويل الشركات املنتجة.

توفيـرالدعم املالي للبحث العلمـي
Providing financial support for scientific research
113

توفر الجامعة الدعم املالي للباحثيـن للمشاركة في األنشطة البحثية املختلفة ،وتكافئ البحوث املتمـيزة.

114

تشجع الجامعة الباحثيـن للحصول على موارد إضافية عبـر مصادر التمويل الخارجية لتمويل أبحاثهم.
37
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املحور الخامس :نشرالبحوث Dissemination of research
تعــد العالقــة بي ــن البحــث ونشــر النتائــج عالقــة وثيقــة فــي كافــة العلــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة ملــا
لهــا مــن تأثي ـرات مهمــة علــى املجتمعــات واإلنسان ــية جمعــاء مــن خــال املحافظــة علــى صحــة وغــذاء
وحيــاة وتطوي ــر عــادات وســلوكيات وثقافــات البشــر ،باإلضافــة إلــى نقــل اآلراء ونشــر املعرفــة الت ــي
تتعلــق باملجتمــع نفســه.
املعاييـر

م

النشركمسئولية أكاديمـية Dissemination as an academic responsibility
115

يـنبغي على الجامعة تشجيع منتسبيها على نشر نتائج البحوث واملعرفة بشتى الوسائل املمكنة.

116

يـنبغي توفيـر فرص إطالع الباحثيـن على مجاالت بحثية أخرى في تخصصاتهم والتخصصات املرتبطة.

117

يـنبغي على الجامعة تعظيم قيمة البحوث التي تجمع أكثـر من تخصص .Interdisciplinary

118

يـنبغي نشر املعرفة من خالل نتائج البحوث الجديدة التي تسمح بإجراء املقارنات واملناظرات.

119

يـنبغي أن يتم اتباع منهجية علمـية سليمة عند تصمـيم البحوث ،والطرق املستخدمة الستخالص النتائج حتى يمكن
نشرها.

120

يـنبغي أن يقع االلتـزام األخالقي بنشر البحوث واملعرفة على عاتق األفراد والجامعة.

تقديم النتائج للمبحوثيـن Reporting results to respondents
121

من حق املبحوثيـن إعالمهم بنتائج البحوث في مقابل مشاركتهم بها.

122

االلت ـزام بتقديــم نتائــج للمبحوثي ــن بلغــة مفهومــة وبأســلوب الئــق ويحــق لهــم تصحيــح أيــة أخطــاء قــد أس ــيء فهمهــا فــي
البحــث.
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املحور السادس :البحوث الطبية Medical research
إن وجود معايي ــر أخالقية ضابطة للبحوث الطبية أمر ضروري إلنتاج بحوث مثمرة على مستوى
عامل ــي ،تحم ــي الكائــن البشــري ،وتعــزز التنم ــية املهن ــية ملمارس ــي الرعايــة الصحية ،ويت ــرتب علــى
تنظيــم ممارســات البحــوث الطبيــة ،ت ــرجمة نتائــج هــذه البحــوث إلــى نظــام صحــي منصــف ،وتنم ــية
اقتصاديــة عاليــة.
م

املعاييـر

اعتبارات قد تسبب ضرر جسدي أو نفسـي أو أي عواقب سلبية
Considerations regarding physical or psychological harm
123

يـنبغي على الباحثيـن التأكد من وجود وثائق املوافقة  Informed consentعلى إجراء البحث.

124

يـنبغي على الباحثيـن مراعاة تداعيات األمان عند استخدام تقنـيات التصويـر الطبي للمبحوثيـن.

125

ي ــنبغي علــى الباحثي ــن مراعــاة عــدم مناقشــة األحــداث املؤملــة املاضيــة ألحــد املبحوثي ــن ممــا قــد يؤث ــر سـ ًـلبا علــى الصحــة
النفس ــية للمبحوثي ــن الجــدد.

126

يـنبغي مراعاة تجنب التدخالت التي تؤدي إلى ظهور صورة ذاتية سلبية للمبحوثيـن.

127

يـنبغي مراعاة تجنب اإلفشاء واإلفصاح ألحد أفراد عائلة أو أصدقاء املبحوثيـن.

128

يـنبغي تجنب البحوث التي تؤثـر في فهم األطفال أو خبـراتهم في النشاط الجنسـي.

129

يـنبغي تجنب األنشطة الجنائية أو غيـر املشروعة ،مثل تعاطي املخدرات أو العمل الجنسـي.

اعتبارات خاصة بالبحوث التي تتضمن إجراءات جراحية أو تدخلية
Considerations in research that require surgical procedures or interventions
130
131
132
133
134

ي ــنبغي علــى الجامعــة توفي ــر ونشــر وشــرح نصــوص القوان ــين والتعليمــات الالزمــة للدراســات التــي تســتخدم األنســجة
البشــرية.
ي ــنبغي التحقق من ضرورة موافقة لجنة أخالقيات البحث العلم ــي في وزارة الصحة عند استخدام أنسجة بشرية فى
الدراسة.
التأكد من معاييـر السالمة ،والتخزيـن ،واحتماالت األلم ،وعدم الراحة أو اإلحراج من ِق َب ِل املبحوثيـن.
مراعاة اإلجراءات الالزمة للتعامل مع اآلثار السلبية املتوقع الوارد حدوثها للمبحوثيـن.
تجنب اإلتجار أو خروج أي عيـنات بشرية خارج البالد.
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املحور السابع :الدراسات والبحوث في مجال األدب واللغويات
Studies and research in literature and linguistics

ي ــنبغي أن يتحلــى الباحثــون فــي املجــاالت األدبيــة واللغويــة (روايــة ،قصــة قصي ــرة ،مســرحية ،س ــيرة
ذاتيــة ،قصائــد ،دراســات لغويــة ،خطابــات سـياس ــية ،ت ـراجم) باألخالقيــات اإليجابيــة للتعامــل مــع
اآلخر كاحتـرام املعتقدات والثقافات املختلفة ،وأال ُيظهر البحث ً
عداء أو انحيا ًزا لفئة أو ثقافة ما
أو معتقد بعيـنه.
املعاييـر

م

بحوث تتناول األعمال األدبية Research on literary work
135

يـنبغي أال يسـيء الباحث والبحث إلى األديان أو العقائد املخالفة له.

136

يـنبغي أال يتهكم الباحث على مجتمعات ،أو أجناس ،أو أعراق ،أو لغات مجتمعات مخالفة له أو لهجاتهم.

137

يـنبغي أال يتسبب البحث في تشويه األحداث التاريخية ،أو الرموز خالل حقبة تاريخية.

138

يـنبغي أال يخوض الباحث في بيانات خاصة خالف تلك التي يكشفها الكاتب عن نفسه.

139

يـنبغي على الباحث أال يتكهن باألشخاص الحقيقييـن املستتـريـن خلف أسماء مستعارة.

140

يـنبغي التـزام الباحث باملعاييـر اإليجابية ،وعدم التـرويج ألفكار شاذة تتنافى مع املصالح القومـية.

141

مراعاة أال يؤدي التناول اللغوي للنصوص األدبية واألشعار إلى تحريف املعنى األصلي.

142

يـنبغي أن يوضح الباحث أسباب أي حذف أو إضافة قام بها في دراسات السـير.

143

يـنبغي أن يلتـزم الباحث بعدم التحريف أو الحذف أو اإلضافة في دراسات التـراجم.
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املحور الثامن :املعاييـراألخالقية لألمن والسالمة باملعامل
Ethical standards for laboratory safety

بــات شـ ً
ـائعا اليــوم اســتخدام مصطلح إجـراءات الســامة نظـرا ملــا لــه مــن أهم ــية فــي صــون وحمايــة
األفـراد وعــدم تعرضهــم للضــرر أثنــاء العمــل داخــل املختب ـرات ،لــذا ي ــنبغي علــى كل فــرد أن يتحمــل
مسئولية سالمته الشخصية وسالمة من يعملون بالقرب منه ،إذ أن الحوادث في املختبـرات ً
غالبا
ما تكون بسبب اإلهمال ،لذلك من الضروري وجود معاييـر أخالقية للعمل داخل املعامل ،والتـزام
ً
كل شــخص بتنفيذها حمايــة لنفســه والعاملي ــن معــه والبيئــة الخارجيــة.
املعاييـر
مختبـرات الكيمـياء

م
144

يوجد باملعمل كيماويات خطرة يتم التعامل معها بعناية ودقة.
تصنف املواد الكيمـيائية ً
طبقا لنوعها ،مع التأكد من وجود االسم ،وتاريخ الصالحية بوضوح.

146

يوجد باملعمل مواد مشعة تخضع إلجراءات دقيقة في الحفظ والتخزيـن.

147

توجد تـراخيص للمتعامليـن مع املواد املشعة أو أجهزة اإلشعاعات.

148

توجد إعفاءات طبية للطالب الذيـن يتعاملون مع املواد املشعة أو أجهزة اإلشعاعات.
يتم إعالم الجمـيع باملواد املسرطنة أو املواد املحظورة عامل ًـيا.

150

توجد الفتات إرشادية للطالب عند مداخل مختبـر الكيمـياء.

151

يتم تخزن املذيبات واملواد الكيمـيائية القابلة لالشتعال في خزانات مضادة لالشتعال.

152

يتم تخزن املذيبات ذات درجة غليان منخفضة في الثالجات.

153

يوجد نظام جيد ومحكم وآمن للتهوية.

154

خزانات الغاز تعمل بكفاءة.

155

يتم التخلص من النفايات الكيمـيائية بطريقة آمنة.

156

التأكد من عدم وجود قطع أو ثقوب بالقفازات أثناء العمل.

157

يتم غسل القفازات قبل خلعها للتخلص من آثار الكيماويات العالقة.

158

يتم استخدام القفازات لفتـرة معيـنة ،ومراعاة استبدالها بصفة دورية.

145

149

مختبـرات البيولوجي
159

يوجد باملعمل كائنات حية دقيقة يتم التعامل معها بعناية وحذر ودقة.

160

يحتفظ بالعيـنات الحية واألنسجة في أماكن بعيدة عن أي عبث مقصود أو غيـر مقصود.

161

يحتفظ بالكائنات الدقيقة أو ذات الحمض النووي معاد االتحاد  Clonedفي الثالجات واملجمدات.

162

يتم التخلص من النفايات املـيكروبيولوجية بطريقة سليمة تحول دون التلوث والعدوى.

163

يتم التخلص من القفازات فور االنتهاء من التجربة ،وال يعاد استخدامها مرة أخرى.
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املعاييـر

م
164

يتم توفيـر مطهر غسل اليديـن عند االنتهاء من التجارب.

165

يتم تطهيـر خزانات السالمة البيولوجية  Biosafety cabinetsوالسماح بالتهوية بصفة مستمرة.

166

يـنبغي عدم استنشاق التحضيـرات املـيكروبـية.

167

التعامل مع السوائل الحيوية بطريقة سليمة وعلى أنها معدية.

168

توفيـر مكان مناسب لألوتوكالف ووجود تعليمات مفصلة لتشغيله وسجل لصيانته.

169

يـنبغي تعقيم جمـيع النفايات املـيكروبيولوجية قبل التخلص منها.

170

االلتـزام باتباع طريقة آمنة عند نقل املواد املعدية بيـن املختبـر ،أو خارجه.

معاييـرعامة لجمـيع املختبـرات
171

توجد عند مداخل املختبـرات الفتات إرشادية عامة خاصة بالعمل في املختبـرات.

172

توجد قائمة بأسماء وأرقام اتصال وحدات اإلنقاذ من إسعاف وحريق.

173

توجد باملختبـرات حقيبة إسعافات أولية.

174

ـرة من املسئولية وعدم االستهتار واملزاح.
أخذ العمل في املختبـر على ٍ
درجة كبي ٍ

175

يوجد سجل صيانة ملعدات وأجهزة وخطوط الغاز واملـياه والصرف الصحي باملختبـر.

176

توجد قائمة بالكائنات املستخدمة املسببة لألمراض ونوع التجارب التي يتم إجراؤها عليها.
يوجد شخص مسئول عن املختبـر يبلغ ً
فورا عن أي مشكلة أو خطر أو ضرر أو انتهاك.

178

توجد لجنة فنـية مختصة بفحص املختبـر في نهاية كل فصل دراسـي لتقييم حالته.

179

توجد تقاريـر من اللجنة الفنـية املختصة بتقييم حالة املختبـر ،واإلصالحات التي تمت.

180

يوجد ملف كامل عن أوضاع املختبـر لضمان أمنه وسالمته.

181

التأكد من سالمة البنشات ،والحوائط ،واألرضيات ،ونظافتهم بصفة مستمرة.

182

توجد إرشادات مطبوعة وموضوعة في مكان ظاهر في املختبـر بحيث يتم محاسبة كل طالب عند مخالفتها.

183

يتوفر باملختبـر وحدات غسل العيـن عند تلوثها بمواد كيمـيائية أو بيولوجية أثناء العمل.

184

يوجد باملختبـر نظام حماية وأجهزة استشعار متطورة.

185

يوجد باملختبـر مصادر للمـياه وأدوات مستخدمة إلطفاء الحريق.

186

يوجد باملختبـر نظام تهوية جيد.

187

يـنبغي استخدام النظارات الواقية لحماية العيون من املواد الكيمـيائية أو التعرض املباشر للغازات.

188

وقت ممكن.
عند دخول املواد الكيمـيائية إلى العيـن يـنبغي مراجعة الطبيب بأسرع ٍ

189

يـنبغي ارتداء املعطف األبيض قبل دخول املختبـر وخلعه خارج املختبـر.

190

يـنبغي عدم العبث أو ملس أو استنشاق أي مواد كيمـيائية أو بيولوجية دون توجيه تعليمات بذلك.

191

يـنبغي أن تكون خطوط ومصابيح الغاز مؤمنة بشكل صحيح.

192

يـنبغي تشكيل لجنة فنـية على مستوى كل كلية للتأكد من سالمة جمـيع املختبـرات بصفة دورية.

177
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م

املعاييـر

193

يـنبغي توفيـر مالبس واقية عند العمل بالنظائر املشعة.

194

يـنبغي أن يكون العامليـن في املختبـرات على علم باإلجراءات واملواد التي تحد من املخاطر.

195

يوجد دليل أمان للمختبـر يتضمن معلومات عن السالمة الكيمـيائية والبيولوجية واإلشعاعية.

196

يـنبغي تعقيم أو تطهيـر املواد املعاد استخدامها قبل الغسـيل وإعادة االستخدام.

197

يـنبغي وضع اإلبـر والحقن امللوثة في حاويات مقاومة للثقب للتخلص منها عن طريق الحرق.

198

يـنبغي وجود تعليمات واضحة باملواد التي يمكن أن يتم التخلص منها من خالل الصرف الصحي.

199

مراعــاة قواعــد املختب ــر اآلتيــة :ارتــداء أحذيــة مناســبة ،عــدم التدخي ــن ،منــع األكل والشــرب ،ربــط الشــعر الطويــل،
عــدم تبليــل العالمــات باللســان ،عــدم ســحب العي ــنات عــن طريــق الفــم.

200

يـنبغي اإلبالغ عن العمل أثناء العطالت وتحديد الشخص املتابع للمختبـر لتجنب حدوث مكروه.

201

يـنبغي أن يتلقى فنـيو املختبـرات التدريبات الحديثة املنتظمة عن إجراءات وأساليب مراقبة املخاطر.
ّ
يـنبغي وجود سجل تدريبي للفنـييـن العامليـن باملختبـرات موقع من الفنـي واملشرف على التدريب.

203

يـنبغي وجود إجراءات لضمان ارتداء فنـيو املختبـرات معدات الحماية الشخصية.

204

يـنبغي توفيـر التطعيمات املناسبة للفنـييـن العامليـن باملختبـرات ضد املـيكروبات والفيـروسات.

205

يـنبغي تنفيذ تدريبات إخالء املختبـرات في حالة الطوارئ بشكل منتظم.

202

املحور التاسع :حقوق رعاية الحيوان Animal care rights
ي ــنبغي الت ـزام جم ــيع املنتسبي ــن للجامعة واألقسام العلم ــية ومختب ـرات الجامعة باملبادئ واملعايي ــر
األساس ــية الخاصــة بإجـراء البحــوث باســتخدام حيوانــات التجــارب .وبخصــوص املعايي ــر األخالقيــة
الخاصــة بالتعامــل مــع حيوانــات التجــارب ،يمكــن الرجــوع إلــى لجنــة أخالقيــات اســتخدام حيوانــات
التجــارب فــي التعليــم والبحــث العلم ــي.
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الفصل الثانـي
اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي لجامعة الفيوم
)Fayoum University Supreme Committee for Research Ethics (FUSCRE
مقدمة:
ً
ً
تعليمــا جيــدا ومتطـ ً
إن التقــدم فــى املجــال البحثــي يتطلــب ً
ـورا وبحثــا علم ـ ًـيا يلبــي احتياجــات املجتمــع
واإلنسان ــية ،وي ــرتكز علــى الضوابــط األخالقيــة فــي جم ــيع مراحلــه ،لذلــك تمثــل لجنــة أخالقيــات
البحــث العلم ــي بجامعــة الفيــوم حجــر الزاويــة فــي االهتمــام بالتطبيــق العملــي للجانــب األخالقــي فــي
منظومــة البحــث العلم ــي ،وذلــك عب ــر املتابعــة الجــادة ملــا تضعــه الجامعــة مــن س ــياسات وإجـراءات
ت ــرتبط بأخالقيــات البحــوث العلم ــية.
أهداف اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي:
ً
حرصــا علــى إلت ـزام املصداقيــة فــي مجــال أخالقيــات البحــث العلم ــي ،فقــد تحــددت أهــداف اللجنــة
فيمــا يلــي:
•وضع الضوابط املنظمة ألخالقيات البحث العلمـي بالجامعة وتفعيلها ومراقبة تنفيذها.
•نشــر ثقافــة أخالقيــات البحــث العلم ــي ،والتوعيــة بهــا بي ــن املنتسبي ــن للجامعــة مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس ،والهيئــة املعاونــة ،والباحثي ــن مــن الخــارج ،والطــاب ،واإلداريي ــن.
•تأصيــل ثقافــة حقــوق امللكيــة الفكريــة ،وااللت ـزام بأخالقيــات املهنــة بي ــن أعضــاء هيئــة
التدريــس ،والهيئــة املعاونــة ،والباحثي ــن ،والجهــاز اإلداري بالجامعــة.
•اعتمــاد اإلج ـراءات األخالقيــة للبحــوث العلم ــية ومتابعــة تطبيقهــا بكليــات الجامعــة مــع
التأكيد على صحة وأمان املبحوثيـن وحماية خصوصيتهم ،والتأكد من عدم تأثيـر البحث
سـ ًـلبا علــى البيئــة املحيطــة.
•اعتماد تشكيل لجان القطاعات التخصصية املختلفة بالجامعة (قطاع العلوم األساسـية
والهندس ــية والتطبيقيــة ،قطــاع العلــوم اإلنسان ــية واالجتماعيــة ،قطــاع البحــوث الطبيــة،
باإلضافة إلى لجنة قضايا أخالقيات البحث العلمـي).
•العمل على تطويـر السـياسات واإلجراءات األخالقية في الجامعة بصفة مستمرة.
•تقديم املشورة للكليات فيما يخص أخالقيات البحث العلمـي.
•فحــص كافــة الشــكاوى الــواردة مــن لجــان القطاعــات املختلفــة أو تظلمــات املنتسبي ــن
للجامعــة مــن الكليــات املختلفــة.
•تسويق الجامعة على أنها مركز علمـي يتمتع بأخالقيات بحث علمـي ذات جودة عالية من
خالل التواصل مع الجهات الحكومـية ،وغيـر الحكومـية املعنـية بنشاط اللجنة.
•املراجعــة الدوريــة كل ثالثــة أشــهر ألعمــال اللجنــة ولجــان القطاعــات املختلفــة واللجنــة
الفرعيــة لدراســة قضايــا أخالقيــات البحــث العلم ــي ملعرفــة مــدى اتســاقها مــع مؤش ـرات
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األداء الصــادرة عــن املجلــس األعلــى للجامعــات فــي شــهر أب ــريل  ،2019ورفــع تقري ــر لرئيــس
الجامعــة عــن مجمــل أعمــال اللجنــة.
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معاييـرتشكيل لجان أخالقيات البحث العلمـي
•عدد أعضاء اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي لجامعة الفيوم :FUSCRE
تشــكل اللجنــة العليــا ألخالقيــات البحــث العلم ــي لجامعــة الفيــوم مــن ( )15عضـ ًـوا مــن األســاتذة
يمثلــون التخصصــات املختلفــة بكليــات الجامعــة ،ي ــرشحهم نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون
الدراساــت العليــا والبحوــث ،ويصــدر رئيــس الجامعــة قـرا ًرا بتشــكيل اللجنــة مــن الكليــات ،وأعضــاء
آخري ــن ،وال يجــوز الجمــع بيــع عضويــة اللجنــة العليــا ألخالقيــات البحــث العلمــي وأعضــاء لجــان
القطاعــات ،أو لجنــة دراســة قضايــا أخالقيــات البحــث العلمــي.

الكلية (أو املصدر)

عدد األعضاء

اختيار رئيس الجامعة
رئيس اللجنة يختاره رئيس الجامعة

رئيس اللجنة

عضو قانونـي يختاره رئيس الجامعة

عضو واحد

عضو من خارج الجامعة ممثل للمجتمع املدنـي (خبـرة في املجال البحثي)

عضو واحد

سكرتارية اللجنة
تـرشيحات الكليات
الزراعة والعلوم

عضوان

كلية الطب

عضوان

الهندسة والحاسبات

عضوان

السـياحة واآلثار ومعهد دراسات حوض النـيل

عضوان

العلوم اإلنسانـية واالجتماعية

أربعة أعضاء
15

اإلجمالي
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•عدد أعضاء لجان القطاعات بالجامعة:
رئيس اللجنة يختاره رئيس الجامعة في ضوء ما يعرضه السـيد أ.د .نائب رئيس الجامعة
لشئون الدراسات العليا والبحوث.
عضــوان أحدهمــا مــن خــارج الجامعــة ،واآلخــر عضــو قانون ــي يختارهمــا رئيــس الجامعــة،
باإلضافــة إلــى سكرتي ــر للجنــة كل قطــاع.
لجنة أخالقيات قطاع البحوث االنسانـية واالجتماعية:
ً
ً
تـرشح كل كلية من كليات قطاع العلوم اإلنسانـية واالجتماعية عضوا واحدا بدرجة أستاذ
(أستاذ مساعد في حالة عدم وجود أساتذة) ،على أن يختار من بيـنهم أمـين اللجنة.
لجنة أخالقيات قطاع العلوم األساسـية والهندسـية والتطبيقية:
ت ــرشح كل كليــة مــن كليــات قطــاع العلــوم األساس ــية والهندس ــية والتطبيقيــة (العلــوم،
الزراعــة ،الهندســة ،الحاســبات) عضــوان بدرجــة أســتاذ (أســتاذ مســاعد فــي حالــة عــدم
وجــود أســاتذة) علــى أن يختــار مــن بي ــنهم أم ــين اللجنــة.
لجنة أخالقيات قطاع البحوث الطبية:
تـرشح كلية الطب ثالثة أعضاء بدرجة أستاذ ،وتـرشح كل من كليات التمريض ،الصيدلة،
طــب األســنان ،عضـ ًـوا واحـ ًـدا بدرجــة أســتاذ (أســتاذ مســاعد فــي حالــة عــدم وجــود أســاتذة)
على أن يختار من بيـنهم أمـين اللجنة.
•عدد أعضاء لجنة متابعة قضايا أخالقيات البحث العلمـي:
ي ــرشح نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث عشــرة أعضــاء مــن بي ــن
ْ
األساتذة ُيخ َتار من بيـنهم رئيس اللجنة ،باإلضافة إلى اختيار عضو من خارج الجامعة يتمـيز
بالخب ــرة واملهــارة البحثيــة ليكــون العــدد اإلجمالــي ( )11عضـ ًـوا ،ويصــدر الس ــيد أ.د .رئيــس
الجامعــة قـرا ًرا بالتعيي ــن.

48

دليل امليثاق األخالقى للدراسات والبحوث العلمية لجامعة الفيوم

خصائص وسمات أعضاء لجان أخالقيات البحث العلمـي
•يتــم اختيــار رؤســاء اللجــان وممثلــي الكليــات فــي اللجــان مــن بي ــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذي ــن ال
يشــغلون أي وظائــف إداريــة.
•يتم اختيار أمـين اللجنة من بيـن أعضاء اللجان.
•يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس من الرجال والنساء بما يحفظ التوازن.
•يتم اختيار أعضاء من ذوي خلفيات مرتبطة بمجاالت البحوث التي يغلب أن تـراجعها اللجنة.
•يتــم اختيــار ممثــل للمجتمــع املدن ــي فــي لجــان القطاعــات ممــن ليــس لديهــم أي أعمــال أو مصالــح مــع
الجامعــة لتقديــم رؤيتهــم حــول املجتمعــات التــي يحتمــل أن ُينتقــى منهــا املبحوثي ــن.
•يجــوز للجنــة االســتعانة بمستشاري ــن مستقلي ــن لتقديــم الخب ــرة عنــد الضــرورة لذلــك ،ويتــم دعوتهــم
الجتماعــات اللجنــة وإثبــات حضورهــم بمجلــس اللجنــة وال يكونــوا أعضــاء بهــا وليــس لهــم حــق
التصويــت.
•ال يجوز أن يـرتبط رئيس اللجنة بأي من األعضاء بعالقة قرابة أو عالقة إشراف بحثي.
يتــم اختيــار جم ــيع األعضــاء مــن ذوي الســمعة الحســنة واألخــاق الرفيعــة ســواء للجنــة األساس ــية أو لجــان
القطاعات ،على أن يكون سجلهم خالي من أي جزاءات أو انخراط في أي تحقيقات أو تـزويـر أو أي فساد مالي
أو إداري ،أو قدمت ضد أي منهم شكاوي في البحوث العلمـية طوال فتـرة عمله بالجامعة أو خارج الجامعة،
وي ــنطبق ذلك على جم ــيع األعضاء من داخل أو خارج الجامعة.
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مهام اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي واللجان املنبثقة
مهام رئيس اللجنة العليا ألخالقيات
البحث العلمـي FUSCRE
•رئاسة جلسات اللجنة.
•دعــوة اللجنــة لالجتمــاع الــدوري خــال
األســبوع الثالــث مــن كل شــهر العتمــاد
ق ـرارات لجــان القطاعــات املختلفــة ،أو كلمــا
اقتضــت الضــرورة لذلــك.
•اعتمــاد طلبــات التقــدم لتســجيل الرســائل
والبحــوث واملشــروعات البحثيــة وإق ـرارات
املبحوثي ــن باملوافقــة Informed consent
الــواردة مــن لجــان القطاعــات املختلفــة.

مهام أمـين اللجنة العليا ألخالقيات البحث
العلمـي FUSCRE
•دعوة السادة أعضاء اللجنة لالجتماع.
•إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
•تسجيل محاضر جلسات اللجنة.
•متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

واجبات ومسئوليات أعضاء اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي FUSCRE
•نشر االسم واملهنة واالنتماء دون تحفظ.
•حضور ما ال يقل عن ثلثي اجتماعات اللجنة املقررة كل عام.
•حماية حقوق ومصالح املشاركيـن في البحوث واملشروعات البحثية والعمل علي تعزيـز التمـيز البحثي.
•معاملة جمـيع التطبيقات ،وتداول املعلومات عن املبحوثيـن واملسائل ذات الصلة بسرية تامة.
•االنســحاب مــن املناقشــة والتصويــت فــي حالــة وجــود تضــارب فــي املصالــح حــول موضــوع مــا لضمــان
اتخــاذ ق ـرار محايــد.
•اعتماد قرارات لجان القطاعات املختلفة بصفة شهرية.
•مراجعــة تقاري ــر لجــان القطاعــات كل ثالثــة أشــهر ،ورفــع تقري ــر إجمالــي عــن أعمــال اللجنــة ولجــان
القطاعــات للس ــيد األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة مــن خــال الس ــيد األســتاذ الدكتــور نائــب رئيــس
الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث.
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واجبات ومسئوليات أعضاء لجان القطاعات ألخالقيات البحث العلمـي
•االجتمــاع خــال األســبوع األول مــن كل شــهر ملراجعــة املقت ــرحات والخطــط البحثيــة املقدمــة مــن الباحثي ــن
وذلــك للتأكــد مــن اتبــاع أخالقيــات البحــث العلم ــي والتأثي ــر املحتمــل علــى املجتمــع املحلــي ،ورفــع التقاري ــر
للجنــة العليــا العتمــاد هــذه القـرارات عنــد انعقادهــا خــال األســبوع الثالــث مــن نفــس الشــهر.
•الرقابــة علــى ممارســات توظيــف أف ـراد للقيــام بجوانــب بحثيــة وأدوارهــم وصالحياتهــم وأي مخالفــات لهــذه
الصالحيــات.
•الرقابــة علــى املقت ــرحات والخطــط البحثيــة التــي تــم اعتمادهــا والت ــي يحتمــل أن يكــون لهــا تأثي ــر ســلبي علــى
املجموعــات املشــاركة فــي البحــث أو بعــض املخاطــر التــي يحتمــل حدوثهــا ويحــق للجنــة وقــف هــذه األبحــاث
عــن االســتمرارية.
•تســجيل ومراجعــة كل القـرارات واألنشــطة الرقابيــة علــى املقت ــرحات البحثيــة وعرضهــا علــى لجنــة أخالقيــات
الجامعة مصحوبة بالقرارات التي تم اتخاذها وتحتفظ لجنة الجامعة بنســخة من هذه التقاري ــر.
•فحص وتقديم توصيات للمشكالت األخالقية في األبحاث املقدمة للجنة.
•التوعية بأهمـية أخالقيات البحث العلمـي وورش العمل والتدريب.
•تشجيع الباحثيـن على التقدم للجنة واتباع إجراءات أخالقيات البحث العلمـي.
•إعــداد تقري ــر مفصــل عــن أعمــال اللجنــة كل ثالثــة أشــهر ورفعــه للجنــة العليــا ألخالقيــات البحــث العلم ــي
بالجامعــة .FUSCRE
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واجبات ومسئوليات أعضاء لجنة متابعة قضايا أخالقيات البحث العلمـي املنبثقة من
اللجنة العليا

•متابعــة مجــال أخالقيــات البحــث العلم ــي بفروعــه املختلفــة علــى املســتوى املحلــي واإلقليم ــي والدولــي ســواء
علــى مســتوى الجامعــات أو مراكــز البحــوث أو املنظمــات الدوليــة املهتمــة بأخالقيــات البحــث العلم ــي ،أو مــا
يصــدر مــن قوان ــين وتشــريعات مرتبطــة باملوضــوع.
•إعداد تقريـر يـرفع للجنة أخالقيات البحث العلمـي على مستوى الجامعة  FUSCREكل ستة أشهر يتضمن
رؤية اللجنة في املعاييـر األخالقية التي أقرتها الجامعة ،وما يلزم من تعديالت سواء باإلضافة أو الحذف أو
االستبدال ،حتى تظل الجامعة مرتبطة بالتطورات اإليجابية على مستوى العالم.
•تدريــب شــباب الباحثي ــن علــى طريقــة اســتيفاء طلبــات املوافقــة علــى إج ـراء البحــوث وإق ـرارات املبحوثي ــن
.Informed consent
•عقد ورش عمل دورية عن املوضوعات اآلتية:
•نشر ثقافة أخالقيات البحث العلمـي.
ً
•دور لجنة أخالقيات البحث العلمـي ومسئولياتها طبقا لإلرشادات الدولية.
•الجوانب األخالقية للبحوث املرتبطة بالصحة ويشارك فيها بشر.
•كيفية تطبيق اإلعتبارات األخالقية على مختلف أنواع البحوث.
•طريقة قيام لجنة أخالقيات البحث العلمـي بمراجعة البحوث.
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مدة عمل اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي  FUSCREواللجان املنبثقة:

تمتــد مــدة عمــل اللجنــة إلــى ثــاث ســنوات متعاقبــة (أي يتــم تجديــد نصــف األعضــاء بمــا يســمح
باســتمرارية بعــض األعضــاء حتــى ال يحــدث اضط ـراب فــي عمــل اللجنــة).
يتم االختيار ً
طبقا لإلجراءات املحددة عاليه.
تنعقد اللجنة ً
شهريا بحضور نصف عدد األعضاء .1 +

الالئحة املالية للجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي  FUSCREواللجان املنبثقة:
تضــع اللجنــة العليــا ألخالقيــات البحــث العلم ــي الئحــة ماليــة بمــا يتفــق مــع القوان ــين واللوائــح الجامعيــة وقـرارات
املجلــس األعلــى للجامعــات املنظمــة لهــذا العمــل.
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إجراءات عمل اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي لجامعة الفيوم FUSCRE
واللجان املنبثقة
إجراءات اتخاذ القرار
•تعتمــد ق ـرارات اللجنــة علــى املناقشــة والتشــاور حتــى يمكــن التوصــل إلــى ق��رارات صائبــة إمــا مــن خـلال
التصويــت أو باإلجمــاع.
•يـنبغي منح أعضاء اللجنة املعارضيـن للقرار الفرصة لتوضيح وجهة نظرهم وتسجيلها.
•ال ُيشت ــرط دعــم ّ
كل أعضــاء لجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي للقـرار حتــى يحصــل علــى اإلجمــاع ،ولكـ�ن
ً
األمــر يتطلــب أن يكــون القـرار مقبــول علــى أقــل تقدي ــر.
•يـنبغي إكتمال جمـيع الوثائق الداعمة قبل الوصول إلي قرار بشأن البحث.
•تحدد الفتـرة الزمنـية القصوى بيـن تقديم الطلب واتخاذ القرار بشهريـن علي األكثـر.

شكل قراراللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي

•معتمد :يمكن ملقدم الطلب إجراء البحث على النحو املبيـن في املقتـرح املقدم إلى اللجنة.
•موافقــة مؤقتــة :ي ــنبغي مراعــاة مراجعــة املالحظــات املو�صــى بهــا بخصــوص املقت ــرح أو اإلجابــة عــن بعــض
التســاؤالت التــي طرحــت علــى مقــدم الطلــب وي ــنبغي إعــادة تقديــم الطلــب للمراجعــة.
•رفــض املوافقــة :ي ــنبغي شــرح األســباب التفصيليــة التــي َحـ َـد ْت باللجنــة لرفــض املوافقــة إلــى مقــدم
الطلــب ،مــع الســماح لــه بإعــادة تقديــم املقت ــرح مــرة أخــرى إلعــادة النظــر فيــه .وال يجــوز إجـراء أي بحــث
قبــل الحصــول علــى املوافقــة النهائيــة.
تــؤرخ كافــة وثائــق ومراســات اللجنــة العليــا ألخالقيــات البحــث العلم ــي وتحفــظ امللفـ�ات الكتـرون ـ ً�يا
ونســخة مطبوعــة.
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عناصرقرارلجان اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي واللجان املنبثقة

•رقم تعريف املشروع وتاريخ تقديم املقتـرح.
•العنوان الدقيق للمقتـرح الذي تم إستعراضه.
•إسم وعنوان املتقدم.
•إسم لجنة أخالقيات البحث العلمـي.
•رئيس وقائمة األعضاء الحاضريـن عند اتخاذ القرار.
•بيان واضح بالقرار املتخذ.
•األحــكام والشــروط ،إن وجــدت ،للموافقــة علــى اإلقت ـراح ،مــع وجــود أســباب محــددة بوضــوح ملثــل هــذه
الشــروط والظــروف.
•أسباب محددة لرفض املوافقة بوضوح.

الشفافية واملساءلة وجودة أداء اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي FUSCRE
واللجان املنبثقة
•التقييــم الذاتــي املوثــق لفريــق العمــل داخــل اللجنــة علــى فت ـرات زمن ــية منتظمــة ومحــددة ،علــى أن
ُ
تســتكمل عمليــات التقييــم الداخليــة بعمليــات تقييــم خارجيــة مســتقلة بصفــة دوريــة.
•إمكان ــية أن يحضــر الباحثــون ،والراعــون ،واملمولــون أحــد اجتماعــات لجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي
لإلجابــة عــن التســاؤالت حــول ب ــروتوكوالت البحــوث التــي قدموهــا والوثائــق املتعلقــة بهــا ،ولكــن ال يجـ�وز
ّ
حضورهــم االجتمــاع الــذي تتوصــل فيــه اللجنــة لقـرارات حــول البحــوث املقدمــة.
•يتوافــر للباحثي ــن طــرق للمناقشــة مــع أعضــاء لجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي  ،FUSCREفــي األمــور
العامــة املتعلقــة بالبحــث أو الشــكاوي التــي تعقــب ق ـرارات اتخذتهــا لجــان القطاعــات املختلفــة حـ�ول
مشكلة محددة ،حيث يـنبغي أن يـنظر في مثل هذه الشكاوى كيان آخر غيـر اللجنة التي قدمت ضدها
الشــكوى ،مــع ضــرورة إتخــاذ إج ـراءات ملتابعــة س ــير الشــكاوي.
ً
•ضمــان حمايــة أعضــاء لجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي مــن اإلنتقــام اســتنادا ملواقفهــم فيمــا يتعلـ�ق
باألمــور املرتبطــة باللجنــة ،أو بمراجعــة مشــروعات البحــوث.
ّ
•يتم نشر قرارات اللجنة العليا ألخالقيات البحث العلمـي ،ماعدا املعلومات السرية ،من خالل املواقع
اإللكتـرونـية للجامعة.
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كيفية التقدم للجان القطاعات املختلفة أو للجنة العليا FUSCRE
•يتاح علي املوقع اإللكتـرونـي للجامعة كافة البيانات املتعلقة بأعمال اللجان وتشكيلها وطرق اإلتصال
بهــا وكذلــك نمــاذج إعتمــاد النواحــي األخالقيــة للبحــوث ســواء لرســائل املاجستي ــر ،أو الدكتــوراه ،أو
املشــروعات البحثيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس.
•يقوم كل باحث باستيفاء النموذج الخاص بالتقدم ،ونموذج املوافقة املستنـيرة ،على أن يـرفق نسخة
من أدوات البحث.
•يقــدم الباحــث خطــة (ب ــروتوكول) الرســالة أو البحــث وجم ــيع الوثائــق الداعمــة للجنــة القطــاع التابــع لــه
مــن نسختي ــن ورقيتي ــن ،باإلضافــة إلــى أســطوانة مدمجــة تحتــوي كافــة الوثائــق.
•يتم توزيع خطط البحث والوثائق على عضويـن من أعضاء لجنة القطاع املختصة لفحصها.
•يتــم إخطــار الباحــث بالنتيجــة النهائيــة بمعرفــة اللجنــة ويكــون القـرار باملوافقــة أو بالتعديــل أو الرفــض،
كمــا ســبق توضيحه.
•فــي حالــة إتخــاذ ق ـرار بالتعديــل ،يتــم التعديــل بمعرفــة الباحــث خــال شــهر وعــرض التعديــات علــى
رئيــس اللجنــة إلعتمادهــا بعــد التأكــد مــن إجرائهــا.
•تعتب ــر قـرارات اللجنــة وجوبيــة وال يجــوز البــدء فــي تجم ــيع البيانــات أو موافقــة مجالــس األقســام وإدارة
الدراســات العليــا علــى تســجيل األبحــاث أو الرســائل قبــل اســتيفاء املوافقــات املطلوبــة مــن قبــل اللجنــة.
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إجراءات موافقة لجان أخالقيات البحث العلمـي لجامعة الفيوم
Procedures of approval of Fayoum University
Committees for Research Ethics
فــي ضــوء مــا ســبق عرضــه للمعايي ــر التــي تتعلــق بالجوانــب األخالقيــة للبحــث العلم ــي ،ي ــنبغي علــى
الباحــث اتبــاع إجـراءات محــددة عنــد التقــدم بطلــب للجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي فــي القطــاع
املختــص بجامعــة الفيــوم للحصــول علــى موافقــة اللجنــة إلج ـراء بحــث معي ــن خاصــة البحــوث
االجتماعية أو الطبية التي تجرى على البشر ملطابقة مدى توافق املخطط املقدم للبحث واملعاييـر
التــي حددتهــا هــذه الوثيقــة ،فــي ضــوء قواعــد األمانــة العلم ــية وتحمــل مســئولية البحــث لــدى كافــة
األط ـراف املشــاركة واملمولــة واملســتفيدة مــن نتائــج البحــث ،علــى أن تتابــع اللجنــة كجهــة مرجعيــة
حــدوث أي خروقــات يتــم اإلبــاغ عنهــا ،أو أي حــاالت مزعومــة تتعلــق بســوء الســلوك العلم ــي (ملحــق
.)2
املعاييـر

م

التقدم بطلب للمراجعة Submission of Review Application

1

ُي ِقدم طلب الحصول على موافقة اللجنة على إجراء البحوث املتعلقة بالبشر باحث مؤهل لذلك.

2

يحدد الباحث املسئول عن اتباع جمـيع اإلجراءات التي تـراعي املعاييـر األخالقية والعلمـية.

إجراء البحث Conducting research
3

يتمتع الباحثون بحرية اختيار موضوع البحث وتمويله في إطار سـياسة الجامعة واللوائح املتبعة.

4

يتمتع الباحثون بالحرية املسئولة في الحصول على املعلومات املطلوبة ألبحاثهم.

5

يتمتع الباحثون بالحرية في نشر نتائج بحوثهم وفق املعاييـر املحددة لذلك.

6

يـراعي الباحثون احتياجات املجتمع املحلي في أبحاثهم بما يعود بالنفع من خالل نتائجها.

7

يبتعد الباحثون عن مواطن اإلضرار باملبحوثيـن وتقليص حجم األضرار في حالة وقوعها.

8

يـراعى الباحثون األمانة العلمـية في تأصيل األبحاث ،ودقة االقتباس ،بما يحفظ للجمـيع حقوقهم.

9

يلتـزم الباحثون بعدم استغالل نفوذهم في تحقيق منافع أو مصلحة شخصية على أي مستوى.

10

ال يجوز تعديل البـروتوكول املعتمد من اللجنة دون موافقة اللجنة على التعديل املبـرر.
ً
ُت َّبلغ اللجنة بأي حدث يتعلق بالدراسة أو نتائجها من خالل تقريـرُ ،وت ّ
فورا ّ
أي توصيات تقرها اللجنة استجابة
طبق

11

ملثل هذه التقاريـر.

التقاريـرواملتابعة املستمرة Reporting and continuous follow-up

13

ّ
يقدم الباحث تقري ًـرا نصف ً
سنويا عن وضع البحث إلى لجنة أخالقيات البحث العلمـي التابع لها.
يبلغ الباحث املبحوثيـن بمدى ّ
تقدم البحث وذلك بلغة بسـيطة وفي اإلطار الزمنـي املناسب.

15

يحدد الباحث األسلوب الذي سـيتم به إبالغ املبحوثيـن املسجليـن بتعليق أو إنهاء البحث.

16

يحدد الباحث خطط رعاية املبحوثيـن في حالة تعليق أو إنهاء البحث.

14
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املصادر
 املصادر العربية:أوال
 نحو تصور لصياغة دستور أخالقي عربي للخدمة.) (د ت،•عبد العزيـز عبد هللا البـريثن
. جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية،االجتماعية
 امل ــيثاق األخالقــي.)2013(  كليــة العلــوم االجتماعيــة،•رابطــة االجتماعيي ــن الكويتيــة
. رابطــة االجتماعيي ــن الكويتيــة، الكويــت،لإلخصائيي ــن االجتماعيي ــن بدولــة الكويــت
. اإلصدار األول، جامعة مديـنة السادات.)2014( •دليل أخالقيات البحث العلمـي
.•دليل أخالقيات البحث العلمـي – فلسطيـن
.)•الئحة لجنة أخالقيات البحوث الطبية لكلية طب املنصورة (الالئحة اإلدارية
 جامعــة عي ــن، معهــد الدراســات العليــا للطفولــة.)2011( •لجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي
.شمس
 معايي ــر وتوجيهــات عمليــة ملراجعــة أخالقيــات البحــوث.)2013( •منظمــة الصحــة العامل ــية
.املتعلقــة بالصحــة مــع مشاركي ــن مــن البشــر
 املصادر األجنبية:ثانـيا
•	 British Association of Social Workers (BASW), (2003). Code of ethics for social
•	

•	
•	

•	
•	

•	

work. Birmingham: British Association of Social Workers.
Environmental Health and Risk Management Department (2006). General
Laboratory Safety Manual: Guidelines for the Safe Handling of Hazardous
Materials and other Common Laboratory Hazards. University of Houston.
Leeds Beckett University (2016). Research Ethics Procedures, Leeds Beckett
University.
National Advisory Board on Research Ethics. (2009). Ethical principles of
research in the humanities and social and behavioural sciences and proposals
for ethical review. Helsinki: National Advisory Board on Research Ethics.
Plymouth University (2015). Research Ethics Policy, Plymouth University,
UK.
Reamer, F. G. (2000). Ethical Issues in Direct Practice. In P. Allen-Meares & C.
Garvin (Eds.), The handbook of social work direct practice. California: Sage
Publication, Inc.
The Norwegian National Research Ethics Committees. (2016). Guidelines
for Research Ethics in the Social Sciences, Humanities, Law and Theology (4th
ed.): The Norwegian National Research Ethics Committees.
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•	 The University of the West Indies (2011). Policy and Procedures on Research
•	

•	

•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	

•	

Ethics, the School for Graduate Studies and Research.
University of Cambridge (School of Humanities and Social Sciences)
(2015). Application form Proforma, https://www.cshss.cam.ac.uk/researchthicsapproval/proforma/view (Last access 10 April, 2018).
University of Leicester: A checklist of ethical issues to consider when planning
research https://www2.le.ac.uk/institution/ethics/resources/checklis (Last
access 10 April, 2018)
https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey (Last access
27 April 2018)
http://www.dictionary.com/browse/control-group (Last access 27 April
2018)
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/placebo (Last access 27
April 2018
MRC ethics series Human Tissue and Biological Samples for Use in Research:
Operational and Ethical Guidelines. Medical Research Council (2014) MRC
RSC Human Tissue Legislation Summaries http://www.mrc.ac.uk/research/
facilities/regulatory-support-centre/human-tissue/
https://euromatech-me.com/ https://safety4arab.com/2014/07/3.
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethicalprinciples-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.bing.com/images/search?q=+%d8%b5%d9%88%d8%b1+%d
9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9
%84%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9
%85%d8%a7%d9%86+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8
%ae%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa+&qpvt=+%d8%b5%d9%
88%d8%b1+%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af+%d8%a7%d9%
84%d8%b3%d9%84
http://www.unesco.org/new/ar/cairo/about-this-office/single-view/news/
unesco_beirut_co_organizes_a_regional_consultation_on_eth/
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ملحق ()1
نموذج املوافقة املستنـيرة Informed consent
املوضـ ــوع

م

بيانات عامة
1

اسم الباحث الرئيسـي

2

الكلية

3

القسم العلمـي

4

الدرجة الوظيفية

5

نوع البحث

6

نوع التمويل ومصادرة

7

عالقة تضارب املصالح

8

رقم التليفون

9

عنوان البـريد اإللكتـرونـي

10

تاريخ التقدم

11

عنوان البحث

12

أسماء الباحثيـن اآلخريـن

13

أسماء املشرفيـن

رسالة علمـية أو بحث (مشتـرك مع جهات أخرى)

معلومات أولية عن موضوع البحث

14
15
16

ال يوجد في حالة الرسائل العلمـية
في حالة الرسائل العلمـية فقط

وصــف املشــروع البحثــي فــي يتضمــن وصــف املشــروع البحثــي :مشــكلة الدراســة ،أهــداف البحــث ودواعــي
إج ـراؤه ،الخلفيــة العلم ــية التــي يســتند إليهــا البحــث ،النتائــج املتوقعــة.
حــدود  300كلمــة
االعتبارات األخالقية خالل
يحدد الباحث االعتبارات األخالقية املرتبطة بالبحث.
البحث
كيفية رعاية وحماية سرية
بيانات املبحوثيـن

17

آلية انسحاب املبحوثيـن

18

آلية إنهاء أو وقف البحث

19

اعتبارات خاصة باملجتمع

يعد التـزام الباحث بالحصول على املوافقة املستنـيرة ً Informed consent
مانعا النتهاكات النزاهة الشخصية ،وحماية حرية
تقريـراملصيـرللمبحوثيـن.

ي ــرفق الباحــث نســخة مــن أدوات البحــث :اســتطالع رأي ،دليــل مقابلــة ،قائمــة معايي ــر ،Checklist
وكذلــك موافقــة الجهــات املعن ــية علــى إجـراء البحــث ،كمــا ي ــنبغي تقديــم وثائــق للبنــود .19-16
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شهادة املوافقة املستنـيرة
أنه في يوم  .........املوافق  ،................بعد مناقشة املشروع البحثي املوضح عاليه مع أعضاء الفريق ومراجعة املعلومات
ً
ً
التوضيحية املذكورة ،فإننـي أوافق طوعا على املشاركة في الدراسة املحددة عاليه ،وفقا للمعطيات اآلتية:
•أتيحت لي الفرصة لطرح األسئلة حول هذا املوضوع وتمت اإلجابة عنها كاملة
•من املحتمل أن تكون نتائج الدراسة ذات فائدة مباشرة أو غيـرمباشرة
•يحق لي سحب موافقتي في أي وقت شئت
وفي حالة االستمرارفي الدراسة ،فقد فوضت الفريق البحثي في نشرنتائج الدراسة دون ذكراسمـي ،شريطة أال يضرنشر
النتائج بأمن وسالمة البالد.
اسم املبحوث:

الرقم القومـي:

					
توقيع (بصمة) املبحوث:

التاريخ:

الشاهد في حالة الضرورة
أشــهد أنــا  ...........................وظيفتــي  ،. .........................بأنن ــي كنــت شـ ً
ـاهدا علــى قــراءة ورقــة املعلومــات الخاصــة
بالبحــث املوضــح عاليــه ،وشـ ً
ـاهدا علــى موافقــة املبحــوث املشــارك فــي هــذا البحــث واســمه ،................................وقــد
أتيحت لي الفرصة للتأكد من طرح األسئلة بحرية واإلجابة عنهاً ،
وبناء عليه ،أقرأن موافقة املبحوث املشارك قد تمت
بحريــة كاملــة.
رقم قومـي:
اسم الشاهد			 :
التاريخ:
						
توقيع الشاهد:
رقم قومـي:
						
توقيع الباحث:

اعتماد لجنة أخالقيات البحث العلمـي

64

دليل امليثاق األخالقى للدراسات والبحوث العلمية لجامعة الفيوم

شهادة املوافقة في حالة وجود ولي أمر

أنه في يوم  .........املوافق  ،................بعد مناقشة املشروع البحثي مع أعضاء الفريق ومراجعة املعلومات التوضيحية املذكورة
طوعا على مشاركة من أعوله ً
عاليه ،فإننـي أوافق ً
شرعا ،وهو:
...........................................................
ً
في الدراسة املحددة عاليه ،وفقا للمعطيات اآلتية:
•أتيحت لي الفرصة لطرح األسئلة حول هذا املوضوع وتمت اإلجابة عنها كاملة
•من املحتمل أن تكون نتائج الدراسة ذات فائدة مباشرة أو غيـر مباشرة
•يحق لي سحب موافقتي في أي وقت شئت
وفي حالة االستمرار في الدراسة ،فقد فوضت الفريق البحثي في نشر نتائج الدراسة دون ذكر اسم من أعوله ً
شرعا ،شريطة
أال يضر نشر النتائج بأمن وسالمة البالد.
اسم املبحوث:

الرقم القومـي:

					
توقيع (بصمة) املبحوث:

التاريخ:

الشاهد في حالة الضرورة
أشــهد أنــا  ...........................وظيفتــي  ،. .........................بأنن ــي كنــت شـ ً
ـاهدا علــى ق ـراءة ورقــة املعلومــات الخاصــة بالبحــث
املوضــح عاليــه ،وشـ ً
ـاهدا علــى موافقــة املبحــوث املشــارك فــي هــذا البحــث واســمه ،................................وقــد أتيحــت لــي الفرصــة
للتأكــد مــن طــرح األســئلة بحريــة واإلجابــة عنهــا ،وبنـ ًـاء عليــه ،أقــر أن موافقــة املبحــوث املشــارك قــد تمــت بحريــة كاملــة.
رقم قومـي:
			
اسم الشاهد:
التاريخ:
						
توقيع الشاهد:
رقم قومـي:
						
توقيع الباحث:

إعتماد لجنة أخالقيات البحث العلمـي
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ملحق ()2
نموذج التقدم بطلب موافقة لجنة أخالقيات البحث العلمـي على إجراء بحث
املوضـ ــوع

م

بيانات عامة
1

اسم الباحث الرئيسـي

2

الكلية

3

القسم العلمـي

4

الدرجة الوظيفية

5

نوع البحث

6

نوع التمويل ومصادرة

7

عالقة تضارب املصالح

8

رقم التليفون

9

عنوان البـريد اإللكتـرونـي

10

تاريخ التقدم

11

عنوان البحث

12

أسماء الباحثيـن اآلخريـن

13

أسماء املشرفيـن

14

وصــف املشــروع البحثــي فــي يتضمــن وصــف املشــروع البحثــي :مشــكلة الدراســة ،أهــداف البحــث ودواعــي
إجــراؤه ،الخلفيــة العلم ــية التــي يســتند إليهــا البحــث ،النتائــج املتوقعــة.
حــدود  300كلمــة

15

مجتمــع الدراســة (العي ــنة)
وأســباب
وخصائصــه
ا ختيا ر هــم

16

يتضمــن ذلــك تحديــد نــوع البحــث (وصفي/كم ــي) واإلجــراءات التــي ســوف تتبــع
وصف املنهجية العلمـية التي
لجمــع البيانــات ،نــوع ومســتوى التحليــل اإلحصائــي ،حــدود البحــث ،الفــروض،
سوف تتبع
املتغي ــرات البحثيــة.

رسالة علمـية أو بحث (مشتـرك مع جهات أخرى)

معلومات أولية عن موضوع البحث
ال يوجد في حالة الرسائل العلمـية
في حالة الرسائل العلمـية فقط

تحديد املجتمع الذي يخضع له البحث ونوع العيـنة ومبـررات االختيار

17

سرية البيانات

18

الفوائد املتوقعة نتيجة
إجراء البحث

شــرح إجــراءات الســرية التــي س ــيتم بهــا معالجــة بيانــات املبحوثي ــن بمــا يحفــظ
خصوصيتهــم ،وكيفيــة نشــرها.
فــي حالــة البحــوث التطبيقيــة يتوجــب تحديــد الفوائــد التــي يمكــن أن تعــم املجتمع
أو اإلنسانـية جمعاء.

19

املخاطراملتوقعة من إجراء
البحث

يتضمـ�ن ذل��ك التعويض�اـت املتاح��ة ف��ي ح��ال حــدوث مخاط��ر واألســلوب الــذي
ســوف يتبــع لتقليــل وعــاج املخاطــر.
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حاالت التقدم بطلب للجنة أخالقيات البحث العلمـي للموافقة على إجراء البحث
•فــي حالــة إشت ـراك الباحــث مــع آخــر مــن جامعــة أخــرى أو مؤسســة أخــري ليــس لديهــا لجنــة أخالقيــات
للبحــث العلم ــي ،ي ــنبغي التقــدم للجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي بالجامعــة للموافقــة علــى بحثــه.
أمــا فــي حالــة إشت ـراك الباحــث مــع آخــر فــي مؤسســة أو جامعــة أخــري لديهــا لجنــة أخالقيــات للبحــث
العلم ــي ،يتم الحصول على موافقة لجنة األخالقيات التي يـنتم ــي إليها الباحث الرئيس ــي في البحث،
وتكــون مســئوليته فــي الحصــول علــى املوافقــات املطلوبــة مــن اللجنــة.
•علــى األعضــاء املنضم ــين للكليــات ولديهــم منــح مــن مؤسســات أخــرى يلزمهــم التقــدم باملوافقــات
املتعلقة بأخالقيات البحث العلمـي والتي تم الحصول عليها من الجهات املانحة ،كم يلزمه موافقة
اللجنــة الخاصــة بالجامعــة باملوافقــة علــى اإلســتمرارية فــي البحــث.
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إقرارالباحث
أقرأنا املوقع أدناه ..................................................../أن
•جمـيع املعلومات الواردة في هذا النموذج وكافة البيانات الواردة في الوثائق املرفقة صحيحة
وكاملة.
•على جمـيع املبحوثيـن في البحث التوقيع على نموذج املوافقة املستنـيرة ملشاركتهم في البحث.
•أي تغيي ــر يطـرأ فــي منهجيــة البحــث أو األســاليب أو ظهــور أي مخاطــر علــى املبحوثي ــن ،ســوف
أتقــدم للجنــة أخالقيــات البحــث ملراجعــة أخالقيــة أخــرى.
•أي تحريــف فــي املقت ــرح املقــدم للجنــة أخالقيــات البحــث العلم ــي أو الوثائــق املرفقــة قــد يــؤدي
إلــى تهمــة خــرق األمانــة األكاديم ــية.
أمرا ضرورياً.
•االحتفاظ بنماذج املوافقة ملدة عامـين بعد االنتهاء من البحث يعد ً

هذا وقد تم تسليم جمـيع البيانات والنماذج املعبأة املطلوبة للجنة أخالقيات البحث العلمـي.
اسم الباحث:
التوقيع:
التاريخ:
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ملحق ()3
نماذج من اإلرشادات الخاصة بالعمل في املختبـرات
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