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 تمھید

ألى مجتمع  ساسىالعلمى ھو المدخل الطبیعى ألیة نھضة حضاریة و أیة تنمیة حقیقیة و عماد أإن البحث 

یسعى إلى تحقیق التنمیة المستدامة، كما إنھ ضرورة من ضروریات اللحاق بركب األمم المتقدمة بل و التقدم 

و دعمھ بكل الوسائل و  علیھا. و علیھ فإن البحث العلمى یعتبر رصیدًا قومیًا و ثروة وطنیة یجب تشجیعھ

كافة الطرق، كما یجب أن یكون معلومًا أن أصولیات و أساسیات البحث العلمى واحدة مھما إختلفت 

 فجوھر البحث العلمى واحد مھما إختلفت المسمیات.التخصصات و الطرائق و بالتالى 

یمارس البحث  فى من خالقیةیتطلب البحث العلمى فى شتى المجاالت توافر مجموعة من القیم و المبادئ األ

و صیانتھا من  على حقوقھ المحافظةملمًا بتلك المعاییر و القیم حتى یستطیع على الباحث أن یكون  العلمى، و

أن العملیة البحثیة ال تعدو مجرد فھم مجموعة من األسس و  مل. و یخطئ من یتصوركل ضرر ظاھر أو محت

مل اإلحصائى مع عداد التصمیم البحثى و تجمیع البیانات و التعااإلجراءات التى تتصل بتحدید المشكلة و إ

تقاریر البحث و إنما ھناك مجموعة من المعاییر األخالقیة التى تصاحب كل مرحلة من كتابة  تلك البیانات و

 تلك المراحل.

یعتبر عملیة أخالقیة مع كونھ عملیة منھجیة تؤدى إلى إكتساب المزید من المعرفة و و علیھ فالبحث العلمى 

حل ما یواجھنا من مشكالت فى مجاالت العلوم المختلفة و لذا فإن للباحث العلمى مواصفات أخالقیة یجب أن 

 و المنھجیة. المعرفیةیكون متسلحًا بھا جنبًا إلى جنب مع المواصفات  

ات البحث العلمى إحترام حقوق اآلخرین و آرائھم و كرامتھم، سواء أكانوا من الزمالء كما تقتضى أخالقی

من البحث، و تتبنى مبادئ أخالقیات البحث العلمى  فینالباحثین، أم من المشاركین فى البحث أم من المستھد

ى اإلعتبارات "، و ھاتان القیمتان یجب أن تكونا ركیزتو "تجنب الضرر عامة قیمتى "العمل اإلیجابى"

 األخالقیة خالل عملیة البحث.
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 تعریف البحث العلمى: ١/١

 و وسائلھاو  أھدافھا و مجاالتھاو  البحوث أنواع ختالفإب یختلف ىالعلم البحث تعریف أن "جود" یري

 :منھا العلمي، للبحث تعریفات عدة وضع قد ىاألكادیم المحیط أن إال أدواتھا،

 ونمو جدیدة عالقات أو معلومات كتشافإل دقیق فحص أو تقص ھو ىالعلم البحث ":روفل " تعریف ·

 .منھا والتحقق الحالیة المعرفة

 التي للمشكالت حلول إلي للتوصل النافذة الدقیقة المحاولة ": البحث العلمى ھودالین فان " تعریف ·

 .وتحیره اإلنسان تؤرق

 بیانات و حقائق تحلیلو  تسجیل و جمع عملیة ھو ىالعلم البحث أن علي تركز أخري تعریفات ھناك ·

 .ةمعین ظروف ظل فى منھا األمثل الحل ختیارو إ لھا بدیلة حلول لتحدید معینھ مشكلة عن

 :اآلتیة الجملة فى العلمي البحث تعریف صیاغة إجماًال ویمكن

 شأن ىف الحقائق تقصي أجل من ،(الباحث)یسمى  شخص بھا یقوم منظمة فكریة عملیة ھو العلمي البحث"

 بغیة، (منھج البحث) تسمى منظمة علمیة طریقة بإتباع، (موضوع البحث)ى تسم معینة مشكلة أو مسألة

 )".(نتائج البحث تسمى المماثلة المشاكل على للتعمیم صالحة نتائج إلى أو للعالج مالئمة حلول إلى الوصول

 

 البحث العلمى:أھمیة  ١/٢

 أھمیة البحث العلمى بالنسبة للباحث: ١/٢/١

 .المعلومة كتسابإ فى نفسھ على عتماداإل للباحث العلمى البحث یتیح ·

 .بالمكتبة وطیدة عالقة لھ ویكون والجد، الصبر على یدربھ ·

 منھا. األفضل و إختیار المناھج مختلف على باإلطالع للباحث یسمح ·

 . ختصاصاإل فى التعمق على الباحث یساعد ·

 .و اإلنضباط و السلوك، التفكیر، حیث من مختلفة شخصیة الباحث من یجعل ·

 .العمل فى ونظام ونزاھة بموضوعیة المواضیع معالجة على التعود ·
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 العلمى. البحث و العلم أخالقیات على التعود ·

 أھمیة البحث العلمى بالنسبة للمجتمع: ١/٢/٢

 . والوعى الثقافة ونشر المجتمعات تطویر فى یساھم ·

 .قتصادیةاإل الرفاھیة لتحقیق األساسیة الدعامة یعتبر ·

 . فأكثر أكثر بالواقع ارتبط كلما البحث أھمیة تزداد ·

 . علیھ الدول إعتماد بإزدیاد العلمى البحث أھمیة تزداد ·

 الطبیعیة و تفسیر الظواھر و التربویة  و التعلیمیة  و الصحیة  اإلقتصادیة و السیاسیة  المشكالت حل ·

 . بھا والتنبؤ

 .ما موضوع فى اإلنسانى الفكر إلیھ توصل ما تسجیل آخر ·

 شروط البحث العلمى: ١/٣

 منھا: یھفحتى یكون البحث ناجحًا البد من توافر شروط علمیة 

  أن یقدم شیئًا جدیدًا: . أ

، فال یكتب موضوعًا سبقھ ھیحث أھمیة الموضوع الذى سیكتب فجدًا أن یقدر البا ىمن الضرور

أن  فىغیره إلیھ فأشبعھ بحثًا وتحلیًال وبیانًا. إال إذا كان غیره قد تناول جانبًا من جوانبھ، فال بأس 

 .یختار جانبًا أخر، وال شك أن لكل موضوع عدة جوانب

  الحیویة و الواقعیة: . ب

بمیل الطالب وحاجة المجتمع و من أھم عوامل نجاح الموضوع أن یكون حیویًا واقعیًا لھ صلة قویة 

وكلما اتسعت دائرة االنتفاع بھ إزدادت أھمیتھ، فالكتابة بموضوع یھم الناس و یقدم لھم نفعًا أو حلوًال 

تطویر مجتمعھم وراحتھم ورفاھیتھم، أھم من الكتابة بموضوع خیالى بعید  فىلمشاكلھم أو یسعى 

 .عن واقع الناس ألنھم لن یھتموا بھ

  رة مصادره:خصوبتھ و غزا . ت

و من عوامل نجاح البحث أیضا خصوبة مادتھ وأفكاره وغزارة مصادره وتوافرھا، وعلى العكس 

من ذلك البحث الفقیر بالمادة العلمیة الفقیر بالمصادر لن یكون ناجحًا وسیتعب كاتبھ كثیرًا، ولذلك 

ھ یفیستطیع الكتابة  كان من أھم واجبات الباحث قبل اختیار بحثھ أن یبحث عن مصادره، لیعرف ھل

 أم ال؟
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  وضوح المنھج: . ث

وزع یفواضح مستوعب،  منطقىومن عوامل نجاح البحث وضوح منھجھ وتنظیم خطتھ بشكل م

أفكاره الرئیسة ضمن أبواب وفصول منسجمة، ثم یبدأ الكتابة بحیث یسلسل أفكاره، وینتقل مع 

رأ، فال ینتقل لما بعده إال وقد یھضم ما یقحس قارىء بحثھ أنھ یفالقاريء من نقطة إلى أخرى بترابط، 

 .ستوعب ما قبلھ وفھمھ، وعلى العكس یكون الغموضإ

  تحدید عنوان الموضوع بدقة: . ج

. ى عدة كلمات، و تختصر عناوین األبحاث عادة فإن عنوان الموضوع یجب أن یعبر عن مضمونھ

المعالجة عنھ و ال یمھد لھ  فىحدد موضوعھ تحدیدًا دقیقًا و ال یخرج جب على الباحث أن ییف

ھ إستطراد وشطط وخروج عن یفبالمقدمات الطویلة جدًا  أو یأتى بمتعلقاتھ بشكل موسع جدًا 

المقصود، بل یحاول التركیز الجاد على موضوعھ وعدم ذكر إال ما یتعلق بھ من قرب، فالحشو و 

ة للقارىء تنفر من اإلستطرادات المملة لملء الصفحات و الخروج عن الموضوع أمور مزعج

 .البحث

  سالمة األسلوب و وضوح العبارة: . ح

البحث أھمیة كبیرة سالمة أسلوبھ من األخطاء النحویة و اللغویة و وضوح عباراتھ  عطىإن مما ی

وعدم غموضھا، وإن مما یفقد البحث أھمیتھ كثرة األخطاء النحویة أو اللغویة أو العلمیة. فعلى 

للغویة، محاوًال قدر اإلمكان تجنب األخطاء النحویة وا بلغة سلیمةة الباحث أن یحرص على الكتاب

كتبھ،  ىلعلم على أھلھ و كثرة المطالعة فنقصھ بطلب ھذا ا ىفى اللغة فلیحاول تالف وإذا كان ضعیفًا

قراءة بحثھ لیستدركوا أخطاءه قبل طبع البحث  فىاللغة  فىولیستعن بأساتذة وبزمالء لھ أقویاء 

 .وظھوره

 المعلومات: دقة . خ

القارىء  تعطىالبحث و  فىإن المعلومات الموثقة بذكر مصادرھا و المبینة باألرقام، تدل على الدقة 

معلومات أكیدة. وعلى العكس من ذلك النقل الجزاف من الذاكرة أو ما یتناقلھ الناس دون تمحیص أو 

 .وقیمتھ تدقیق وبحث عن مصادره و التأكد من سالمتھ أمور تفقد البحث أھمیتھ
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المقصود بأخالقیات البحث العلمى: ٢/١

إذا كانت القیم األخالقیة تمتد إلى كافة مرافق الحیاة فإن البعد العلمى من أھمھا و یعرف بإسم "أخالقیات 

ن أخالقیات البحث العلمى ھى مبحث من مباحث علم األخالق و یقصد بھ على ذلك فإالبحث العلمى". و 

التى تحفظ للعلم كیانھ و للبحث العلم و أحیاء المثل األخالقیة للبحث العلمى لدى الباحثین و الدارسین و طالب 

 قوامھ.

 خالقیات البحث العلمى:أل المبادئ األساسیة ٢/٢

 ):Intellectual Freedom( الحریة الفكریة و العلمیة -١

و عدم تدخل الكلیة أو الجامعة فى إختیار الباحث للموضوعات البحثیة المناسبة و التى یرى أنھا تخدم 

تحل قضایا المجتمع، كما أن لھ الحریة العلمیة فى النقد الموضوعى لما سبق نشره من أبحاث فى 

 مجالھ التخصصى.

  ):Creativityاإلبداع ( -٢

 لة حیث یجب أن یكون معلومًا أن ذكاء الباحثباإلبداع و األصا روع البحثشیجب أن یتصف م

على  و قدرتھبطریقة جذریة و حل المشكالت على تولید أفكار جدیدة  تظھر فى مقدرتھاإلبداعى 

اإلنتاج المتمیز عن اآلخرین، و فى ھذا السیاق البد من اإلعتماد على عامل الوقت و توافر 

 التحلیلیة و األستقرائیة.المعلومات و القدرة 

 ):Truthfulnessالمصداقیة ( -٣

ینھا دون زیادة أو أمینًا فى جمعھا و تدو الباحث كونالبحث صادقة، و أن ینتائج  یجب أن تكون

بیانات حاول إدخال ر كاملة معتمدًا على الظن، و ال یكمل أیة معلومات ناقصة أو غینقصان، و أال ی

 أو أبحاث اآلخرین.معتمدًا على نتائج النظریات 
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 ):Expertiseالخبرة ( -٤

الباحث فى البحث مناسبًا لمستوى خبرتھ و تدریبھ. أوًال یعد  قوم بھالعمل الذى ییجب أن یكون 

سیكون  حاول فھم النظریة بدقة قبل أن تطبق المفاھیم أو اإلجراءات، ویالعمل المبدئى ثم  الباحث

 ھا.فیالنظر ى إختیار األشیاء التى ینبغى ف الشخص الخبیر فى مجال بحثھ خیر مساعد لھ

 ):Safetyالسالمة ( -٥

لخطر جسدى أو أخالقى، و أخذ اإلحتیاطات الواجبة عند إجراء التجارب  الباحث نفسھ عرضال ی

أیضًا فال یحرجھم أو شاركین فى البحث مھمة كلھا تحت كل الظروف و البیئات. كما أن سالمة الم

 .البحثذ فیعرضھم للخطر أثناء تنی

 ):Trustالثقة ( -٦

یعتمد البحث العلمى على الثقة المتبادلة بین العلماء بحیث یقوم كل باحث بإجراء بحثھ بدقة و عنایة، 

لذا فإن على الباحث أن یحاول بناء عالقة ثقة مع الذین یعمل معھم حتى یحصل على تعاون أكبر 

 ثقة الناس الذین تقوم بدراستھم.تائج أكثر دقة، و ال یجب أبدًا أن یستغل منھم و ن

 ):Consentالموافقة ( -٧

ود العمل معھم خالل فترة من الذین یعلى موافقة سابقة الحصول  الباحث دائمًا منأكد یجب أن یت

إحتاج الدخول فى ملكیة البحث، إذ یجب أن یعلم األفراد المراد دراستھم أنھم تحت الدراسة، فمثًال إذا 

 الحصول على موافقتھم بذلك. اآلخرین علیھ

 ):Withdrawalاإلنسحاب ( -٨

ن الدراسة فى أى األفراد المراد دراستھم أو العاملین فى البحث أو طالبھ لدیھم الحق فى اإلنسحاب م

عاملتھم دائمًا أن المشاركین غالبًا ما یكونون متطوعین و یجب مالباحث ذكر وقت، و یجب أن یت

بإحترام و أن الوقت الذى یخصمونھ ألجل البحث یمكنھم أن یقضوه فى عمل آخر أكثر ربحًا و فائدة 

توقع إنسحاب بعض المشاركین، و األفضل بالطبع أن یبدأ البحث بأكبر و لھذا السبب یجب أن یلھم، 

تأكد فیة للكبیرة كاعدد ممكن من األفراد لوضعھم تحت الدراسة، بحیث یمكن اإلستمرار مع مجموعة 

 من أن نتائج البحث ذات معنى.
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 ):Feedbackالتغذیة الراجعة ( -٩

تزوید  ه، قد ال یكون بمقدورفعلإذا كان بمقدور الباحث إعطاء تغذیة راجعة للمشاركین معھ ببحثھ فلی

 مھمة، و لكن إعطاء ملخصًا أو بعض العبارات و التوصیات قد تكون بالتقریر كامًالالمشاركین 

 أكد دائمًا من أخذ الموافقة المسبقة قبل النشر.علیھ الت لدیھم و تفى بالغرض المطلوب. و

 ):Digital Recording( التسجیل الرقمى  -١٠

فین من البحث، دیو دون موافقة المستھدفیبتسجیل األصوات أو إلتقاط صور أو تصویر الباحث قم ال ی

حاول إستخدام آالت تصویر أو ناقالت تسجیل، و ال یالمسبقة قبل بدء أى على الموافقة  و الحصول

درك أن طلب الموافقة بعد التصویر أن ین، و البد فیصوت مخبأة لتسجیل أصوات و حركات المستھد

 غیر مقبول.

 ):False Hope( األمل المزیف / الكاذب  -١١

بحثھ أو فین یعتقدون من خالل أسئلتھ بأن األمور سوف تتغیر بسبب المستھدالباحث جعل یال 

 .مشروعھ الذى یجریھ، و ال یعط وعودًا خارج نطاق بحثھ أو سلطتھ أو مركزه أو تأثیره

 :)Vulnerability( آلخرینا مشاعر ةعاامر -١٢

أو  لسنا عامل بسبب مستسالإلأو ا میةانھزإلبار للشعو عرضةأكثر  نفیبعض المستھد نیكو قد

 مشاعرھم. ةعاامر ى الباحثعل فیجب ؛لتعبیرأو ا  لفھما على رةلقدا معدأو  ضلمرا

 :)Exploitationإستغالل المواقف ( -١٣

 مباشر غیر بشكل ونآلخرا یقولھ ماأو  یفسر ما یالحظھ  فال ؛بحثھ لصالح قفالموا یستغل الباحث ال

 .یخدم بحثھ حتى

 :)Conflict of Interestتعارض المصالح ( -١٤

 دىلماا للدعم الجھة المانحة غبةر مع یتناسب بما تطویعھاو  لنتائجا ضعر معد لباحثا علي یجب

 لبحثا مع حیادیة تامةو  ملكا دبتجر لتعاملا. سیاسیة وفظر یةأ رعتباإلا فى ألخذو اأ للبحث

 .نتائجھو  العلمى

 :)Anonymityسریة المعلومات ( -١٥

 فربما، فھاأھدا تحقیقو  سةرالدا ءنتھاتى إح نتائجھو  أسالیبھ البحثیةو  بحثھ حمایة على الباحث

 .ملكیة فكریة قحقو علیھا یترتبو أ اعخترإ اءةبر حث إلىالب یؤدى
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 :)Saving the Environment( الحفاظ على البیئة -١٦

ھناك أمور یجب على الباحث مراعتھا إذا كان بحثھ یستلزم إجراء تجارب على البیئة و خاصة 

قوانین المنظمة. و إذا كان ئة بالرفق و وفقًا للجب على الباحث أن یتعامل مع البیفیالنبات و الحیوان، 

 من لنصیحةایتعامل مع الحیوان فعلیھ أن یعاملھ بالرفق و رعایتھ الرعایة الالئقة بھ، و أن یبحث عن 

 من مةزلالا تفقاالموا خذو أ بالبحث ءلبدا قبل  تناالحیوا نبشئو لخبیرا لشخصوا فلمشرا ذألستاا

 .   مرألا تطلبذا إ یةبالكل صةلمختا تلجھاا

 عن اإلنفعال:البعد  -١٧

الشخصیة المنفعلة أو اإلنفعالیة تجعل للبحث مردود سلبى و تعیق تصاعد التفكیر بشكل منتظم و 

 منھجى.

 اإلنصاف و الموضوعیة: -١٨

 العلمیة واألدلة بالحجة خصمھ بمناقشة یقوم وأن بحثھ في ًاوموضوعی ًامنصف یكون أن الباحث على

 .الحقیقة إلى لللوصو

 أھلیة البحث العلمى: -١٩

 والدرایة الخبرة لدیھ تكون أن دون العلوم من علم ىأل بحث في نفسھ الباحث إقحام عدم بھا ویقصد

 .التخصص بذلك

 :)Professionalismاإلحتراف ( -٢٠

 حیث من سألساا اھذ على معھ یتعاملو  العلمى لبحثا لمھنة فمحترنھ أ لباحثا یعلمن أ یجب

 حیث من لبحثا تقومابم ملتاا إللماما علیھ یجب كما. لوقتا طیلة غلتفرو ا دلمجھوو ا لوقتا عطائھإ

 .  لنتائجا ضعر و تحلیلو  جمع فى نةماأو ا ئقالطرو ا العلمیة دةلماا

 التواضع العلمى: -٢١

 علمیة بشخصیة یتصف أن الباحث على لذا لعلمىا والبحث الباحثین آفة العلمیة الحیاة ر فىالتكب

 اآلخرین. لنقد متقبلةاضعة متو

 :)Impartialityالتحیز (عدم العدل و   -٢٢

 تغلیبدون  قیةامصدو  ملةكا بأمانة لعلمیةا لنتائجو ا لحقائقا مع یتعاملان  لباحثا علي یجب و ھنا

 المتحصل علیھا فقط. نتائجلا مع شىیتما ما الإ ىخرأ علي علمیة نظریةو أ شخصیة نظر جھةو یةأ
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 :)Discretionالتعقل و القدرة على التمیز ( -٢٣

و أ ثبحاأو أ رفكاأ من لھ ضیتعرو أ هعلی ضیعر ماوزن  على رةبالقد لباحثا یتحلىان  یجب

 لتعریضدون ا علیھ ضیعر ما كل بین قةلتفرا یستطیعحثیة. كما یجب أن لبا یةلعملا ءثناأ قفامو

 .باآلخرین

 :)Openness and Transparency( یةفشفاال -٢٤

 اءجرأو إ علموضوا رختیاإ في اءسو العلمى لبحثا اءجزأ كل مع لباحثا تعامل منلة لكاما لشفافیةا 

 مع حنفتااإل و الشفافیةث. لبحا نشرو أ لنتائجا تفسیر أو لنتائجا ضعرأو  لنتائجا تحلیل أو ربلتجاا

 .حلمقترا لتعدیلو ا لنقدا تقبل، مع لعملرش او مع لعلمیھا اتلمؤتمرا مع یةلكلو ا بالقسم ءلزمالا

 النقد الھادف: -٢٥

 د فقط.ناق إلى الباحث لیتحو فال العلمى البحث كتابة في الھادف النقد لإعما

 :)Integrityإحترام الذات و تكامل شخصیة الباحث و عدم التعرض أو التعریض باآلخرین ( -٢٦

 مما البحثىمسعاه  في لباحثا حلنجا یةألساسا وطلشرا من لھ آلخرینا امحترإو اتھ لذ لباحثا امحترإ

 ونلتعاا بل خرینلأل ارضرإ في سببلتا معد لباحثا علي یجب كما، تصرفاتھو  لباحثا حنجا یعكس

 ككل. لبحثیھا لعملیةاو  للباحثین الجماعى حلنجاا ملاعو أھم من تلمجاالا فى شتى ءلزمالا مع

 :)Autonomy( إلعتماد على الذاتا -٢٧

 تم ما خرآ ءضو في لنتائجا تحلیل و فىلمعرا إللمامو ایة لعلما دةلماا جمع فى اتلذا على دإلعتماا

 یة فى ھذا المجال.علم حقائق من لیھإ لتوصلا

 عدم التأثر باألشخاص و األفكار: -٢٨

 فكرة أو ىرأ لتأیید یندفع كأن شعبیتھا أو تأثیرھا إلى النظر دون الفكرة مع لیتعام أن الباحث على

  بھا. نطق أو أیدھا قد نفال أن لمجرد

 :)Scientific Honestyاألمانة العلمیة ( -٢٩

 اعخترإو أ قرس عن دبتعااإل نھاأ كما نثناإ على مةلقسو اأ یلولتأا یحتمل ال مطلق خلقمة و قی و ھى

 ائج و اإلدعاء بأنھا علمیة.للنت ءلخاطىا لتمثیلاأو  نتائج ضافةأو إ فحذو أ یروتزو أ

 :)Carefulnessالعنایة الفائقة ( -٣٠

 ءثناو المالحظة أ ربلتجاا اءجرإ و ربلتجاا تصمیمو  ثىلبحا علموضوا تحدید في ئقةفالا لعنایةا

 رھا.نشو  عرضھاو  بتھاكتاو  لنتائجا تحلیلو   لنتائجا جمعو  لتجریبا
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 :)ublic ResponsibilityPالمسئولیة المجتمعیة ( -٣١

 یجب الذ ،یةلجزئا ھذه على ن الباحثینیأتم لمجتمعو ا لمجتمعا كلمشا حلل ب أن توجھ األبحاثیج

 فعالھأ عن بةللمحاس ادستعداإلو فالمسئولیة المجتمعیة  ھم،مسعا كل فى یةقالمصدو ا قةلداوا یتحرن أ

 تھابجالو عمیق بفھم الإ تىیتأ ال و ھذا لباحثا بھا یتحلى نأ یجب تىلا لخلقا عظمأ من لھأقواو 

 وظیفیة بالكلیة.لا

 :)lagiarism and CreditP( إعطاء كل ذى حق حقھ -٣٢

 صاحبھ لغیر فكرو أ جملةو أ لقو ینسبأال  یجب كما حقھ كًال یأخذن أ یجب مىلعلا إلقتباسا عند

 أو الخاصة. لعامةا قألخالا عداقو بسطأ مع فىیتنا أسلوب لكذ نأل صلىألا

 :)Legal Knowledgeوعى الباحث بالقوانین العامة و الخاصة ( -٣٣

 ما كذلك كل وصة خا رةبصو تلجامعاا تنظیم نقانوو  مةلعاا نینابالقو ملمااإل لباحثا على یجب

و یة، لكلو ا معةبالجا یسرلتدا و ھیئةعض عملظم تن التى ئحاللوو ا نینالقوا لھذه تتعدیال من ریصد

ذكرتھا مو  نینابالقو فىلحرا لتعاملا بین قةلتفرا یجب كما. العلمى لبحثا منظومة صةخا تنظم

 .نینالقوو روح ایة لتفسیرا

 Intellectual Property Rights and( اإلختراعاتءة لمام بحقوق الملكیة الفكریة و برااإل -٣٤

Patents(: 

 ھناك و معةلجاو ا یةلكلو ا للباحث قحقو علیھا یترتبن أ یمكن نتائج إلى دىیؤ قد لعلمىا لبحثا

 .منھا دةستفااإل لھ یتسنى حتي بھا اإللمام لباحثا على فیجب ،لكذ تنظم نیناقو

 

 البحث العلمى:موجز أخالقیات  ٢/٣

 ھذا یكون وأن الجامعة، مجلس یضعھا التى ذیةیفالتن واللوائح الجامعة لقانون الواجب حتراماإل ·

 .خلىدا شعور من نابًعا حتراماإل

 العمل خالل من بالجامعة رتقاءباإل العلیا الدراسات وطالب المعاون و التدریس ھیئة عضو یھتم أن ·

 .والجامعة ةالكلی لىوبالتا األقسام فى الجاد

 مستوى من یرفع ىالذ وھو المجتمع تقدم فى األساسیة الركیزة ھو العلمى البحث بأن الراسخ عتقادإلا ·

 ھیئة بعضو تقىیرحكمة الم العالمیة العلمیة المجالتى ف العلمیة األبحاث نشر نأو بالجامعة، التعلیم

 الجامعة. معھ رتقىوت التدریس
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 وبحیث الجدیدة، العلمیة الحقائق ستكشافإ إلى یھدف بحیث البحث موضوع ختیارإ وحسن بتكاراإل ·

 قیمة اى ذالعلم البحث من األكبر الجزء یكون أن مراعاة معف. معرو ھو لما تكراًرا البحث یكون ال

 الزراعة، الصناعة، :مجاالت فى وخاصة وقطاعاتھ، المجتمع علىى إیجاب ىعمل مردود لھا

 .وغیرھا

 یحصل لما: المجال ھذا فى الراسخة والتقالید القواعد مخالفة وعدم العلمیة باألمانة لتزاماإل مراعاة ·

 لتزاماإل - وأمانة دقة بكل المراجع بذكر لتزاماإل - لبحثھ إعداده أثناء معلومات من الباحث علیھ

 للنشر.  األبحاث تحكیم عند الشخصیة عتباراتاإل من التام والتجرد بالموضوعیة

 الشخصیة الدعایةو  البحتة السیاسیة كاألھداف علمیة غیر ألھداف العلمى البحث ستعمالإ عن البعد ·

 .شأنھا كان مھما مؤسسة أو ھیئة أو فرد ىأل المجاملة أو

 .األكادیمیة والتقالید لألعرافطبقًا  البحث إعداد فى الباحث مع شتركإ من كل جھد بیان على التأكید ·

 و مواصلتھ من البد لذلك معینة، زمنیة حدود لھا لیس مستمرة مسألة العلمى البحث بأن اإلدراك ·

 المؤتمرات فى شتراكو اإل التخصص، مجالفى  والمؤلفات الدوریة المجالت على المستمر طالعاإل

 .بشأنھ والمناقشة التخصص فى الزمالء على الجدید وعرض والندوات،

 .مقتضى دون اإلسراف وعدم البحوث، إلجراء الالزمة الموارد استخدام فى الترشید ·

 الحرص على تكوین مدارس علمیة تخصصیة ترفع من قدر الكلیة فى األوساط العلمیة العالمیة. ·

أثناء اإلقتباس  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢اإللتزام التام بحقوق الملكیة الفكریة و ببنود قانون الملكیة الفكریة رقم  ·

 من أبحاث سابقة.

 ت تصنیف متقدم.محاولة نشر األبحاث العلمیة فى مجالت علمیة عالمیة ذا ·

 

 أخالقیات األستاذ بوصفھ مشرفًا علمیًا: ٢/٤

 : یلى فى ماخالقاأل ھذه و تتمثل والقوانین اللوائح قبل ةالجامعی خالقاأل الطالب و المشرف بین ةالعالق یحكم

 صیًالأ موضوعًا موضوع البحث یكون البحث و أن موضوع أختیار فى واألمین المخلص التوجیھ ·

 .ذلك قبل تكراره عدم من و أن یتم التأكد والكلیة الطالب ىعل العلمیة بالفائدة یعود

 .ھیف والمشاركة الجماعى البحثى العمل تفعیل ·

 .األستاذ إشراف تحت ببحثھ القیام على الباحث قدرة من التأكد ·
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 الطالب. تسخیر فى الطالب على لھ منحت التى سلطتھ األستاذ یستغل أال ·

 .أو مشروعات بحوث وأ واجبات من بھ یكلفھم مافى  السلیم التوجیھ طالبھ یوجھ أن ·

 .للدفاع عنھا اإلستعداد و ونتائجھ وتحلیالتھ بحثھ مسئولیة تحمل ىعل الطالب تعوید ·

 .والسریة العلمیة األمانة ىعل المستمر التأكید ·

 .الطالب ىف العلمى الباحث خصال تنمیة ·

 .العلمى البحث أصول أو المنھج فى طالبھ مع یتھاون الأ ·

 .علیھا المتعارف ألداب الحدیث وتبعًا البناء الحوار أصول وفق و اإلعتراض بالمناقشة یسمحأن  ·

 اآلخر. دون بأحدھم یھتم فال علیھم باإلشراف یقوم الذي الطالب بین یسوى أن ·

 فى أو البحث أثناء قدراتھ سواء ھیفوتس الطالب إھانة أو إذالل أو إبتزاز سلوكیات إلى اإلنزالق عدم ·

 بالضرر یمس قد وثانًیا للطالب سئ أوًال نموذج المسلك فذلك للرسائل، العلنیة المناقشة جلسات

 المعرفى النمو فى المساھمة إزاء الخلقیة بمسئولیتھ أخل قد یكون األستاذ وبذلك الطالب، شخصیة

 للطالب. والخلقى السلیم

 .الفكریة الملكیة بحقوق التام اإللتزام ·

 

 :المخاطر التى تكتنف البحث الجادبعض  ٢/٥

 تتضمن المخاطر وھذه، العلمیة المشكالت بحل عالقتھ فى الجاد البحث تكتنف أن یمكن عدیدة مخاطر ھناك

 : یلي ما

 . ناضجة غیر مبتسرة نتائج تكوین . أ

 . الباحث إلیھا وصل التى النتائج مع ةالمتفق غیر أو المضادة األدلة تجاھل . ب

 . األصالة إلى فتقاراإل أى ثابتة حدود داخل التفكیر عادة . ت

 .بالمشكلة المتعلقة الحقائق جمیع على الحصول على القدرة عدم . ث

 . المالحظة فى الدقة عدم . ج

 . واألثر السبب عالمات قیفتو أو مطابقة فى الخطأ . ح

 . المسبق تىالذا والتحیز الشخصیة باألحكام التأثر  . خ
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 :إنتھاك األمانة العلمیة ٢/٦

 الوسائل التى یمكن أن تنتھك بھا األمانة العلمیة: ٢/٦/١

 المھمات تخصیص عند أو المنح على الحصول عند( البحث إجراء قبل العلمیة إنتھاك األمانة یمكن

 نشرھا. أو النتائج تقدیم عند أو علیھ، العمل یتم بینما أو ،حث)الب إنجاز خطط رسم عند أو البحثیة

 :العلمیة األمانة انتھاكات من أصناف ثالثة تمییز ویمكن

 . الغش . أ

 . والتضلیل الخداع  . ب

 . الفكریة الملكیة حقوق نتھاكإ . ت

 األمانة العلمیة: أمثلة إلنتھاك ٢/٦/٢

 . المصادر دراسات نتائج تحریف ·

 . انتقائیة بصورة النتائج تقدیم ·

 .تجربة أو مشاھدة أعقاب فى وھمیة بیانات تقدیم ·

 .قصد عن خاطئ بشكل إحصائیة أسالیب تطبیق ·

 .األبحاث لنتائج المقصود التحریف أو الدقیق غیر التفسیر ·

 .اآلخرین عن صدرت نشرات أو نتائجإنتحال  ·

 أشخاص أسماء إضافة أو البحث، فى ملموسة مساھمة قدموا الذین المساعدین نیفالمؤل أسماء حذف ·

 .قیمة ذات بطرق یساھموا لم أو بھ یشاركوا لم

 بالكشف تسمح ىالت اءاتجراإل إغفال أو إلجرائھ، التعلیمات إعطاء فى أو البحث، إجراء فى اإلھمال ·

 .الدقة عدم ودرجة األخطاء عن

 الحاسوب برامج أو الفحص تصامیم وطباعة السریة، البیانات مع التعامل فى المتبعة القواعد إھمال ·

 .إذن دون

 العلمیة:منع اإلنتھاكات  ٢/٦/٣

 ومن العلمى اإلحترافى. للسلوك األساسیة المبادئ یحترمون الباحثین لجعل ممكن ھو ما كل عمل یجب

 :المجال ھذا فى تباعھاإ الممكن الطرق

 .الصحیحة المھارات تنمى التى والممارسات التدریب . أ
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 .العلمى البحث قیاتأخال بمعاییر والثقافة ىالوع زیادة و إطالق . ب

 . الجمیع على تطبق وشفافة واضحة ملزمة قواعد وجود . ت

 اإلنتھاكات العلمیة: عقوبات ٢/٦/٤

 ىف التأنیب بین تتراوح التي العقوبات من العدید فھناك ،ىعلم سلوك سوء حصول من التحقق تم إذا ·

 .أشدھا فى والطرد أخفھا

 وجھات األعلى والمجالس الكلیة مجلس ختصاصإ ضمن تبقى عقوبات أیة فرض مسؤولیة نإ ·

 المخالفات وستبقى رسمیة أعلى جھات إلى للجوء مجال ھنالك یكون فلن ىوبالتال المختصة، التحقیق

 .األكادیمى المجتمع حدود فى علیھا القواعد تطبیق ومدى

 لما الموضوع جوھر ھي الباحث عند بالمسؤولیة ىجوھر وإحساس ناضج ىعلم ضمیر تنمیة بقىی ·

 السلوك سوء محاربة من العلم وتعزیزھا القیم ھذه وتطویر تنمیة ستمكن حیث قصوى، أھمیة من لھا

ى الشراك أو العقوبات ھو ف الوقوع من الخوف یكون أن من بدًال ومنعھا حتیالیةاإل والنشاطات

 الرادع فى ھذا المجال.

 

 :القواعد الذھبیة للباحث لعمل بحث أخالقى ٢/٧

 .امینًا كن ·

 .عادًال كن ·

 .النافع العلمإعمل  ·

 .القواعد تبعإ ثمإعرف  ·

 .و عدم مخالفتھا القوانین إحرص على إتباع ·

 .فتوقف ستتنازل نكأ عتقدتإ ذاإ ةاألسئلإسأل  ·

 .فتوقف أخالقى غیر نھأ عتقدتإ ذاإ ·

 .ىفتحر متأكد غیر نكأ عتقدتإإذا  ·

 ة.مصید فى ولست حرأنت  ·
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 لمراجعا

 ).٢٠٠٨س (التدری ھیئھ اعضاء قدرات ةلتنمی القومي المركز ى:العلم البحث خالقیاتأ ·

 .٤٩ لسنھ الجامعات تنظیم قانون  ·

 ).٢٠٠٨( التدریس ھیئھ عضاءأ قدرات ةتنمی مشروع :الجامعات ىف ةالمھن دابو آ خالقیاتأ ·

 ةبالجامع التدریس ةھیئ عضاءأ ىلد ةالعلمی البحوث لنشر ىخالقاأل السلوك معاییر :٢٠١١ العاجز ·

 .٣١٠-١):١(١٩ ةنسانیاإل الدراسات ةسلسل – ةسالمیاإل ةالجامع ةمجل –بغزة  ةسالمیاإل

 ).١٩٩٦التاسعة ( ةالطبع ،ةاألكادیمی ةالمكتب ومناھجھ، العلمى البحث أصول ر:بد أحمد ·

 دار ،ةوالنفسی ةالتربوی راسات الد ىف وتطبیقاتھا العلمى البحث منھجیةعطیفة:  الفتوح أبو حمدى ·

 ).١٩٩٦(  للجامعات النشر

 ).٢٠٠٦ة (الجامعی الدار وعالجھا، ةالنفسی اإلضطرابات: العیسوى الرحمن عبد ·

 دارالشروق ،ةوالتاریخی ةالعربی الدراسات ومصادر العلمى البحث :سلیمان أبو إبراھیم الوھاب عبد ·

)١٩٩٥.( 

 .الزقازیق ةجامع – العلوم ةبكلی ىالعلم البحث خالقیاتو أ میثاق دلیل ·

 منصورة.ال ةجامع – العلوم ةبكلی ىالعلم البحث خالقیاتأ دلیل ·

 ).٢٠١٢سكندریة (اإل ةجامع – المعھد العالى للصحة العامةب ىالعلم البحث المھنة  و خالقیاتأ دلیل ·

 ).٢٠١٢( دمیاط فرع العلوم ةبكلی ةالمھن دابآو خالقیاتأ دلیل ·

 


