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 هيدمت
 

 تحقيق لىإ يسعى مجتمع ىأل ساسىأ دعماو  حقيقية تنمية يةو أ يةرحضا نهضة ألية لطبيعىا لمدخلا وھ لعلمىا لبحثا إن

 لعلمىا لبحثا نفإ عليھو . عليها ملتقدو ا بل لمتقدمةا ألمما بركب قللحاا تياورضر من ورةضر نھإ كما ،مةالمستدا لتنميةا

 و لوسائلا بكل عمھو د تشجيعھ يجب طنيةو وةثرو  قوميًا اصيدًر يعتبر

و  تلتخصصاا ختلفتإ مهما ةحدوا لعلمىا لبحثا  تساسياو  أ  تصولياأن أ معلومًا نيكوأن  يجب كما ق،لطرا  كافة

 .تلمسمياا ختلفتإ مهما حدوا لعلمىا لبحثا رھفجو بالتالىو  ئقالطرا

 علىو  ،لعلمىا بحثلا رسيما من فى ألخالقيةا دئلمباو ا لقيما من مجموعة فراتو تلمجاالا شتى فى لعلمىا لبحثا يتطلب

و . محتملأو  رھظا رضر كل من صيانتهاو  حقوقھ على لمحافظةا يستطيع حتى لقيمو ا لمعاييرا بتلك ملمًا نيكوأن  لباحثا

و  لمشكلةا بتحديد تتصل لتىا اءاتإلجرو ا ألسسا من مجموعة فهم دمجر وتعد ال لبحثيةا لعمليةأن ا ريتصو من يخطئ

 مجموعة كناھ نماو إ لبحثا يررتقا كتابةو  تلبياناا تلك مع إلحصائىا لتعاملو ا تلبياناا عتجميو لبحثىا لتصميما ادعدإ

 من مرحلة كل تصاحب لتىا ألخالقيةا لمعاييرا من

 .حلالمرا تلك

 جهناايو ما حلو  لمعرفةا من لمزيدا بكتساإ لىإ دىتؤ منهجية عملية كونھ مع خالقيةأ عملية يعتبر لعلمىا فالبحث عليھو

 أن يجب خالقيةأ تصفاامو لعلمىا للباحث نفإ الذو  لمختلفةا ملعلوا تمجاال فى تكالمش من

 .لمنهجيةو ا لمعرفيةا  تصفاالموا مع جنب لىإ جنبًا بها متسلحًا نيكو

 منأم  ،لباحثينا ءلزمالا من اكانوأ اءسو ،متهماكرو  ئهمو آرا آلخرينا قحقو امحترإ لعلمىا لبحثا تخالقياأ تقتضى كما

 "إليجابىا لعمل"ا قيمتى عامة لعلمىا لبحثا تخالقياأ دئمبا تتبنىو  ،لبحثا من لمستهدفينا منأم  لبحثا فى ينكرلمشاا

 لبحثا عملية لخال ألخالقيةا  راتإلعتباا كيزتىر تكوناأن  يجب نلقيمتاا ناتا"، و ھرلضرا تجنبو" 
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 مفاهيم عامة في مجال البحث العلمي  .1
 :لعلمىا لبحثا تعريف .1.1

 الإ ،تهاوأدوا سائلهاو فهاادو أھ مجاالتهاو  ثلبحوا اعنوأ فبإختال يختلف لعلمىا لبحثا تعريف" أن دجو"يير •

 :منها ،لعلميا للبحث تتعريفا ةعد ضعو قد يمىدألكاا لمحيطأن ا

 فةلمعرا نموو ةجديد تعالقاأو  تمعلوما فإلكتشا قيقد فحصأو  تقص وھ لعلمىا لبحثا:" فلرو" تعريف •

 .منها لتحققوا لحاليةا

 نإلنساا رقتؤ لتيا تللمشكال لحلو ليإ للتوصل ةلنافذا لدقيقةا لةولمحاا وھ لعلمىا لبحثا" ليندا نفا"  تعريف •

 .هتحيرو

 مشكلة عن تبياناو  حقائق تحليلو  تسجيلو  جمع عملية وھ لعلمىا لبحثأن ا علي تركز يخرأ تتعريفا كناھ •

 تعريف صياغة ًال جماإ يمكنو معينة وفظر ظل فى منها ألمثلا لحلا رختياو إ اله بديلة لحلو لتحديد معينھ

 :آلتيةا لجملةا فى لعلميا لبحثا

 مسألة نشأ فى لحقائقا تقصي جلأ من، (لباحثا)يسمى  شخص بها ميقو منظمة فكرية عملية وھ لعلميا لبحث"ا •

 لىإ للوصوا بغية، (لبحثا منهج)مىتس منظمة علمية طريقة عبإتبا( لبحثا عموضو)تسمى معينة مشكلةأو 

 (لبحثا نتائج)تسمى لمماثلةا لمشاكلا على للتعميم صالحة نتائج لىأو إ جللعال مالئمة لحلو

 :لعلمىا لبحثا ميةأه .1.2

 :للباحث بالنسبة لعلمىا لبحثا ميةأه .1.2.1

 .لمعلومةا بكتساإ فى نفسھ على دإلعتماا للباحث لعلمىا لبحثا يتيح •

 .بالمكتبة ةطيدو عالقة لھ نيكوو ،لجدوا لصبرا على بھريد •

 .منها ألفضلا رختياو إ جھلمناا مختلف على عباإلطال للباحث يسمح •

 .صإلختصاا فى لتعمقا على لباحثا يساعد •

 .طإلنضباو ا ك،لسلوو ا ،لتفكيرا حيث من مختلفة شخصية لباحثا من يجعل •

 لعملا فى منظاو ةاھنزو بموضوعية ضيعالموا معالجة على دلتعوا •

 .لعلمىا لبحثو ا لعلما تخالقياأ على دلتعوا •

 :للمجتمع بالنسبة لعلمىا لبحثا ميةأه .1.2.2

 .يةدإلقتصاا يةھلرفاا لتحقيق ألساسيةا لدعامةا يعتبر •

 .فأكثر كثرأ قعابالو تبطار كلما لبحثا ميةأھ دادتز •

 .عليھ وللدا دعتماإ ديازدبإ لعلمىا لبحثا ميةأھ دادتز •

 .بها لتنبؤوا لطبيعيةا راھلظوا تفسيرو  لتربويةو ا لتعليميةو ا ةلصحيو ا لسياسيةو ا يةدإلقتصاا تلمشكالا حل •

 .ما عموضو فى إلنسانىا لفكرا ليھإ توصل ما خرآ تسجيل •

 

 :لعلمىا لبحثا وطشر .1.3

 :منها فيھ علمية وطشر فراتو من البد ناجحًا لبحثا نيكو حتى

 :اً جديد شيئًا ميقد أن •

 فأشبعھ ليھإ هغير سبقھ موضوعًا يكتب فال ،فيھ سيكتب ىلذا علموضوا ميةأھ لباحثا ريقدأن  اجدً ورىلضرا من

 لكلأن  شك الو ،خرأ جانبًا ريختاأن  فى سبأ فال ،نبھاجو من جانبًا ولتنا قد هغير نكاإذا  الإ. بيانًاو ًال تحليو بحثًا

 .نباجو ةعد عموضو

  :قعيةالوو ا لحيويةا •

 تسعتا كلماو لمجتمعا حاجةو لطالبا بميل قوية صلة لھ قعيًاوا حيويًا نيكوأن  علموضوا حنجا ملاعو مأھ منو

 فى يسعىأو  لمشاكلهم ًال حلوأو  نفعًا لهم ميقدو  سلناا يهم عبموضو فالكتابة ،ميتھإزدادت أھ بھ عالنتفاا ةئردا

 .بھ ايهتمو لن ألنهم سلناا قعوا بعيد عن خيالى عبموضو لكتابةا من مأھ ،يتهمھفاور حتهمورا مجتمعهم تطوير

 : درهمصا ارةغزو  ھخصوبت •

 لبحثا لكذ من لعكسا علىو ،اھفراتوو درهمصا ارةغزو رهفكاوأ تھدما خصوبة يضاأ لبحثا حنجا ملاعو منو

 لباحثا تجباوا مأھ من نكا لذلكو ا،كثيرً كاتبھ سيتعبو ناجحًا نيكو لن دربالمصا لفقيرا لعلميةا دةبالما لفقيرا

 فيھ لكتابةا يستطيع لھ فعرلي دره،مصا عن يبحثأن  بحثھ رختياا قبل
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 : لمنهجا حضوو •

 لرئيسةا رهفكاواضح مستوعب فيوزع أ ممنطقى بشكل خطتھ تنظيمو منهجھ حضوو لبحثا حنجا ملاعو منو

 ىخرأ لىإ نقطة من ريءلقاا مع ينتقلو  ره،فكاأ يسلسل بحيث لكتابةا أيبد  ثم  ،منسجمة  لفصوو اببوأ ضمن

 لعكسا علىو ،فهمھو قبلھ ما ستوعبإ قدو الإ هبعد لما ينتقل فال أ،يقر ما يهضم نھأ بحثھ رىءقا فيحس ،بطابتر

 .ضلغموا نيكو

 :بدقة علموضوا انعنو تحديد •

 على فيجب. تكلما ةعد فى دةعا ثألبحاا ينوعنا تختصرو  ،مضمونھ عن يعبرأن  يجب علموضوا انعنو إن

 يأتىأو  اجدً  لطويلةا  تبالمقدما لھ يمهد الو  عنھ جةلمعالا فى جيخر الو  قيقًاد اتحديدً موضوعھ ديحدأن  لباحثا

 موضوعھ على دلجاا لتركيزا وليحا بل د،لمقصوا عن وجخرو شططو ادستطرإ فيھ اجدً موسع بشكل  بمتعلقاتھ

  علموضوا عن وجلخرو  ا  تلصفحاا  ءلمل لمملةا  اداتإلستطرو ا فالحشو ب،قر من بھ يتعلق ما الإ كرذ معدو

 .لبحثا من تنفر رىءللقا  مزعجة رموأ

 :رةلعباا حضوو و بألسلوا سالمة •

 معدو تھراعبا حضوو و للغويةو ا لنحويةا ءألخطاا من سلوبھأ سالمة ةكبير ميةأھ لبحثا يعطى مما إن

 على صيحرأن  لباحثا فعلى. لعلميةأو ا للغويةأو ا لنحويةا ءألخطاا ةكثر ميتھأھ لبحثا يفقد مماوإن  ،غموضها

 تالفى ولفليحا للغةا فى ضعيفًا نكا وإذا ،للغويةوا لنحويةا ءألخطاا تجنب نإلمكاراقد الومحا ليمةس بلغة لكتابةا

 اءةقر فى للغةا فى ءقوياأ لھ ءبزمالو ةبأساتذ ليستعنو ،كتبھ فى لمطالعةا ةكثرو  لھأھ على لعلما اذھ بطلب نقصھ

 .رهظهوو لبحثا طبع قبل ءهخطاأ اكورليستد بحثھ

 :تلمعلوماا قةد •

 تمعلوما رىءلقاا تعطىو  لبحثا فى لدقةا على لتد م،قارباأل لمبينةو ا ادرھمصا بذكر لموثقةا تلمعلوماا إن

 عن بحثو تدقيقأو  تمحيصدون  سلناا يتناقلھ ماأو  ةكرالذا من افلجزا لنقلا لكذ من لعكسا على. وةكيدأ

 .قيمتھو ميتھأھ لبحثا تفقد رموأ سالمتھ من لتأكدو ا درهمصا
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 أخالقيات البحث العلمي  .2
 :لعلمىا لبحثا تبأخالقيا دلمقصوا .2.1

و ." لعلمىا لبحثا تخالقيا"أ بإسم فيعرو  مهاأھ من لعلمىا لبعدا نفإ ةلحياا فقامر كافة لىإ تمتد ألخالقيةا لقيما كانت إذا

 لعلمىا للبحث ألخالقيةا لمثلا ءحياأ بھ يقصدو  قألخالا علم مباحث من مبحث ىھ لعلمىا لبحثا تخالقياأ نفإ لكذ على

 .مھاللبحث قوو  كيانھ للعلم تحفظ لتىو ا لعلما بطالو  سينارلدو ا لباحثينا ىلد

 

 :لعلمىا لبحثا تألخالقيا ألساسيةا دئلمباا .2.2

 (Intellectual Freedom) لعلميةو ا لفكريةا لحريةا •

 قضايا تحلو  متخد نهاأ ىير لتىو ا لمناسبةا لبحثيةا تللموضوعا لباحثا رختياإ فى لجامعةأو ا لكليةا تدخل معد

 .لتخصصىا مجالھ فى ثبحاأ من هنشر سبق لما لموضوعىا لنقدا فى لعلميةا لحريةا لھأن  كما ،لمجتمعا

 (  Creativity) اعإلبدا •

 تظهر عىاإلبدا لباحثا ءكاأن ذ معلومًا نيكوأن  يجب حيث ألصالةو ا اعباإلبد لبحثا وعمشر يتصفأن  يجب

  ،آلخرينا  عن  لمتميزا  جإلنتاا على تھرقدو  يةرجذ بطريقة تلمشكالا حلو ةجديد رفكاأ توليد على تھرمقد فى

 .ئيةاألستقرو ا لتحليليةا رةلقدو ا تلمعلوماا فراتوو    لوقتا  عامل  على  دإلعتماا  من  البد  قلسياا  اذھ  فىو  

 (Truthfulness:) قيةالمصدا •

 الو أ ن،نقصاأو دةيادون ز ينهاوتدو  جمعها فى مينًاأ لباحثا نيكوو أن  ،قةدصا لبحثا نتائج نتكوأن  يجب

 تلنظرياا نتائج على امعتمدً تبيانا لخاإد وليحا الو  ،لظنا على امعتمدً كاملة غيرأو  ناقصة تمعلوما يةأ يكمل

 .آلخرينا ثبحاأو أ

 ( Expertise) ةلخبرا •

 لعملا لباحثا يعد الأو. يبھرتدو  خبرتھ ىلمستو مناسبًا لبحثا فى لباحثا بھ ميقو ىلذا لعملا نيكوأن  يجب

 بحثھ لمجا فى لخبيرا لشخصا نسيكوو  اءات،إلجرأو ا يمھلمفاا تطبقأن  قبل بدقة لنظريةا فهم وليحا ثم لمبدئىا

 .فيها لنظرا ينبغى لتىا ءألشياا رختياإ فى لھ مساعد خير

 (Safety) لسالمةا •

 كل تحت كلها ربلتجاا اءجرإ عند جبةالوا تإلحتياطاا خذو أ ،خالقىأو أ ىجسد لخطر نفسھ لباحثا ضيعر ال

 تنفيذ ءثناأ للخطر يعرضهمأو  يحرجهم فال يضًاأ مهمة لبحثا فى كينرلمشاا سالمةأن  كما. تلبيئاو ا وفلظرا

 .لبحثا

 (  Trust) لثقةا •

 على نفإ الذ ،عنايةو  بدقة بحثھ اءبإجر باحث كل ميقو بحيث ءلعلماا بين لةدلمتباا لثقةا على لعلمىا لبحثا يعتمد

 الو  ،قةد كثرأ نتائجو  منهم كبرأ ونتعا على يحصل حتى معهم يعمل لذينا مع ثقة عالقة ءبنا وليحاأن  لباحثا

 .ستهمرابد متقو لذينا سلناا ثقة يستغلأن  ابدًأ يجب

 (Consent) فقةالموا •

 يجبإذ  ،لبحثا ةفتر لخال معهم لعملا ديو لذينا نم سابقة فقةامو على للحصوا من ئمًادا لباحثا يتأكدأن  يجب

 على للحصوا عليھ آلخرينا ملكية فى للدخوا جحتاإذا إ فمثال ،سةرالدا تحت نهمأ ستهمدرا ادلمرا ادألفرا يعلمأن 

 .بذلك فقتهمامو

 (Withdrawal) بإلنسحاا •

و  ،قتأى و فى سةرالدا من بإلنسحاا فى لحقا لديهم طالبھأو  لبحثا فى لعاملينأو ا ستهمدرا ادلمرا ادألفرا

 ىلذا لوقتو أن ا امبإحتر معاملتهم يجبو  متطوعين نيكونو ما غالبًا كينرلمشاأن ا ئمًادا لباحثايتذكرأن  يجب

 يتوقعأن  يجب لسببا الهذو  ،لهم ةفائدو  بحًار كثرأ خرآ عمل فى هيقضوأن  يمكنهم لبحثا ألجل يخصمونھ

 ،سةرالدا تحت لوضعهم ادألفرا من ممكن دعد بأكبر لبحثا أيبدأن  طبعبال ألفضلو ا ،كينرلمشاا بعض بنسحاإ

 .معنىذات  لبحثا نتائجأن  من للتأكد كافية ةكبير مجموعة مع ارإلستمرا يمكن بحيث

 (Feedback:) جعةالرا لتغذية •

 كينرلمشاا ديوتز ورهبمقد نيكو ال قد ،فليفعل ببحثھ معھ كينرللمشا جعةرا تغذية ءعطاإ لباحثا وربمقد نكا إذا

 ضبالغر تفىو  لديهم مهمة نتكو قد تلتوصياو ا راتلعباا بعضأو  ملخصًا ءعطاإ لكنو  ،كامًال بالتقرير

 .لنشرا قبل لمسبقةا فقةالموا خذأ من ئمًادا لتأكدا عليھ. و بلمطلوا
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 (Digital Recording) لرقمىا لتسجيلا •

 للحصوو ا ،لبحثا من لمستهدفينا فقةامودون  فيديو تصويرأو  رصو طلتقاأو إ اتألصوا بتسجيل لباحثا يقم ال

 لتسجيل ةمخبأ تصو تناقالأو  تصوير تالآ امستخدإ وليحا الو  ،تسجيلأى  ءبد قبل لمسبقةا فقةالموا على

 .لمقبو غير لتصويرا بعد فقةالموا طلبأن  ركيدأن  البدو  ،لمستهدفينا تحركاو  اتصوأ

 ( False Hope)  ذبلكاا/لمزيفا ألملا •

 عھومشرأو  بحثھ بسبب  تتغير  فسو  رألموا  نبأ  سئلتھأ  لخال  من  ونيعتقد  لمستهدفينا لباحثا يجعل ال

 .هتأثيرأو  همركزأو  سلطتھأو  بحثھ قنطا رجخا دًاعوو يعط الو  ،يجريھ ىلذا

 (Vulnerability) آلخرينا مشاعر ةعاامر •

 معدأو  ضلمرأوا لسنا عامل بسبب مستسالإلأو ا ميةاباإلنهز رللشعو كثرعرضةأ لمستهدفينا بعض نيكو قد

 .مھمشاعر ةعاامر لباحثا ىعل فيجب ؛لتعبيرأو ا  لفهما على رةلقدا

 (Exploitation) قفالموا لستغالإ •

 ميخد حتىرمباش غير بشكل ونآلخرا يقولھ ماأو  يالحظھ ما يفسر فال ؛بحثھ لصالح قفالموا لباحثا يستغل ال

 .بحثھ

 (   InterestConflict of)  لمصالحا رضتعا •

أو  لبحثا دىلماا للدعم لمانحةا لجهةا غبةر مع يتناسب بما تطويعهاو  لنتائجا ضعر معد لباحثا علي يجب

 .نتائجھو  لعلمىا للبحث مع تامة يةدحياو كامل دبتجر لتعاملا. سياسية وفظر يةرأإلعتباا فى ألخذا

 (Anonymity)تلمعلوماا سرية •

 لىإ لبحثا دىيؤ فربما ،فهاادأھ تحقيقو سةرالدا ءنتهاإ حتى نتائجھو لبحثيةا ساليبھوأ بحثھحماية  لباحثا على

 .فكرية ملكية قحقو عليها يترتبأو  اعخترإ اءةبر

 (  Saving the Environment) لبيئةا على ظلحفاا •

 ان،حيولو ا تلنباا خاصةو  لبيئةا على ربتجا اءجرإ ميستلز بحثھ نكاإذا  عتهاامر لباحثا على يجب رموأ كناھ

أن  فعليھ انلحيوا مع يتعامل نكاو إذا . لمنظمةا نيناللقو فقًاو و بالرفق لبيئةا مع يتعاملأن  لباحثا على فيجب

 تفقاالموا خذو أ بالبحث ءلبدا قبل من لنصيحةا عن يبحثو أن  ،بھ لالئقةا لرعايةا عايتھو ر بالرفق يعاملھ

 .ألمرا تطلبإذا  بالكلية لمختصةا تلجها تناالحيوا نبشئو لخبيرا لشخصوا فلمشرا ذألستاا من مةزلالا

 :لإلنفعاا عن لبعدا •

 .منهجىو  منتظم بشكل لتفكيرا تصاعد تعيقو  سلبى دودمر للبحث تجعل إلنفعاليةأو ا لمنفعلةا لشخصيةا

 :لموضوعيةو ا فإلنصاا •

 لىإ ولصولل لعلميةا لةدألوا بالحجة خصمھ بمناقشة وميقوأن  بحثھ في اعيًوضومو امنصفً ونيكأن  ثلباحا على

 .لحقيقةا

 :لعلمىا لبحثا ليةأه •

 كلذب يةدرالوا رةلخبا يھدل ونتكدون أن  وملعلا نم معل ىأل ثبح في نفسھ ثلباحا مقحاإ دمع بها ديقصو

 .صلتخصا

 (Professionalism) افإلحترا •

و  لوقتا عطائھإ حيث من سألساا اذھ على معھ يتعاملو  لعلمىا لبحثا لمهنة فمحتر نھأ لباحثا يعلمأن  يجب

و  ئقالطرو ا لعلميةا دةلماا حيث من لبحثا تبمقوما ملتاا مإللماا عليھ يجب كما. لوقتا طيلة غلتفرو ا دلمجهوا

 .لنتائجا ضعرو  تحليلو  جمع فى مانةاأ

 :لعلمىا ضعالتوا •

 متقبلة ضعةوامت علمية ةبشخصي فيتصأن  ثلباحا على ذال لعلمىا ثلبحوا نلباحثيا فةآ لعلميةا ةلحياا فى رلتكبا

 .آلخرينا دلنق

 (Impartiality)لتحيزا معدو  للعدا •

 جهةو يةأتغليب دون  قيةامصدو  كاملة بأمانة لعلميةا لنتائجو ا لحقائقا مع يتعاملان  لباحثا علي يجب ناھ و

 .فقط عليها لمتحصلا لنتائجا مع يتماشى ما الإ ىخرأ علي علمية نظريةأو  شخصية نظر

 (Discretion)لتميزا على رةلقدا و لتعقلا •

 لعمليةا ءثناأ قفاموأو ثبحاأ رأوفكاأ من لھ ضيتعرعلية أو ضيعر ماوزن  على رةبالقد لباحثا يتحلىان  يجب

 .لتعريض باآلخريندون ا عليھ ضيعر ما كل بين لتفرقةا يستطيعأن  يجب كما. لبحثيةا
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 (Openness and Transparency) لشفافيةا •

أو  ربلتجاا اءجرأو إ علموضوا رختياإ في اءسو لعلمىا لبحثا اءجزأ كل مع لباحثا تعامل من ملةلكاا لشفافيةا

 مع لكليةو ا بالقسم ءلزمالا مع حإلنفتاو ا لشفافية. اثلبحا نشرأو  لنتائجا تفسيرأو  لنتائجا ضعرأو  لنتائجا تحليل

 .حترلمقا لتعديلو ا لنقدا تقبل مع ،لعملورش ا مع لعلميھا اتلمؤتمرا

 :دفلهاا لنقدا •

 .فقط دناق لىإ ثلباحا وليتح فال لعلمىا ثلبحا كتابة في دفلهاا دلنقا لعما •

 (Integrity) باآلخرين لتعريضأو ا ضلتعرا معدو  لباحثا شخصية تكاملو  اتلذا امحترإ •

 حنجا يعكس مما لبحثىا همسعا في لباحثا حلنجا ألساسيةا وطلشرا من لھ آلخرينا امحترو إ تھالذ لباحثا امحترإ

 شتى فى ءلزمالا مع ونلتعاا بل لألخرين ارضرإ في لتسببا معد لباحثا علي يجب كما ،تصرفاتھو  لباحثا

 .ككل لبحثيھا لعمليةو ا للباحثين لجماعىا حلنجاا ملاعو مأھ من تلمجاالا

 (Autonomy) اتلذا على دإلعتماا •

 من ليھإ لتوصلا تم ما خرآ ءضو في لنتائجا تحليلو  لمعرفىا مإللماو ا لعلميةا دةلماا جمع فى اتلذا على دإلعتماا

 .للمجاا اذھ فى علمية حقائق

 :رألفكاو ا صباألشخا لتأثرا معد •

 نفالأن  ردلمج رةفكرأى أو  دلتأيي فعدين نكأ شعبيتهاأو  ارھتأثي لىإ ظرلندون ا رةلفكا مع ليتعامأن  ثلباحا على

 .بها طقنأو  ادھيأ دق

 (fic HonestyScienti)  لعلميةا ألمانةا •

أو  يروتزأو  اعخترأو إ قرس عن دإلبتعاا نهاأ كما نثناإ على لقسمةأو ا يلولتأا يحتمل ال مطلق خلقو  قيمة ىھ و •

 .علمية بأنها ءعادإلو ا ئجاللنت ءلخاطىا لتمثيلأو ا نتائج ضافةأو إ فحذ

 (Carefulness) لفائقةا لعنايةا •

 جمعو  لتجريبا ءثناأ لمالحظةو ا ربلتجاا اءجرو إ ربلتجاا تصميمو  لبحثىا علموضوا تحديد في لفائقةا لعنايةا •

 .ارھنشو  عرضهاو  كتابتهاو  لنتائجا تحليلو   لنتائجا

 (Public Responsibility)  لمجتمعيةا لمسئوليةا •

 وايتحرأن  يجب الذ ،لجزئيةا هذھ على لباحثينا نيأتم لمجتمعو ا لمجتمعا مشاكل لحل ثألبحاا توجھأن  بيج

 لخلقا عظمأ من لھاقوو أ فعالھأ عن للمحاسبة ادإلستعدو ا لمجتمعيةا فالمسئولية ،مھمسعا كل فى قيةالمصدوا دقةلا

 .بالكلية ظيفيةولا تھاجبالو عميق بفهم الإ يتأتى ال اذو ھ لباحثا بها يتحلىأن  يجب لتىا

 ( Plagiarism and Credit) حقھ حقذى  كل ءعطاإ •

 نأل ألصلىا صاحبھ لغير فكرأو  جملةأو  لقو ينسب الأ يجب كما حقھ ًال ك يأخذأن  يجب لعلمىا سإلقتباا عند

 .لخاصةأو ا لعامةا قألخالا عداقو بسطأ مع يتنافى بسلوأ لكذ

 (Legal Knowledge)  لخاصةو ا لعامةا نينابالقو لباحثا عىو •

 من ريصد ما كل لككذو خاصة رةبصو تلجامعاا تنظيم نقانوو  لعامةا نينابالقو مإللماا لباحثا على يجب

 منظومة خاصة تنظمو ،لكليةو ا بالجامعة يسرلتدا يئةھ وعض عمل تنظم لتىا ئحاللوو ا نينالقوا هلهذ تتعديال

 .نينالقوو روح ا لتفسيريةا كرتهاذمو نينابالقو لحرفىا لتعاملا بين لتفرقةا يجب كما. لعلمىا لبحثا

 (Intellectual Property Rights and Patents) تعااإلخترا اءةبرو  لفكريةا لملكيةا قبحقو مإللماا •

 تنظم نيناقو كناو ھ لجامعةو ا لكليةو ا للباحث قحقو عليها يترتبأن  يمكن نتائج لىإ دىيؤ قد لعلمىا لبحثا

 .منها دةإلستفاا لھ يتسنى حتي بها مإللماا لباحثا على فيجب ،لكذ

 

 :لعلمىا لبحثا تخالقياأ موجز .2.3

 من عاً ناب امإلحترا اذھ نيكووأن  ،لجامعةا مجلس يضعها لتىا لتنفيذيةا ئحاللووا لجامعةا نلقانو جبالوا امإلحترا •

 .خلىدا رشعو

 فى دلجاا لعملا لخال من بالجامعة ءتقارباإل لعلياا تسارالدا طالبو ونلمعاو ا يسرلتدا يئةھ عضو يهتم أن •

 .لجامعةوا لكليةا بالتالىو مألقساا

 لتعليما ىمستو من يرفع ىلذا ووھ لمجتمعا متقد فى ألساسيةا ةلركيزا وھ لعلمىا لبحثا نبأ سخالرا دإلعتقاا •

 ترتقىو يسرلتدا يئةھ بعضو يرتقى لمحكمةا لعالميةا لعلميةا تلمجالا فى لعلميةا ثألبحاا نشروأن  ،بالجامعة

 .لجامعةا معھ
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 نيكو ال بحيثو ،ةلجديدا لعلميةا لحقائقا فستكشاإ لىإ فيهد بحيث لبحثا عموضو رختياإ حسنو رإلبتكاا •

 عملى دودمر لها قيمةذا  لعلمىا لبحثا من ألكبرا ءلجزا نيكوأن  ةعاامر مع. وفمعر وھ لمارا  ًاتكر لبحثا

 .اھغيرو ،عةرالزا ،لصناعةا تمجاال فى خاصةو ،قطاعاتھو لمجتمعا على يجابىإ

 لباحثا عليھ يحصل لما: للمجاا اذھ فى سخةالرا لتقاليدوا عدالقوا مخالفة معدو لعلميةا باألمانة امإللتزا ةعاامر •

 من ملتاا دلتجروا بالموضوعية امإللتزا -  مانةوأ قةد بكل جعالمرا ربذك امإللتزا - لبحثھ ادهعدإ ءثناأ تمعلوما من

 .للنشر  ثألبحاا تحكيم عند لشخصيةا راتإلعتباا

 لمجاملةأو ا لشخصيةا دعايةلو ا لبحتةا لسياسيةا افدھكاأل علمية غير افدھأل لعلمىا لبحثا لستعماإ عن لبعدا •

 .شأنها نكا مهما مؤسسةأو  يئةأو ھ دفر ىأل

 .يميةدألكاا لتقاليدوا افلألعر طبقًا لبحثا ادعدإ فى لباحثا مع كشترإ من كل جهد نبيا على لتأكيدا •

 لمستمرا عإلطالوا صلتھامو من البد لذلك ،معينة منيةز ودحد لها ليس ةمستمر مسألة لعلمىا لبحثا نبأ دراكإلا •

 لجديدا ضعرو وات،لندوا اتلمؤتمرا فى اكإلشترو ا ،لتخصصا لمجا فى تلمؤلفاوا يةورلدا تلمجالا على

 .بشأنھ لمناقشةوا لتخصصا فى ءلزمالا على

 .مقتضىدون  افإلسرا معدو ث،لبحوا اءإلجر مةزلالا اردلموا امستخدا فى لترشيدا •

 .لعالميةا لعلميةا طساوألا فى لكليةا رقد من ترفع تخصصية علمية ارسمد تكوين على صلحرا •

 ثبحاأ من سإلقتباا ءثناأ ٢٠٠٢ لسنة ٢٨ قمر لفكريةا لملكيةا نقانو دببنوو  لفكريةا لملكيةا قبحقو ملتاا امإللتزا •

 .سابقة

 .ممتقد تصنيفذات  عالمية علمية تمجال فى لعلميةا ثألبحاا نشر لةومحا •

 

 :علميًا مشرفًا بوصفھ ذألستاا تخالقياأ .2.4

 :يلى ما ألخالقفىا هذھ تتمثلو  نينالقووا ئحاللوا قبل لجامعيةا قألخالا لطالبوا فلمشرا بين لعالقةا يحكم

 ةبالفائد ديعو صيالأ موضوعًا لبحثا عموضو نيكوو أن  لبحثا عموضو رختياأ فى ألمينوا لمخلصا لتوجيھا •

 .لكذ قبل ارهتكر معد من لتأكدا يتمو أن  لكليةوا لطالبا على لعلميةا

 .فيھ كةرلمشاوا لجماعىا لبحثىا لعملا تفعيل •

 ذألستاا افشرإ تحت ببحثھ ملقياا على لباحثا رةقد من لتأكدا •

 .لطالبا تسخير فى لطالبا على لھ منحت لتىا سلطتھ ذألستاا يستغل الأ •

 .تعاومشرأو  ثبحوأو  تجباوا من بھ يكلفهم ما فى لسليما لتوجيھا طالبھ يوجھ أن •

 .عنها عللدفا ادإلستعدو ا نتائجھو يالتھتحلو بحثھ مسئولية تحمل على لطالبا تعويد •

 .لسريةوا لعلميةا ألمانةا على لمستمرا لتأكيدا •

 .لطالبا فى لعلمىا لباحثا لخصا تنمية •

 .لعلمىا لبحثا لصوأو أ لمنهجا فى طالبھ مع ونيتها الأ •

 .عليها رفلمتعاا لحديثا دابأل تبعًاو ءلبناا ارلحوا لصوأ فقو اضإلعترو ا بالمناقشة يسمح أن •

 .آلخردون ا مھبأحد يهتم فال عليهم افباإلشر ميقو يلذا بلطالا بين ىيسو أن •

 تجلسا فىأو  لبحثا ءثناأ اءسو تھراقد تسفيھو لطالبا انةأو إھ لالأو إذ ازبتزإ تسلوكيا لىإ قإلنزالا معد •

 ذلكبو ،لطالبا شخصيةربالضر يمس قد ثانًياو للطالب سئ ذجنمو الأو لمسلكا فذلك ،للرسائل لعلنيةا لمناقشةا

 .للطالب لسليما لخلقىوالمعرفى ا لنموا فى مةھلمساإزاء ا لخلقيةا بمسئوليتھ خلأ قد ذألستاا نيكو

 لفكريةا لملكيةا قبحقو ملتاا امإللتزا •

 

 :دلجاا لبحثا تكتنف لتىا لمخاطرا بعض .2.5

 :يلي ما ضمنتت لمخاطرا هذوھ ،لعلميةا تلمشكالا بحل عالقتھ فى دلجاا لبحثا تكتنفأن  يمكن ةعديد مخاطر كناھ

 .ناضجة غير ةمبتسر نتائج تكوين •

 .لباحثا ليهاإ صلو لتىا لنتائجا مع لمتفقةا غيرأو  دةلمضاا لةدألا لھتجا •

 .ألصالةا لىإ رإلفتقاأى ا ثابتة ودحد خلدا لتفكيرا دةعا •

 .بالمشكلة لمتعلقةا لحقائقا جميع على للحصوا على رةلقدا معد •

 .لمالحظةا فى لدقةا معد •

mailto:engineering.qac@pua.edu.eg


 Pharos University in Alexandria 

Faculty of Engineering 

Quality Assurance Unit  

 ةـــدريـنــكــاإلســاروس بــــة فــــعــــامـــج

 ةــــدســنـهـــة الـــيـلــك

 وحدة ضمان الجودة

 

 حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد
 

Page 9 of 10  2022 /2021كلية الهندسة جامعة فاروس باألسكندرية  –وحدة ضمان الجودة 
engineering.qac@pua.edu.eg 

 

 

 .ألثروا لسببا تعالما توفيقأو  قةمطاب فى لخطأا •

 .لمسبقا تىالذا لتحيزوا لشخصيةا مباألحكا لتأثرا •

 :لعلميةا ألمانةا كنتهاإ .2.6

 :لعلميةا ألمانةا بها تنتهكأن  يمكن لتىا لوسائلا .2.6.1

 سمر عندأو  لبحثيةا تلمهماا تخصيص عندأو  لمنحا على للحصوا عند)لبحثا اءجرإ قبل لعلميةا ألمانةا كنتهاإ يمكن

 تنتهاكاا من فصناأ ثالثة تمييز يمكنو. اھنشرأو  لنتائجا تقديم عندأو  ،عليھ لعملا يتم بينما، أو (لبحثا زنجاإ خطط

 :لعلميةا ألمانةا

 .لغشا •

 .لتضليلوا اعلخدا •

 .لفكريةا لملكيةا قحقو كنتهاإ •

 

 :لعلميةا ألمانةا كإلنتها مثلةأ .2.6.2

 .درلمصاا تسادرا نتائج تحريف •

 .يةنتقائا رةبصو لنتائجا تقديم •

 .تجربةأو  ةدھمشا بعقاأ فى ميةوھ تبيانا تقديم •

 .قصد عن خاطئ بشكل حصائيةإ ساليبأ تطبيق •

 .ثألبحاا لنتائج دلمقصوا لتحريفأو ا لدقيقا غير لتفسيرا •

 .آلخرينا عن رتصد اتنشرأو  نتائج لنتحاإ •

 بھ اكوريشا لم صشخاأ ءاسمأ ضافةأو إ ،لبحثا فى ملموسة مةھمسا اقدمو لذينا لمساعدينا لمؤلفينا ءسماأ فحذ •

 .قيمةذات  قبطر اموھيسا لمأو 

 عن بالكشف تسمح لتىا اءاتإلجرا لغفاأو إ ،ئھاإلجر تلتعليماا ءعطاإ فىأو  ،لبحثا اءجرإ فى لماھإلا •

 .لدقةا معد جةودر ءألخطاا

 دون إذن. بلحاسوا مجابرأو  لفحصا تصاميم طباعةو ،لسريةا تلبياناا مع لتعاملا فى لمتبعةا عدالقوا لماإھ •

 

 :لعلميةا تإلنتهاكاا منع .2.6.3

 لممكنا قلطرا منو. فىاإلحترا لعلمىا كللسلو ألساسيةا دئلمباا نيحترمو لباحثينا لجعل ممكن وھ ما كل عمل جب

 :للمجاا اذھ فى تباعهاإ

 لصحيحةا راتلمهاا تنمى لتىا تسارلمماوا يبرلتدا •

 .لمىلعا لبحثا تخالقياأ بمعايير لثقافةوا لوعىا دةياو ز قطالإ •

 لجميعا على تطبق شفافةو ضحةوا ملزمة عداقو دجوو •

 

 :لعلميةا تإلنتهاكاا تعقوبا .2.6.4

 دلطروا خفهاأ فى لتأنيبا بين اوحتتر لتيا تلعقوباا من لعديدا كفهنا ،علمى كسلو ءسو لحصو من لتحققا تم إذا •

 .اھشدأ فى

 ،لمختصةا لتحقيقا تجهاو لىألعا لمجالسوا لكليةا مجلس صختصاإ ضمن تبقى تعقوبا يةأ ضفر ليةومسؤإن  •

 تلمخالفاا ستبقىو سميةر علىأ تجها لىإ ءللجو لمجا نالكھ نيكو فلن بالتالىو

 .يمىدألكاا لمجتمعا ودحد فى عليها عدالقوا تطبيق ىمدو •

 ميةأھ من لها لما علموضوا رھجو يھ لباحثا عند ليةوبالمسؤ ىرھجو سحساوإ ناضج علمى ضمير تنمية يبقى •

 إلحتياليةا تلنشاطاوا كلسلوا ءسو بةرمحا من لعلما اھتعزيزو لقيما هذھ تطويرو تنمية كنستم حيث ى،قصو

 .للمجاا اذھ فى ادعلرا وھ تلعقوباأو ا اكلشرا فى علوقوا من فلخوا نيكوأن  من بدال منعهاو
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 :خالقىأ بحث لعمل للباحث بيةهلذا عدالقوا .2.7

 .مينًاا كن •

 .الدعا كن •

 .لنافعا لعلما عملإ •

 .عدالقوا تبعإ مث فعرإ •

 .مخالفتها معدو  نينالقوا عتباإ على صحرإ •

 .فتوقف زلستتنا نكأ تعتقدإذا إ ألسئلةا لسأإ •

 .فتوقف خالقىأ غير نھأ تعتقدإ إذا •

 .ىفتحر متأكد غير نكأ تعتقدإ إذا •

 .ةمصيد فى لستو حر نتأ •

  

 

 جعالمرا
 

 ( ٢٠٠٨)  يسرلتدا يئھھ ءعضاا راتقد لتنمية لقوميا لمركزا: لعلمىا لبحثا تخالقياأ .1
 .٤٩ لسنھ تلجامعاا تنظيم نقانو .2

 ( ٢٠٠٨) يسرلتدا يئھھ ءعضاأ راتقد تنمية وعمشر: تلجامعاا فى لمهنةو آداب ا تخالقياأ .3

 إلسالميةا بالجامعة يسرلتدا يئةھ ءعضاأ ىلد لعلميةا ثلبحوا لنشر ألخالقىا كلسلوا معايير:  ٢٠١١ لعاجزا .4

  ٣١٠ - ١(:١) ١٩ إلنسانيةا تسارالدا ةسلسل – إلسالميةا لجامعةا مجلة – ةبغز

 (١٩٩٦) لتاسعةا لطبعةا ،يميةدألكاا لمكتبةا ،جھھمناو لعلمىا لبحثا لصو: أربد حمدأ .5

 تللجامعا لنشرا دار ،لنفسيةوا لتربويةا تسارالدا فى تطبيقاتهاو لعلمىا لبحثا منهجية: عطيفة حلفتوا بوأ ىحمد .6

(١٩٩٦) 
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 (١٩٩٥) وقلشردارا ،يخيةرلتاوا لعربيةا تسارالدا درمصاو لعلمىا لبحث: انسليما بوأ يماھبرإ باھلوا عبد .8

 .يقزلزقاا جامعة – ملعلوا بكلية لعلمىا لبحثا تخالقياو أ قميثا ليلد .9

 .رةلمنصوا جامعة – ملعلوا بكلية لعلمىا لبحثا تخالقياأ ليلد .10

 ( ٢٠١٢) يةرإلسكندا جامعة – لعامةا للصحة لعالىا بالمعهد لعلمىا لبحثو ا  لمهنةا تخالقياأ ليلد .11

 ( ٢٠١٢)طمياد عفر ملعلوا بكلية لمهنةوآداب ا تخالقياأ ليلد .12
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