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  مقدمه
 

بحث العلمي هو ارتباط البرامج االكاديمية بال المرموقةمن السمات الرئيسية للمؤسسات التعليمية 

لي للهندسة العا المعهد ولهذا فان والمستقبل.المصرية في الحاضر  المةومشكالت االدقيق في قضايا 

صر مفي جمهورية  في تدعيم قطاع البحث العلمي استراتيجيةالجديدة له  والتكنولوجيا بدمياط

من توثيقها  العلمي ضرورة حيوية ال بد واخالقيات البحثاالكاديمية بمعايير التزام وان  العربية.

وهيئة  النحو المطلوب مدعمين ذلك باليات واستراتيجيات وزارة التعليم العالي وممارستها على

وثيقة التزاما هذه ال بمبادئجميع الباحثين في المعهد الهندسي  وعليه يلتزم واالعتماد.ضمان الجودة 

وتحليل رب تاما بما يفيد منهجية البحث العلمي في القطاع الهندسي وما يشتمل عليه من اجراء تجا

 .وكتابة التقارير النتائج

 

 

 البحث العلمي بالمعهد ؤيةر
 

 بادئالمااللتزام بالى  ط الجديدةادمي – والتكنولوجياالمعهد العالي للهندسة  سعىي

 لتأكد منوا ،الةاألخالقية، وتحقيق اإلبداع العلمي في مجاالت الشراكة المجتمعية الفع  

 لبحثواالرتقاء با البحثي وتقرير التميزوثيقة اخالقيات البحث العلمي  مبادئاتباع 

 .العلمي
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 البحث العلمي بالمعهد رسالة
 

 أخالقيات وقواعد لقياس إطارالعلمي هي وضع  اخالقيات البحثوثيقة لان الرسالة 

طلبات نحو مت وتوجيه الباحثين العالي للهندسة والتكنولوجياالمعهد  البحث العلمي في

 ة البحوثومتابعالمجتمع االلتزام بالسلوكيات االخالقية لتفعيل مقترحات خدمة و المجتمع

 قيات البحثية.ام الباحثين باألخالمن التز والتأكداالمان الحيوي  وتطبيق معايير التطبيقية

 أهداف اللجنة
 

والمعملية بما  لميةعال لألبحاثالمعايير االكاديمية االخالقية اهمية تحقيق  وتؤكد علىتضمن الوثيقة 

 ألساليبل التقدمية من خالل االستخدام االمث وتحقيق المسيرةيفيد في رقي البحث العلمي في مصر 

 -ة: االتيهذا من خالل العناصر  ويتم تحقيقالتكنولوجيا التي تساعد على تحقيق هذه الغاية 

 المعملية  رب العلمية وتحديد االسس و المعايير االخالقية التي من خاللها يتم تصميم التجا

 التجريبية.
  ة الخاصة اخالقيات البحث العلمي طبقا للقواعد العالمي ومراجعة تطبيقتحديد آليات مراقبة

 .والبيئةبدور النشر واالبحاث 
  والمعداتالتعامل مع االجهزة  مان فيواألتحديد آليات السالمة. 
  لة.ت الشراكة المجتمعية الفعافي مجاال والتميز البحثيتفعيل آليات االبداع العلمي 
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 اختصاصات اللجنة ومسؤوليتها
 

الل مراجعة خاالخالقية من  واستيفاء المعاييريتم تفعيل دور لجنة اخالقيات البحث العلمي بتحقيق 

 -من: كل 

 رسائل الماجستير 

 رسائل الدكتوراه 
 البحوث المستخلصة من الرسائل العلمية 
  هيئة التدريس ألعضاءالعلمية  لالرسائالبحوث الغير مستخلصة من 
 والدوريات البحثيةللنشر العلمي في المجالت ة البحثية الورق. 
  هيئة التدريس  ألعضاءالمشروعات البحثية 
   طلب من اللجنة مثل تقرير مشاريع البكالوريوساي موضوعات بحثية اخرى ت 

 

 

 والبحث العلميبنود اخالقيات الباحث العلمي 
 

األنظمة  أخالقيات البحث العلمي، وتستقي أحكامها من وثيقة: تسمى هذه اإلرشادات البند األول

 ومبادئ العدالة واالنصاف. ،القانونية واألعرافواللوائح 

عاني المبينة الم -أينما وردت في هذه اإلرشادات-: يقصد باأللفاظ والعبارات التالية البند الثاني

 :ذلكا ما لم يقتضي السياق خالف أمامه

و رابطة العضوية سواء أكان من الباحثين أ معهد: "هو الشخص الذي تربطه بالالباحث .1

 رين". طالب الدراسات العليا بدوام جزئي أو كلي أو من الباحثين الزائمن المساعدين أو 

ً في متابعالحرية األكاديمية .2  اإلنجاز ة: "هي حرية األعضاء األكاديميين فردياً، وجماعيا

وتطويره دون معوقات أو قيود، وتوجيهه لخدمة المجتمع من خالل البحث ، يالمعرف

ع وصن ،والدراسة والمناقشة والتوثيق واإلنتاج واإلبداع والتدريس وإلقاء المحاضرات

قرار والحقوق المالية واألنظمة اإلدارية، وإ ،القرارات المتعلقة بسير العمل الداخلي

 د، وغيرها من األنشطة ذات الصلة".استراتيجيات التعليم والبحث واإلرشا
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ال تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، أو  ة سلوكياتهو ممارس“: األكاديميسوء السلوك  .3

 األعراف الجامعية المعمول بها". الخروج عن  أو ،القانونية اللوائحألنظمة ومخالفة ا

بار ان بهدف اختعلى اإلنس ىجر: "هي عمليات البحث العلمي التي ت  التجارب على البشر .4

ما  تقدير، واع معلومات، أو نقل المعرفة، أو إحصاء أمراض أو غيرهمفرضية، أو ج

 ".  صحة اإلنسان وسالمته تهددينطوي على ذلك من مخاطر، قد 

لحية، "هي عمليات البحث العلمي التي تجرى على الحيوانات ا :التجارب على الحيوانات .5

ة، ختبار فرضية، أو جمع معلومات، أو نقل المعرفذات الجهاز العصبي المتطور، بهدف ا

 ". تهسالموالحيوان  ةصح تهددما ينطوي على ذلك من مخاطر، قد  وتحديد

ة "يقصد به تضارب المصلحة الشخصية الخاصة مع االلتزامات المهني: تضارب المصالح .6

إلعالن امن أي باحث  يطلب المعهدولذلك والعلمية للباحث والتي قد تؤثر على نتائج البحث. 

كانت  سواءً  هعن أي تضارب مصالح قد يؤثر على نتائج البحث قبل الشروع في بحث

 شخصية أو مالية أو اجتماعية".

عبير عنه، "سلطة الشخص على ما أبدعه أياً كان نوعه، ووسيلة الت حقوق الملكية الفكرية: .7

 ستفادة منهإنتاجه واال يةحمالخوله مما يقدرا معينا من االبتكار،  اإلنتاج يتضمنمادام هذا 

من قبل  وعدم التعرض له الدولية،وفقا لألنظمة الداخلية واألعراف الجامعية واالتفاقيات 

 الغير دون إذن مسبق منه". 

ارج الحرم : "األنشطة المهنية التي يقوم بها أحد أعضاء هيئة التدريس خاألنشطة الخارجية .8

 أعمال االستشارة لدى الجهات الحكومية أو الشركاتالجامعي مقابل أجر، كالعمل في 

 دسيلمعهد الهنا إبالغعمال ذات الطبيعة المهنية، مع ضرورة الخاصة أو غير ذلك من األ

 ". خطيا بذلك

 

 -غير المرغوب فيها-: "مزيج مركب من احتمال تحقق الضرر، ونتائجه مخاطر البحث .9

ذى النفسي أو الجسدي أو الضرر على المشارك في البحث، وقد تكون على شكل األ

 ".أو البيئي االقتصادي وأاالجتماعي 

صحة : "مزيج مركب من احتمال وجود شيء ذو قيمه إيجابية، تتعلق بالفائدة البحث .10

 والرفاهية، وقد تكون على شكل منفعة نفسية أو جسدية أو اجتماعية أو اقتصادية ".

راء لمشروع البحثي المتعلق بإج: "أقل ضرر متوقع من االحد األدنى من المخاطر .11

 التجارب العلمية سواء على البشر أم الحيوانات أم البيئة". 

اختبار  وأالكتشاف أو التحقق من الوقائع، لعلمي  "بحث :المشروع البحثي .12

 "النظرياتفحص  وأالفرضيات 

"باحث يشارك مع الباحث الرئيس في تنفيذ المشروع البحثي،  :الباحث المشارك .13

ويكون توظيفه باالتفاق بين الباحث الرئيس والجهة الممولة للمشروع. ويتضامن مع الباحث 
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الرئيس في المشروع ويحدد الباحث الرئيس دوره وساعات عمله والوقت الذي سيستغرقه 

 إلتمام عمله بالمشروع".
 

التي يجب ان  ةوالفضائل االنسانييات الباحث العلمي هي اخالق وقيم االنسان : اخالقالبند الثالث

 .واألمانة والعفة والعطاءيتحلى بها مثل الصدق 

ائج بحثك تكون نت نأوهو  (Truthfulness: من اخالقيات الباحث العلمي المصداقية )البند الرابع

اقصة نمات اي معلو واال تكملمينا في تجميعها او تدوينها دون زيادة او نقصان. أ وان تكونصادقة 

 بناء على الظن.

ع المشرو ن يتصفأوهو  ((Creativity: من اخالقيات الباحث العلمي االبداع البند الخامس

جديدة فكار اتوليد  واالستقرائية والذكاء فيالباحث القدرة التحليلية  ويكون لدى باألصالةالبحثي 

 اخالقي. إطاروحل المشكالت بطريقة جذرية في 

 الذين مع ثقة عالقة بناء حاول(Trust): من اخالقيات الباحث العلمي االبداع لالبند السادس

 .أدقة أكثر ونتائج منهم أكثر وتعاون الثقة على تحصل حتى معهم، تعمل

 تقوم لذيا العمل يكون أن يجب (Expertise): من اخالقيات الباحث العلمي الخبرة لالبند السابع

ً  البحث في به  بدقة ظريةالن فهم حاول ثم المبدئي العمل أعد أوال وتدريبك، لمستوى خبرتك مناسبا

في  لك مساعد خير بحثك مجال في الخبير الشخص وسيكون اإلجراءات، أو تطبق المفاهيم أن قبل

 .فيها النظر عليك ينبغي التي األشياء اختيار

 إجراءناء الكاملة أث (Intellectual freedom)األكاديمية يتمتع الباحثون بالحرية  :امنالبند الث

  ذلك:بحوثهم ولهم في 

للوائح واألنظمة وا معهدالحرية في اختيار موضوع البحث، وتمويله في إطار سياسة ال أوال:

 .المعمول بها

 في الوصول إلى المعلومات المطلوبة ألبحاثهم. المسؤولة ثانيا: الحرية



املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا 

 بدمياط اجلديدة
العلميوثيقة أ خالقيات البحث   وزارة التعلمي العايل 

 

 

P a g e الثاينالإصدار  8 |   وثيقة اخالقيات البحث العلمي 
 

س أمن للمشروع وبما ال يم الحرية في نشر نتائج بحوثهم دون أخذ موافقة الممولين ثالثا:

 .غير ذلكعلى االتفاق  يتم، ما لم ومصلحة البالد

لبيئة المناسبة ا الجديدة بتوفيردمياط  –يلتزم المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا  :تاسعالبند ال

 :األمر الذي يلزمها باألمور التاليةللبحث العلمي، 

سب والحوافز ر الدعم المالي المنايتبني السياسات الحكيمة، والبرامج المبتكرة، وتوف :أوالا 

بحثية لتشجيع البحوث المتميزة، وتمكين الباحثين المتميزين من المشاركة في األنشطة ال

 .المختلفة

ا  د إضافية المعدات والمرافق والخدمات للباحثين، وتشجيعهم للحصول على موار : توفيرثانيا

ر جمهورية مصفي  واللوائح المعمول بها من مصادر التمويل الخارجية في إطار األنظمة

 العربية.

ا  لى العدل عقائمة  المعهدتبنى سياسة واضحة معلنة لتحكيم البحوث الممولة من موارد  :ثالثا

، التحكيم دم اإلخالل بحق الباحثين في االعتراض الموضوعي على نتائجمع ع واإلنصاف،

وماً من ي( 15على أن يقدم الباحث الرئيس اعتراضاً خطياً مرفوعاً إلى عميد المعهد خالل )

 إعالن نتائج تحكيم 

جراء البحث بإ مأثناء قيامه التي يجب مراعاتهاباألصول والضوابط  ونيلتزم الباحث :البند العاشر

  يلي:االلتزام بما  مالعلمي، وعليه

تلك  والمجتمع الدولي، بحيث تراعي بحوثهم المحليتفهم حاجات ومشاكل المجتمع  :أوالا 

 الحاجات والمشاكل لتسهم في حلها وتنميتها.

ا ثا برام إد ، وخاصة عنالفريق البحثيمراعاة قواعد العدل واإلنصاف في معاملة أفراد  :نيا

مؤسسات  ةواالهتمام بمشارك بينهم؛تقسيم المخصصات والعوائد البحثية  ،اقيات البحثيةاالتف

 .المجتمع المدني في األبحاث وحقها في االستفادة من نتائجها
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ا  جم حالبعد عن مواطن اإلضرار بالمشاركين بالبحث العلمي، والعمل على تقليص  :ثالثا

 األضرار في حالة وقوعها.

ا   نه، وتحديد عوائد المرجوة من البحث، وتحديد المخاطر التي يمكن أن تنجم تقدير الف :رابعا

 هاء البحوث. نإل عينوقت زمني م

ا  مع ه، مراعاة الموضوعية في جميع مراحل إعداد البحث العلمي وحتى االنتهاء من :خامسا

 يرافق ذلك من تقارير ونتائج ونشرها ضمن المنهج المتبع في البحث العلمي. ما

ا  إعداد ية في مراعاة الدقة في إجراء البحوث المتميزة وتطبيق معايير المنهجية العلم :سادسا

 البحث وتقديمه للنشر.

ا: لى أصحابها مراعاة األمانة العلمية في تأصيل األبحاث، ودقة االقتباس، واإلشارة إ سابعا

 .بما يحفظ لهم حقوقهم

ا: على  المشاركين في األبحاث والمحافظةمراعاة قواعد األمن والسالمة لألشخاص  ثامنا

 حقوقهم الشخصية.

ا  ها بكل أمانة االلتزام باالتفاقيات والعقود المبرمة مع الباحثين، والحرص على تنفيذ :تاسعا

ومية القانونية واألعراف الجامعية والسياسات الحكواللوائح واحترام األنظمة  وإخالص،

 .المتعلقة بالبحث العلمي

دام الحق إساءة استخ وأيلتزم الباحث بعدم استغالل نفوذه في تحقيق منافع شخصية،  :عاشراا 

الممنوح له بهدف منح خدمات، أو فرص، أو تسهيالت لبعض الباحثين على حساب البعض 

، أو ئجهنتاالبحث، أو  على إجراءاتخاذ التدابير الالزمة لمنع تأثير ذلك مع ضرورة  اآلخر

 .المشاركين فيه

   (1983كي )هلسن إلعالناالخالقية المتفق عليها للبحث العلمي طبقا  المبادئ: الحادي عشر البند

 -وهي:  لألخالقيات واالتحاد العالمي



املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا 

 بدمياط اجلديدة
العلميوثيقة أ خالقيات البحث   وزارة التعلمي العايل 
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 .واستقاللهماحترام االشخاص  اوال:        

 فعل الخير.المنفعة واجب  ثانيا:        

 واجب االمتناع عن احداث الضرر.ثالثا:         

 العدالة. رابعا:        

سسة علمية على كمؤ دمياط الجديدة –والتكنولوجيا يعتمد المعهد العالي للهندسة  :ثاني عشرال البند

ارات الحياتية، وتطوير المه ،، مع المحافظة على القيمالتميز المعرفيالجمع بين التفوق في اإلبداع و

لدولي، المجتمع المحلي واالبحثية لخدمة ة الفعال للمعرفاألمثل ووذلك بهدف ضمان االستخدام 

  :والتي يمكن تحقيقها بما يأتي

مصر  الرفاهية لمجتمع جمهوريةإجراء البحوث التي من شأنها أن تسهم في تحقيق  :والا أ

حق  بنتائج البحوث والمعلومات، وذلك بالقدر الذي ال يشكل تعدي على هوتزويد العربية

 المشاركين في البحوث.أو العمالء أو الممولين 

ا  من  تجنب أي سلوك يشكل خروجا عن أنظمة وقوانين ولوائح البحث العلمي والذي :ثانيا

 .المساءلةشأنه أ يعرض البحث العلمي لالمتهان والباحث 

ا  يئة، أو اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان أن المخاطر التي تهدد الب :ثالثا

ي يشتمل فيها لحيوانات ضمن الحدود المقبولة عالمياً، وفي الحالة التالمجتمع، أو البشر، أو ا

ب أن تكون ، فيجأو الحيوانات البحث العلمي على الفيروسات أو الكائنات الدقيقة أو النباتات

مطلوب من األهداف مبررة أخالقياً، وينبغي اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتوفير المستوى ال

رضة ة البيئة والبشر والكائنات الحية األخرى التي قد تكون معوحماي لألحياءالسالمة 

 لمخاطر أثناء إجراء البحث.

ً سامي يعد البحث العلمي عمالً  :ثالث عشرال البند لى تطوير المجتمع وتحقيق الرفاهية إيهدف  ا

ألبنائه، وال مكان للمصالح واألهواء الشخصية فيه، ومن أجل تحقيق هذه األهداف يجب 

 م بما يلي:االلتزا



املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا 

 بدمياط اجلديدة
العلميوثيقة أ خالقيات البحث   وزارة التعلمي العايل 
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عمال التي أللمستفيدين أو الممولين لألبحاث التدخل أو القيام بأي عمل من اال يحق ل :والا أ

ات على المعلوم االطالعمن شأنها أن تهدد سالمة وأمان تنفيذ البحوث، وال يجوز لهم 

ورة على ذلك مسبقا، مع ضر يتم االتفاقالشخصية لألشخاص المشاركين في األبحاث ما لم 

 موافقة المشاركين أو ممثليهم على ذلك.

ا  ات ضمن الفرصة للجميع لالطالع على نتائج البحوث والدراس بإتاحةيلتزم المعهد  :ثانيا

 بحقوقإطار زمني محدد وبطريقة مسؤولة، وبما ال يمس أمن ومصلحة البالد، أو يخل 

 .المشاركين في البحوث من البشر

ي شروط ، أو فالمشروع البحثيالباحثين والمشاركين في عقد  مكافأةتحديد  :الث عشرثالالبند 

 توفير المنح 

ما ينبغي عليهم ك، المعرفة: ينبغي أن يكون لدى الباحثين االهتمام بمجاالت تعزيز رابع عشرال البند

عرض تابعة وأن يدركوا المسؤوليات الخاصة الواجبة عليهم في هذا السبيل، والتي من أهمها م

حسين كما هي، ولتحقيق ذلك يجب عليهم تكريس طاقاتهم لتطوير وت توصلوا إليهاالحقائق التي 

ي قراراتهم، كفاءتهم األكاديمية، كما ينبغي عليهم أيضا ممارسة النقد الذاتي واالنضباط والعدل ف

حثين واقعهم كباعدم إساءة استخدام م يهم أيضاينبغي علكما ستخدام وتوسيع ونشر المعرفة. ال

عليهم  ينبغيبأسلوب علمي ومهنية عالية، ولذلك  بحوثهم إضافة إلى تقديم لتحقيق مكاسب شخصية.

 :مراعاة ما يلي

لى نتائج عللحصول  في تصميم وتنفيذ البحوثالمتبعة اتباع الطرق واألساليب العلمية  :والا أ

 .صحيحة، وذات مصداقية

ا  خصصات االلتزام بمبادئ الصدق واألمانة والوضوح واحترام القواعد المهنية للت :ثانيا

 .المطروحةالمهنية 

ا   تقنياتاحترام حق زمالئهم من الباحثين في حرية اختيار األساليب والنماذج وال :ثالثا

 إلجراء أبحاثهم. المناسبة



املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا 

 بدمياط اجلديدة
العلميوثيقة أ خالقيات البحث   وزارة التعلمي العايل 
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ا  هذه اع إخضت، بحيث يمكن المعوقا الباحثون إليها مع ذكر نشر النتائج التي توصل :رابعا

رات وتكون متاحة للجمهور مع ضرورة اإلشارة إلى إمكانية وجود تفسي، النتائج للتقييم

  أخرى بديلة.

ل في إطار : يلتزم الباحث دائما باالبتعاد عن التصرفات واألساليب التي تدخخامس عشرالبند ال

 ا يلي: وعليه على وجه الخصوص تجنب م المعهد،سوء السلوك األكاديمي داخل البيئة البحثية في 

 .لكذعدم االعتراف بجهود المتعاونين في البحث وعدم تقديم الشكر الالئق على  :أوالا 

ا   غير.المعلومات أو االستيالء على حقوق الملكية الفكرية المقررة لل استغالل :ثانيا

ا  يم قلل يشكل تجاوزاً مما االستخدام غير المصرح به من نتائج البحوث السرية،  :ثالثا

 األكاديمية واألعراف العلمية.

ا   م األموال المخصصة ألغراضإساءة استخدا عن طريقتحقيق المكاسب الشخصية  :رابعا

 البحث.

ا   .هاومعدات معهداالستخدام غير القانوني وغير المرخص لممتلكات ال :خامسا

تباههم يصرف ان قدخارجي آخر  : يلتزم الباحثون بعدم ممارسة أي نشاط مهنيعشر سادسالالبند 

كاديمية والمهنية ، كما ينبغي لهم أن يحافظوا على التزاماتهم األمعهدعن مسؤولياتهم األساسية تجاه ال

 .معهد، كما نصت عليه اللوائح واألنظمة بالاألكاديميفي الحرم 

معلومات بما في ذلك المرافق وال ، معهد: يجوز للباحثين استخدام موارد العشر لسابعالبند ا

يحق  ، واللمعهدوالمعدات، أو المعلومات السرية كجزء من عقد العمل، شريطة أن يتم تعويض ال

لحصول على ألي غرض آخر خالف ما تم االتفاق عليه، إال إذا تم ا معهدللباحثين استخدام موارد ال

 إذن مسبق من قبل.

اإلفصاح والكشف عن جميع االختراعات واالكتشافات التي  يجب على الباحثين عشر: امنالبند الث

 ،معهد، كما ينبغي التعامل مع ملكية هذه االختراعات وفقا لسياسة المعهدأثناء خدمتهم في ال تتم



املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا 

 بدمياط اجلديدة
العلميوثيقة أ خالقيات البحث   وزارة التعلمي العايل 
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في الفوائد أو العوائد المكتسبة وفقا ألحكام السياسة العامة  معهدوللمخترعين الحق في مشاركة ال

 .معهدللملكية الفكرية بال

زام عليهم االلت، ولمعهد: يخضع الباحثون لجميع آليات المراقبة المعمول بها في العشر لتاسعالبند ا

نها والتي من بي في إطار السياسة الرقابية على األعمال البحثية، يضعها المعهدبالمبادئ العامة التي 

 ما يلي: 

 والمجتمع.العلم ب للنهوضوالخالق الحر  تشجيع البحث العلمي :أوالا 

ا   ألكاديمية.افيما يتعلق بإتاحة ونشر األعمال  معهدالمحافظة على حقوق وامتيازات ال :ثانيا

ا  رية، وتزويد بالملكية الفك المتعلقةتنظيمية الجراءات اإلخالقية واألمعايير الوضع  :ثالثا

 ن الدولة، أوع الباحثين بكافة الوثائق واللوائح واألنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية الصادرة

 لمي .الصادرة عن المؤسسات العلمية ذات العالقة بالبحث الع تلك مؤسساتها، أو ىحدإ عن

ا  ألطراف آليات االعتراف بحقوق جميع ا والعمل على وضعتشجيع البحوث اإلبداعية،  :رابعا

 ثالبح لمردودالمعنية، وتشجيع الحصول على فوائد من البحوث، وضمان التوزيع العادل 

ضافة ، إوضع مبادئ وإجراءات لتوزيع العائدات من االختراعات واألعمال اإلبداعيةب وذلك

لى جميع ، بما في ذلك الملكية الفكرية، بما يعود بالنفع عمعهدحماية وتسويق أصول الإلى 

 األطراف المعنية.

ا   معهدي التشجيع الباحثين على إجراء مشاريع بحثية مشتركة مع زمالئهم الباحثين ف :خامسا

 أو في غيرها من المؤسسات المحلية واألجنبية، وتعزيز المشاركة بين ذوي التخصصات

 المختلفة في المجاالت البحثية المتنوعة.

 

: يجوز للباحث اختيار من يراه مناسبا للعمل معه كمشارك في العمل البحثي، على العشرونالبند 

رك، وأن يكون ممن لديهم القدرة على تقديم أن يراعي في ذلك قيمة ونوعية عمل الباحث المشا

 ع البحثي المشترك.مساهمة حقيقية وفعلية للمشرو



املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا 

 بدمياط اجلديدة
العلميوثيقة أ خالقيات البحث   وزارة التعلمي العايل 
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، العربية بجمهورية مصرألحكام الصحة والسالمة المهنية المتبعة  يخضع: والعشرون حاديال بندال

 االلتزام بما يلي:  ويجب عليها

الطالب هيئة التدريس ووأعضاء االهتمام بحماية صحة وسالمة الباحثين المشاركين  :أوالا 

 والموظفين.

ا   يع المشاركين والعاملين بالبحث. ضمان توفير بيئة عمل آمنة لجم :ثانيا

ا  اء هيئة تقديم معلومات بشأن السالمة والمخاطر الصحية للباحثين المشاركين وأعض :ثالثا

 التدريس والطالب.

ا  لتدريس تحديد المخاطر التي تهدد الصحة والسالمة، وحث الباحثين وأعضاء هيئة ا :رابعا

ير يجب تقديم المعلومات الخاصة بتدابكما مخاطر، أية والطالب على تقديم تقارير عن 

الجامعي  لكل المتواجدين بالحرم من المخاطر البيئية التي قد تنجم عن مشروع معين السالمة

 .المعهدللمتضررين التقدم بشكوى خطية إلى عميد ويحق  والمجاورين له.

ا  ، المعهدحرم  ينبغي اتخاذ تدابير السالمة المناسبة إذا تم تنفيذ المشروع بعيداً عن :خامسا

ين من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والموظف معهدلتقليل المخاطر، وحماية أعضاء ال

 والمحاضرين الزائرين والطالب والمجتمع.

 كل باحث إجراءات السالمة مسؤوليةتعد المحافظة على الصحة الجيدة و والعشرون: ثانيال بندال

م الباحثون ، وفي سبيل تحقيق ذلك يلتزمعهدفي الموظفا عامالً أو طالباً  وأعضو هيئة التدريس أو

 بما يلي:

لبحثية والعلمية االمتثال لألنظمة الصحية وآليات السالمة المتبعة باإلدارات والمراكز ا :أوالا 

 . معهدوالصحية المختلفة بال

ا  عن الدولة أو  الصحية والبيئية الصادرةواللوائح االمتثال لجميع التعليمات واألنظمة  :ثانيا

 مؤسساتها. إحدى



املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا 

 بدمياط اجلديدة
العلميوثيقة أ خالقيات البحث   وزارة التعلمي العايل 
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ا   ابات والمخاطر البحثية المختلفة.الحوادث واإلص من االمتثال للبرامج المتعلقة بالوقاية :ثالثا

 يضمنالطالب ومنسوبيها واجب تجاه المجتمع األكاديمي و معهديقع على الوالعشرون:  ثالثال بندال

ير المهنية، تمتع جميع الطالب المشاركين في أنشطة البحوث األكاديمية بالمسؤولية واحترام المعاي

 القيام بما يلي:  معهدالوفي سبيل تحقيق ذلك يجب على 

صالح مالباحث الرئيس أو المشرف على البحث في توفير بيئة مناسبة تحمي  مشاركة: أوالا 

 الطالب، ومساعدي الباحثين وغيرهم من المحتاجين للتدريب.

ا  ، إنجازها يفأو يشاركون  ينتجونهااالعتراف بحقوق الطالب في األعمال البحثية التي  :ثانيا

ى دون قصر االستفادة منها فقط على األغراض التي تخدم الباحث الرئيس أو المشرف عل

لبحث اويجب أن يتم التعامل معهم على أسس المبادئ العامة ألخالقيات  البحث،الرسالة / 

 العلمي.

ا   خلق فرص إضافية للطالب الذين يشعرون بأن إشرافهم أو تدريبهم غير كاف. :ثالثا

ا  آلخرين، اقسام األكاديمية على االجتماع مع الطالب والزمالء والمتعاونين حث األ :رابعا

وكذلك حث الفرق البحثية على االجتماع بشكل دوري ومنتظم من أجل تقييم العمل، 

 التي قد تواجه الطالب.  والعقبات ،واالطالع على مدى التقدم

ا  وعلى  للطالب،حسنة حث الباحث الرئيس أو المشرف على أن يكون القدوة ال :خامسا

 المساواة بينهم دون أي تمييز.

ا   داقوتشجيع الطالب على التفكير الن ،الحفاظ على أعلى معايير أداء البحوث :سادسا

 والمستقل.

ال يتجزأ من  أجز-البحوثأثناء إجراء -تعد القيم األخالقية للبحث العلمي  والعشرون: رابعال بندال

س هيئة التدري بأعضاءالبحوث الخاصة سواء قبل التخرج أو  ،برنامج التدريب لجميع الطالب

 : ما يليب، ومن أجل تعزيز هذه القيم لدى الطالب يتعين على الباحثين القيام والهيئة المعاونة



املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا 

 بدمياط اجلديدة
العلميوثيقة أ خالقيات البحث   وزارة التعلمي العايل 
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 .توفير حرية مناقشة القضايا المتعلقة بالقيم األخالقية في البيئة التدريبية :أوالا 

ا  قادرين  خالقيات الخاصة بالبحوث، وتأهيلهم ليكونواالطالب لأل إدراكالحرص على  :ثانيا

 .المنشورة هاثهم ونتائجاألخالقية المتعلقة بأبحعلى التعامل مع القيم ا

ا  لبحث العلمي أخالقيات اب المعاونة تتعلقللهيئة على تقديم دورات تدريبية  لمعهدحث ا :ثالثا

 .واألمان الحيوي

ا  يد عممبادئ أخالقيات البحث العلمي بين الطالب، وتقع مسؤولية ذلك على  نشر :رابعا

 . العلمية ورؤساء االقسامالمعهد 

 توظيفى البشر عالقتهم البحثية التطبيقية علأثناء يجب على الباحثين في  والعشرون: خامسال بندال

اص المشاركين ة تجاه األشخمبادئ احترام االستقاللية الشخصية، وتحقيق المنفعة، وااللتزام بالعدال

ب في البحث، وتشكل هذه المبادئ وحدة واحدة، ال يمكن عزل بعضها عن البعض اآلخر، ويتطل

 .المعهدالحصول على موافقة لجنة أخالقيات البحث العلمي ب األبحاث ضرورةللقيام بهذه 

منافع المترتبة خاطر والتبرر األبحاث العلمية أخالقيا على أساس تقييم الم والعشرون: دسالسا بندال

تخطيط وتنفيذ  عليها، األمر الذي يوجب على الباحث دائما النظر في تطبيق المعايير األخالقية أثناء

مة عنه، وفي الدراسة، وكذلك النتائج المتوقعة من البحث، إلمكانية تحديد المخاطر والمنافع الناج

  يلي:سبيل تحقيق ذلك يجب على الباحث مراعاة ما 

ل أخرى إيجاد وسائمن  -في بعض الحاالت- والبد ذات الصلة والعينات جمع البيانات :أوالا 

 .لتحقيق هذه المنافعأقل خطورة بديلة 

ا  كثر عرضة بالفئة األواالهتمام  الفئات التي يتم إجراء البحث عليها،مراعاة مشاعر  :ثانيا

 .الخاصةلالستسالم والخضوع، كاألطفال والمسنين وذوي االحتياجات 

ا   ةأو أي ،حماية المشاركين ضد أي ضرر جسدي أو نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي :ثالثا

 معاناة محتملة.
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ا  ن البحث عالموازنة الدقيقة والعادلة بين مجموع المنافع والمخاطر التي قد تنجم  :رابعا

توقعة المذا كانت المخاطر في حدود ضيقة فيمكن تجاوزها مقابل مجموع الفوائد إالعلمي، ف

دي ن مسؤوليته في تحديد وتفاملى إعفاء الباحث إمن البحث العلمي، دون أن يؤدي ذلك 

 هذه المخاطر قدر اإلمكان.

 

طائهم إع ويتطلب ذلكاحترام األشخاص المشاركين في البحث العلمي،  والعشرون:لسابع االبند 

جراء  لهم معرفة ما قد يحدث الفرصة الكاملة الختيار المشاركة من عدمها في البحث، وذلك بعد

  يلي:في البحث فيجب على الباحث االلتزام بما  آمنةالبحث، وحتى تكون مشاركتهم 

تهم ايلوق ،بصورة واضحة وعادلة قبل الشروع في البحث من يستعان بهماالتفاق مع  :أوالا 

 من أي ضرر قد يتعرضون له.

ا  راعاة مفي البحث، مثل موضوع الدراسة مع  يستعان بهم عمنإعطاء معلومات كافيه  :ثانيا

 اتصافها باألمور التالية:

وهادئة، لتعطي المشارك الوقت الكافي لطرح  ةمنظم ةضرورة عرضها بطريق. 1

في  واضحاألسئلة، ويكون لها تأثير إيجابي على قدرة الشخص في اتخاذ قرار 

 المشاركة أو عدمها.

ناجمة عن البمعرفة الفوائد العلمية والمخاطر  تعزيز المعرفة العلمية، اإلسهام في .2

 .بهواإلجراءات المتعلقة  ،إنجاز البحث

معرفة لتاحة الفرصة للمشاركين في طرح األسئلة، التي يرونها ضرورية . إ3

 شخاص المسؤولين عن البحث. األ

ال يجوز للباحثين إخفاء المعلومات التي تهم المشاركين، أو ممارسة التضليل عليهم،  :ثالثا

البحث، وتقع المسؤولية  ةاالنتهاء من البحث، لما لذلك من تأثير على صحة ومصداقي لحين

 ذا أمكن تبرير ذلك على أساس: إفي حالة حدوث اإلخفاء أو التضليل، إال  على الباحث
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الكامل عن المعلومات لتحقيق أهداف البحث، وذلك ضرورة اإلفصاح غير  .1

 أو إنسانية أو أمنية. ةالعتبارات علمي

 الحد األدنى. لخطر يتجاوزالمشاركين  تعرض .2

 .الضرورةوجود خطة إلعالم المشاركين، والكشف عن نتائج البحث عند  .3

ي لالعتراف األساس األخالق يعدالمشاركين في البحث  ةاحترام استقاللي :والعشرون ثامنال البند

كيات بحقهم في الخصوصية، وتقرير ما سيتم الكشف عنه من معلومات في المحافل العامة من سلو

د محدود الحفاظ عليه، أو ما يتم تقاسمه مع عدب يرغبونالمشاركين، أو مواقف خاصة بهم، أو ما 

شكل الكشف أو القانونين، وقد ي من معارفه الحميمين كاألقارب واألصدقاء أو المستشارين الصحيين

 عن هوية المشارك انتهاكا للخصوصية. يكشف عامالً -األحيانفي بعض -عن جوانب معينة 

 الجهات المسئولة عن مراعاة االخالقيات في البحث العلمي
 

 الباحث: يتحمل المسئولية كاملة. .1

تشكيل لجنة  ويتحتم عليهاعن البحوث التي تجرى بها  العلمي: مسؤولةمؤسسات البحث  .2

 لمتابعة ممارسة االخالقيات.

 محررو المجالت العلمية: ال بد ان يرفق بالبحث تقرير لجنة االخالقيات. .3

الضمانات الالزمة بممارسة  تأخذ نالبحثية: يجب ا ومؤسسات الدعموكاالت التمويل  .4

 االخالقيات قبل الموافقة على الدعم المقدم.

 

 العلمي  آليات مراقبة اخالقيات البحث 
 

 تشديد العقوبات على االنحرافات العلمية كاالحتيال االدبي. .1

 النشر العلمي ونشر ثقافةوضع ضوابط للنشر العلمي  .2

 استخدام البرامج والتكنولوجيا المتاحة لكشف نسبة االحتيال االدبي .3

 والتربوينشر اخالقيات الباحث العلمي من المنظور الديني  .4
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 العلميطرق نشر اخالقيات البحث 
 

 المحاضرات والدورات التدريبية للباحثين. .1

 اخالقيات البحث العلمي والندوات لنشرورش العمل  .2

 ممارسة االنتحال االدبيتنفيذ عقوبات صارمة على  .3

 

 االنحرافات االخالقية الممنوعة في البحث العلمي
 

 مجلتين.نشر مقالة او ورقة بحثية في مجلتين مختلفتين دون اخبار لجنة النشر في ال .1

 البحث نواياعدم اخبار المشاركين من الباحثين ب .2

 من المشاركين او اضافة زميل لم يساهم في البحث. أحدحذف اسم  .3

 افشاء اسرار بحث علمي تقوم بمراجعته لمجلة دورية. .4

 سابقة دون ذكر اسم المرجع. بأبحاثاالستعانة  .5
 

 آلية تنفيذ وثيقة اخالقيات البحث العلمي
 

وثقة في البحث العلمي والم بأخالقياتيجب على من يشارك في البحث العلمي بالمعهد االلتزام  .1

 كال من

 وثيقة اخالقيات البحث العلمي الصادرة من قبل المعهد. .1.1

 .والنشروثيقة حقوق الملكية الفكرية  .1.2

 .اليوالتعليم العالقوانين واللوائح والتعليمات التي تقرها وزارة البحث العلمي  .1.3

 ل التوقيعويشمالبحث العلمي والمرفقة مع هذه الوثيقة  بأخالقياتالتوقيع على نموذج االلتزام  .2

 -من: كال 
 تعيينهم.عند  ساتذةاألومساعدين الساتذة ألمدرسين والالهيئة المعاونة و أعضاء

 نم وابالغ كال ولصق المنشوراتالتعريف بوثيقة اخالقيات البحث العلمي من خالل طباعة  .3

 ئة المعاونةالهي .1

 المدرسين. .2

 .واالساتذةاالساتذة المساعدين  .3
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 خاتمةال
 تكون نا والكبار، ويجب الصغار تالميذه وخاصة امام به يحتذي طيبا مثالً  يكون ان يجب الباحث

ً  الباحث بها يتمسك ان يجب التي األخالقية القواعد  مع لمستمرا ولحديثه له ولغيرة وهاديا نبراسا

 الفهم على وقدرته ابحاثه عن للمحاسبةالدائم  واستعداده للمسئولية تحمله يظهر ان فيجب اآلخرين،

العناية و هحق حق ذي لك واعطاء والتدليس الغش والتزوير واالبتعاد عن الوظيفية لواجباته التام

 للنجاح ؤدىي ذلك فكل االعتبار في المؤثرة العوامل لك واخذ البحثية العملية تفاصيل بكل الفائقة

 .للباحث كذلك بل يميةعلتال للعملية فقط ليس

ث العلمي البد ان يكون للبح والجوع ولذلكالعلم وحده هو القادر على القضاء على الجهل والفقر 

ي والميز لرقجميعا قدما نحو ا لنسعيفي اي مؤسسة تعليمية دورها في مواكبة الخطة البحثية للدولة 

  وحياة أفضل وحضارة أعظم.
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