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 المقدمــة   

مي في إنشاء وتغذية  هناك توجه عالمي نحو المشاركة العالمية من جانب الجامعات ومؤسسات البحث العل  

وتحديث مستودع عالمي لبيانات الرسائل الجامعية )الماجستير والدكتوراه( من أجل تحقيق منفعة عامة والحد 

 من التكرار في الجهود البحثية واإلفادة من جهود الباحثين اآلخرين في أي بقعة من بقاع األرض.  

 

 العامة للسلوك العلم األخالقى في إعداد وعمل األبحاث  تعزيز تطبيق المعاييروضع هذا الدليل الهدف من    

، كما يركز بشكل خاص على الطرق الواجب العلمية داخل كلية األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر 

 إتباعها في التعامل مع االنتهاكات التي تحصل لتلك المعايير.  

لعامة التي يجب أن تنطبق على السلوك العلمي، كما بداية عدداً من المقاييس والمعايير ا ويتناول الدليل     

تتناول انتهاكات تلك المقاييس والمعايير. ومن ثم تتناول طرق منع انتهاك األمانة العلمية مشيرة إلـى 

الـعـوامـل التي قد تلعب دوراً في ذلك. وتقدم الوثيقة أيضاً ملخصاً عن مجموعة مـن الـتـعـليمـات للتـعـامـل 

 هـاكـات المزعومة لألمانة العلمية. مع االنتـ
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 قيم الكلية  

 الصدق والشفافية            اإلنتمـــــــــــــــــــــــــــــاء 

 اإلخالص فى العمل           االلتزام والمسؤوليــــــــة         

 التميــــــــــــــــــــــــــز   االحترام والتعـــــــــــــــاون 

 

 رؤية ورسالة الكلية

Vision 

The Faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to excellence in 

education, Research and community services seeking regional and global 

accreditation and world-wide recognition. 

 

 الرؤية  

  بالجامعة البريطانية في مصرإلي تحقيق مستوي متميز في التعليم والبحث العلمي  تتطلع كلية طب األسنان

 محلياًوإقليمياً ومتميزةعالمياً . ةوخدمة المجتمع وأن تكون كليتنا معتمد 

 

Mission  

The faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to prepare highly 

skilled graduates with innovative dental education in accordance with the National 

Academic Reference Standards through achieving Knowledge diversities, research and 

offering highest quality patient care and services to meet with community requirements. 

 

 

 الرسالة 

تلتزم كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية في مصر باكساب خريجي الكلية مهارات عالية وتعليم متميز  

عرفي وتطوير البحث العلمي وتقديم  بمجال طب األسنان  وفقا للمعايير االكاديمية القومية لتحقيق التنوع الم

 .  الرعاية والخدمات عالية الجوده للمرضى والمساهمة في تلبية متطلبات المجتمع
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 المبادئ األساسية ألخالقيات البحث العلمى:

يتنوع البحث العلمي كثيراً في طبيعته ويتناول مواضيع مختلفة للغاية. وعلى نفس المنوال، تختلف أساليب  

لبحث فيما بينها. و هنالك عـدداً مـن الـمبـادئ العامة الواجب إتباعها والتقيد بها في كل فروع العلوم والتي  ا

  تتعلق بمجملها باألمور المعيارية للـبـحث والقـواعـد السلـوكية الواجب التقيد بها عند القيام به. وتقتضي 

لباحثين، أم من  وآرائهم وكرامتهم، سواء أكانوا من الزمالء ا احترام حقوق اآلخرين العلمي البحث  أخالقيات 

 العلمي البحث  أخالقيات  أم من المستهدفين من البحث،وتتبنى مبادئ البحث  المشاركين في

  

 االعتبارات بالنسبة للسلوك األخالقي تتضمن اآلتي: 

 (:  Truthfulness المصداقية )      .1

يجب أن تكون نتائج بحثك منقولة بصدق، وأن تكون أمينا فيما تنقله، وأال تكمل أية معلومات ناقصة أو  

إدخال بيانات معتمدا على نتائج النظريات ، أو  غير كاملة معتمدا على ما تظنه قد حصل ، وال تحاول 

 األشخاص اآلخرين . 

 (: Expertise الخبرة )      .2

يجب أن يكون العمل الذي تقوم به في البحث مناسباً لمستوى خبرتك وتدريبك ، أوال أعد العمل المبدئي ثم 

لشخص الخبير في مجال  حاول فهم النظرية بدقة قبل أن تطبق المفاهيم أو اإلجراءات ، وسيكون ا

 بحثك خير مساعد لك في اختيار األشياء التي ينبغي عليك النظر فيها .

 ( :  Safety السالمة )      .3

ال تعّرض نفسك لخطر جسدي أو أخالقي، وخذ احتياطاتك التحضيرية عند التجارب كلها ، وال تحاول  

، الجوية ، االجتماعية ، أو الكيميائية ،  تنفيذ بحثك في بيئات قد تكون خطرة من النواحي الجيولوجية

كما أن سالمة المستهدفين من البحث مهمة أيضا ، فال تحرجهم أو تشعرهم بالخجل أو تعرضهم للخطر  

 في موضوع بحثك. 

 ( :  Trust الثقة )      .4

 ه بدقة وعناية • يعتمد البحث العلمي على الثقة المتبادلة بين العلماء، بحيث يقوم كل باحث بإجراء بحـثـ

لذا فإن على الباحث ان يحاول بناء عالقة ثقة مع الذين يعمل معهم ، حتى يحصل على تعاون أكبر   

 منهم ونتائج أكثر أدقة، وال يجب ابدا ان يستغل ثقة الناس الذين تقوم بدراستهم . 

 (: Consentالموافقة )       .5

ود العمل معهم خالل فترة البحث ، إذ يجب أن يعلم تأكد دائما من حصولك على موافقة سابقة من الذين ت

األفراد المراد دراستهم أنهم تحت الدراسة ، فمثال إذا احتجت الدخول في ملكية اآلخرين عليك  

الحصول على موافقتهم لذلك ، فعدم التخطيط المبدئي والجيد لبحثك قد يضطرك للبحث عن موقع آخر  

 والبدء من جديد .

 ( :  Withdrawal ) االنسحاب      .6

األفراد المراد دراستهم أو العاملين فى البحث او طالبه لديهم الحق لالنسحاب من الدراسة في أي وقت،  

ويجب ان نتذكر دائما أن المشاركين غالبا ما يكونون متطوعين ويجب معاملتهم باحترام وأن الوقت 

ر ربحا وفائدة لهم، ولهذا السبب يجب الذي يخصمونه ألجل البحث يمكنهم أن يقضوه في عمل آخر أكث

أن نتوقع انسحاب بعض المشاركين، واألفضل بالطبع أن يبدأ البحث بأكبر عدد ممكن من األفراد 

لوضعهم تحت الدراسة ، بحيث يمكن االستمرار مع مجموعة كبيرة كافية لتتأكد من أن نتائج البحث  

 ذات معنى .

 ( :  Digital Recording التسجيل الرقمي )      .7

ال تقم بتسجيل األصوات أو التقاط صور أو تصوير فيديو دون موافقة المستهدفين من البحث، وأحصل 

على الموافقة المسبقة قبل بدء أي تسجيل ، وال تحاول استخدام آالت تصوير أو ناقالت صوت مخبأة 

 التصوير غير مقبول . لتسجيل أصوات وحركات المستهدفين ، والبد أن تدرك أن طلب الموافقة بعد 

 

 

http://www.qwled.com/vb/t96093.html
http://www.qwled.com/vb/t96093.html
http://www.qwled.com/vb/t96093.html
http://www.qwled.com/vb/t96093.html
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 ( :  Feedback التغذية الراجعة )      .8

زويد المشاركين  قد ال يكون بمقدورك ترك إعطاء تغذية راجعة للمستهدفين من بحثك فافعل ،بمقدو كان إذا

ولكن إعطائهم ملخصا أو بعض العبارات والتوصيات قد تكون مهمة لديهم وتفي  بالتقرير كامال، 

، ومهم جداً أن تعرض عليهم الصور واألصوات أو النصوص المطبوعة للعبارات   بالغرض المطلوب 

التي قالوها مسبقا قبل النشر ، حتى ال يتعرض المستهدفون ألي ضرر جسدي أو معنوي بسبب  

 تفسيرك لما قالوه أو فعلوه ، تأكد دائما من أخذ الموافقة المسبقة قبل النشر . 

 ( :  False Hope )األمل المزيف / الكاذب       .9

ال تجعل المستهدفين يعتقدون من خالل أسئلتك بأن األمور سوف تتغير بسبب بحثك أو مشروعك الذي 

 تجريه، وال تعِط وعودًا خارج نطاق بحثك أو سلطتك أو مركزك أو تأثيرك.

 ( :  Vulnerability.مراعاة مشاعر اآلخرين ) 10

باالنهزامية أو االستسالم بسبب عامل السن أو المرض  قد يكون بعض المستهدفين أكثر عرضة للشعور

 أو عدم القدرة على الفهم أو التعبير؛ فيجب عليك مراعاة مشاعرهم. 

 (:  Exploitation .استغالل المواقف )11

لصالح بحثك؛ فال تفسر ما تالحظه أو ما يقوله اآلخرون بشكل غير مباشر حتى تخدم   المواقف ال تستغل

 بحثك 

 ( :  Anonymity معلومات ).سرية ال12

عليك حماية هوية المستهدفين في كل األوقات فال تعِط أسماء أو تلميحات تؤدي إلى كشف هويتهم  

ذلك من خالل تحويل األسماء إلى أرقام أو رموز مع التأكد من إتالف كل ما   تحقيق الحقيقية، ويمكن

 يتعلق بهوية المستهدفين بعد انتهاء الدراسة .

 ( :  Animal Rights لحيوان ).حقوق ا13

إذا كانت دراستك متعلقة بالحيوان فإن هناك اعتبارات أخالقية في هذا الخصوص يجب عليك مراعاتها؛  

إذ يجب عليك معاملة الحيوان ورعايته الرعاية الالئقة به واإلحساس بمدى األلم وعدم الراحة عنده ، 

تقوم به ، يجب أن تبحث عن النصيحة من المعلم   أي دراسة أو بحث  أهداف هذا بالتوافق مع متطلبات 

المشرف والشخص الخبير في مجال البحث الذي تجريه قبل البدء بأي دراسة تقتضي وجود حيوانات 

 سواء في المختبر أو في ميدان الدراسة.

 

 المباديء األخالقية المصاحبة لممارسات البحث العلمى:          
وعه من القيم والمبادئ األخالقية فيمن يمارسه . ويخطئ من يتصور أن  يتطلب البحث العلمي توافر مجم

العملية البحثية ال تعدو مجرد فهم مجموعه من األسس واإلجراءات التى تتصل بتحديد المشكلة وإعداد 

والتعامل اإلحصائي مع تلك البيانات وكتابة تقارير البحث وإنما هناك   البيانات  التصميم البحثي وتجميع

عه من المعايير األخالقية التى تصاحب كل مرحله من نلك المراحل . وعلى الباحث أن يكون ملما بتلك  مجمو

المعايير والقيم ذلك أنه يتعامل مع بشر لهم حقوقهم ولهم كرامتهم والتى يجب الحفاظ عليها وصيانتها من كل 

 ضرر ظاهر أو متحمل .

ك بإضافة إلى أنه عمليه منهجيه تؤدى إلى اكتساب المزيد من المعرفة البحث العلمى إذن عمليه أخالقيه وذل         

لباحث العلمى  ت التربية وعلم النفس ولذا فإن لوحل ما يواجهنا من مشكالت في مجاال المختلفة عن الظواهر

مواصفات أخالقيه يجب أن يكون متسلحا بها جنبا إلى جنب مع المواصفات المعرفية والمنهجية ومن هذه  

 واصفات األخالقية : األمانة والصدق والموضوعية . الم

  

 المبادئ األخالقية المصاحبة لتخطيط البحث : -1
عندما يبدأ الباحث في التفكير في مشكلة البحث وفي إعداد تصميم بحثي يجيب به عن التساؤالت المطروحة  

 في المشكلة فإنه يجب أن يفكر في أمرين هامين : 

أخري سابقه بالشكل الذي نسخه مكرره طبق األصل من دراسة  ن خطة بحثه بمثابةأال يكو األمر األول :

مناظره   وهذا ال يمنع من أن يفكر الباحث في إجراء دراسة  يلقي ظالال من الشك على أمانة الباحث العلمية .
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ضحة  الوا أجريت في بيئة أخرى إال أن ذلك يجب أن يكون محكوما ببعض الضوابط منها : اإلشارة  لدراسة

 سبق إجراؤها في بيئة أخرى .   فائده علميه تبرر تكرير دراسة األصلية مع وجود   إلى الدراسة

المزمع إجراؤها إلى إلحاق ضرر ظاهر أو محتمل    أال يكون هناك احتمال بأن تؤدى الدراسة األمر الثاني :

رين ،فإن الباحث يجب أن يلجأ  بأشخاص آخرين . وفي حالة احتماليه وقوع ضرر أو إلحاق أذي بأشخاص آخ

لفائدتها العلمية مع تجنب إمكانية    إلى من يستطيعون تقديم مشورة صادقه فيما يتصل بكيفية إجراء الدراسة

 .  إلحاق أذي بالمشاركين في الدراسة

  

 : المبادئ األخالقية المصاحبة لعملية جمع البيانات -2
الفترة التى يقدم فيها الباحث على تجميع بياناته من المشاركين في   تنشأ معظم المشكالت األخالقية في        

فتلك المرحلة بمثابة موقف صعب يحتاج فيه الباحث إلى أن يوازن بين العديد من القرارات التى    الدراسة

تبدو متعارضة مع بعضها وخصوصا تلك التى تتصل باألضرار المحتمل حدوثها لألفراد المشاركين في  

 .   الدراسة

  

  علي سبيل المثال :

 ن لرعاية طب وجراحة الفم واألسنان  محتاجي ال المرضىلو أن من بين إجراءات البحث إساءة معاملة 

، وذلك من أجل الحصول على معلومات معينه قد تكون لها قيمتها من الناحية العلمية   المشاركين في الدراسة

هو : هل يتم مثل هذا البحث من أجل الحصول على معرفه  فإن السؤال الذي يجب أن يسأل في تلك الحالة 

جديدة على الرغم مما يسببه هذا من انتهاك للحقوق الخاصة لألفراد ؟ أم أن حماية تلك الحقوق الخاصة  

 لألفراد تقتضي منا أن نضحى بمثل هذه المعرفة ؟ 

 يانات تختلف حدتها من مجال آلخر وبصفه عامه فإن المشكالت األخالقية المصاحبة لعملية تجميع الب         

. 

  

العشرة التى قررتها الجمعية األمريكية لعلم   شيوعا تلك المبادئ األخالقية  ومن أكثر الدساتير األخالقية

 النفس عند إجراء البحوث على آدميين : 

المتصله ير األخالقية يالمستقصي يتحمل المسؤولية الشخصية عن المعاما فإن  عند التخطيط لدراسة -1

وإذا وجد الباحث صعوبه في االلتزام التام بذلك المبدأ وذلك العتبارات علميه وإنسانيه فعليه أن     بالدراسة

ينشد المشوره والنصيحه من القادرين على تقدمها وأن يفكر في إجراءات وقائيه لحماية وصيانة حقوق  

 المشاركين في البحث . 

ه مقبوله في البحث والحفاظ عليها تقع دائما على المستقصي كما أن  إن مسؤولية ترسيخ ممارسات أخالقي -2

لمساعديه وزمالئه ومن يستخدمهم للتعامل مع    الباحث مسؤول أيضا عن الممارسات األخالقية

 المشاركين في البحث . 

ا  يتحمل الباحث مسؤلية إعالم المفحوصين بكل سمات البحث وشروطه والتى يمكن أن يكون لها تأثيره  -3

على قرارهم فيما يتصل برغبتهم في المشاركة في البحث . كما يجب على الباحث أن يجيب على كل 

 استفسارات المفحوص فيما يتصل بتلك السمات التى يمكن أن يكون لها تأثير على رغبته في المشاركه 

صي والمشارك في البحث  يعد االنفتاح واألمانة سمتين أساسيتين من السمات التى تحكم العالقه بين المستق  -4

ما ممارسة نوع من الخداع والتضليل فيجب أن يكون    وعندما تستلزم المتطلبات المنهجيه لدراسة

المستقصي مطمئنا إلى فهم المشارك ألسباب ذلك التصرف وأن يحرص دائما على العالقة بينه وبين 

 المشارك .

اركة في البحث او في أن يرفض اإلستمرار في على المستقصي أن يحترم حرية الفرد في أن يرفض المش -5

 المشاركة في أى وقت . فالمستقصي مسئول عن كرمة المشاركين وسعادتهم . 

يبدأ بإعداد اتفاق واضح وعادل بين المستقصي والمشارك يتم فيه    البحث المقبول من الناحية األخالقية -6

م كل الوعود وااللتزامات المتضمنة في ذلك تحديد مسؤوليات كل منهما بوضوح والمستقصي ملزم باحترا

 االتفاق وال ينبغي أن يقوم المستقصي بتضليل األفراد وإعطائهم وعودا معينه . 
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يجب حماية المشاركين من أى وضع بدنى أو عقلي غير مريح ومن أى ألم أو خطر قد يتعرضون له   -7

على المستقصي أن يعلم المشارك بذلك   وعندما تكون هناك احتماليه لحدوث مثل هذه المخاطر فينبغي

 ويحصل على موافقته ويتخذ كل التدابير الممكنة لتقليل تلك المخاطر إلى أقصي حد ممكن .

  

   بعد اإلنتهاء من تجميع البيانات ينبغي على المستقصي أن يزود المشارك بتوضيح كامل لطبيعة الدراسة -8

ه يمكن أن تكون قد علقت في ذهنه وعندما تكون هناك  وبملخص واف عنه وأن يزيل أى تصورات خاطئ

اعتبارات علميه وإنسانيه تقتضي تأخير عرض هذه المعلومات أو حجبها فإن المستقصي يتحمل مسؤولية  

 خاصه في التأكد من عدم وجود عواقب مدمره بالنسبه للمشارك .

  

ب غير مرغوبه بالنسبه للمشارك فإن  في حالة وجود إحتمال بأن تؤدى إجراءات البحث إلى حدوث عواق -9

 المستقصي مسؤول عن تلك األثار وإزالتها بما في ذلك اآلثار بعيدة المدى .

 البيانات التى تم الحصول عليها عن المشاركين في البحث طوال مدة االستقصاء يجب ان تبقي سريه .  -10

  

 ت :المصاحبة لعملية التعامل مع البيانا  المبادئ األخالقية -3

·وتتمثل تلك الصفات في حرص الباحث على سرية البيانات الخاصة بكل مشارك من المشاركين في  

. وال ينبغي الباحث أن يستغل تلك األسرار في التشهير باألشخاص الذين ائتمنوه عليها أو في    الدراسة

لتعامل مع البيانات التى باألفراد يصدق أيضا عند ا ابتزازهم وما يصدق على التعامل مع البيانات الخاصة 

 تشير إلى مؤسسه معينه بذاتها خصوصا إذا ما كان تلك اإلشاره ما يسئ إلى تلك المؤسسة على وجه التحديد .

  

عندما يجد أن النتائج التى حصل عليها بعد معالجته للبيانات تبرز عدم :  مأزق أخالقي آخر قد يقع الباحث

قد يلجأ الباحث في مثل هذه    سواء كان التبني صريحا أو ضمنيا.صحة وجهة النظر التى يتبناها البحث 

تمكنه من أن يحصل على نتائج تدعم وجهة النظر المتبناه  الساسية الحاالت إلى إجراء تعديالت في البيانات ا

حثية  فالنتيجة الب  في البحث فإن ذلك يمثل إخالال باألمانة العلمية يعبر عن فهم منقوص لطبيعة البحث العلمى.

سواء كانت إيجابيه أو سلبيه أم صفرية تعبر عن إسهام علمى بقدر إتباع الباحث ألسس وإجراءات البحث 

والتجاء الباحث إلى محاولة إجراء تعديالت في البيانات إنما يتم عن شعور داخلي بأنه لم يتبع تلك    العلمى.

 األسس واإلجراءات بشكل أمين . 

  

م بتلك األسس واإلجراءات وأن يكون أمينا في تعامله مع بيانات بحثه وأن يكون لذا فإن الباحث يجب أن يلتز 

موضوعيا في نقد تصميم بحثه لو جاءت النتائج مخالفه لتوقعات البحث كما يجب أن يدرك الباحث أن النتيجة  

 ي مواقف عديدة.التى يسجلها في تقريره البحثي بمثابة وثيقة ستداولها أجيال بعده وسوف يشهد الباحثون بها ف

  

·مشكله أخالقيه أخري يواجهها الباحث تتصل باختيار األساليب اإلحصائية التى سيستخدمها في معالجة  

البيانات فقد يلجأ الباحث إلى اختيار أفضل أسلوب إحصائي يعطيه قدرا من التباين يبرز أهمية وجهة النظر 

حصائي ليس مبنيا على أسس علميه وإنما تحكمت فيه  التى يتبناها البحث أى أن اختيار الباحث لألسلوب اإل

وجهة النظر الشخصية للباحث والباحث بذلك يتخلى عن صفة الموضوعية التى يجب أن يتحلي بها . كما أنه  

 يتخلى عن األمانة العلمية ويحيد عن الصواب في هذا التصور. 

  

دوات بحوثهم باستخدام أكثر من طريقه وذلك قد يميل بعض الباحثين إلى إيجاد ثبات أ : فعلي سبيل المثال

على أساس أن بعض الطرق تعطى معامالت ثبات أقل مما تعطيه طرق أخرى لنفس البيانات هذا أمر جائز  

وال يتعارض في نفس الوقت من االعتبارات العلمية اما إذا كان اختيار األسلوب   من الناحية األخالقية

األسلوب سوف يؤدى إلى إبراز وجهة نظر معينه يفضلها الباحث فإن   اإلحصائي مرجعه الوحيد هو أن ذلك

 الباحث بذلك يقع في مأزق أخالقي ال يتناسب ومكانته كمعالج محايد للبيانات .
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 بعض المخاطر التى تكتنف البحث الجاد :        
. وهذه المخاطر تتضمن  هناك مخاطر عديدة يمكن أن تكتنف البحث الجاد في عالقته بحل المشكالت العلمية 

 ما يلي : 

 تكوين نتائج مبتسرة غير ناضجة . -1

 تجاهل األدلة المضادة أو غير المتفقه مع النتائج التى وصل إليها الباحث . -2

 عادة التفكير داخل حدود ثابتة أى االفتقار إلى األصالة .  -3

 عدم القدرة على الحصول على جميع الحقائق المتعلقة بالمشكلة -4

 عدم الدقة في المالحظة . -5

 الخطأ في مطابقة أو توفيق عالمات السبب واألثر . -6

 التأثر باألحكام الشخصية والتحيز الذاتي المسبق .  -7

  تكوين نتائج غير ناضجة :-1

كثيرا ما يدفع حماس بعض الباحثين إلى سرعة التعلق بنظره مثيره على الرغم من أن هؤالء الباحثين  

ه ليس هناك دليل كاف لتأييدها . ولو قد تذرعوا بالصبر والعمل فتره أطول في تقصي الحقائق ال  يدركون أن 

يبتعدوا عن الوقوع في الخطأ أن الباحث الدقيق ال يعلن عما في ذهنه إال بعد اختبار جميع الفروض 

 والوصول إلى الدليل الحاسم .

 : تجاهل األدلة المضادة -2

ى للفرض الذي يضعه مما يجعله يتجاهل األدلة المضادة الهامة ويمكن أن يكون  قد يتحمس الباحث مره أخر 

لهذا التجاهل ما يبرره في المناقشات السياسية حيث يكون الهدف هو كسب جولة المناقشه والحوار بأى ثمن  

ى ذلك ولكن الدراسات العلميه ال تهدف إلى كسب المناظره والحوار وإنما تهدف إلى اكتشاف الحقيقية وعل

 فإن الدليل المضاد يجب أن يعطى نفس وزن الدليل المؤيد حتى ولو كان معنى ذلك تغيير الفرض المبدئي . 

 عادة التفكير داخل حدود ثابته : -3

ال شئ يؤدى بالبحث المثمر إلى الموت أكثر من العادات التى نكونها خالل سنوات تفكيرنا داخل حدود ثابته .  

إلى القول بأنه حتى في األشياء البسيطه كجمع عمود من األرقام فإننا نميل إلى ويذهب بعض علماء النفس 

تكرار نفس الخطأ الذي وقعنا فيه من قبل .وعلي الباحث إذن أن يبذل كل جهده حتى يتجنب نماذج التفكير 

 الجامده وأن يشجع في ذاته تكوين عادات األصاله في التفكير . 

 لى جميع الحقائق المتعلقه بالمشكله : عدم استطاعة الباحث الحصول ع-4

هناك بعض الصعوبات التى قد يواجهها الباحث في الحصول على الحقائق الالزمه لتكوين الدليل الكافي  

والذي يؤدى بدوره إلى النتائج السليمه وكثيرا ما يرتكب الباحثون أخطاء جسيمه عندما يبنون نتائجهم على 

 الدليل المبتور الناقص 

 دقه في المالحظة : عدم ال-5

كثيرا ما يضطر الباحث إلى إعادة التجارب التى قام بها للتأكد من أن جميع العناصر قد ال حظها صحيحه 

 وكثيرا ما يهمل الباحث بعض العوامل ويري من هذه العوامل فقط ما يحب أن يراه .

 : اإلفتقار إلى الموضوعيه-7

العلمى والدراسات التى تقوم بها بعض الباحثين لتأييد معتقدات يجب أن تكون الحقيقه والحكمه ضالة الباحث  

وايديولوجيات معينه يكون الباحث ملتزما بها من قبل هذه الدراسات تخدم أغراضا مشكوكا فيها من غير شك   

 فعلى الباحث أن يبحث مشكلته بموضوعيه وبال تحيز حتى تكون نتائجه صحيحه على قدر المستطاع .

          

 تهاك األمانة العلمية:ان

 الوسائل التي يمكن أن تنتهك بها األمانة العلمية:

يمكن انتهاك األمانة العلمية قبل إجراء البحث )عند الحصول على المنح أو عند تخصيص المهمات البحثية أو  

 عند رسم خطط إنجاز البحث(، أو بينما يتم العمل عليه، أو عند تقديم النتائج أو نشرها.
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 يمكن تمييز ثالثة أصناف من انتهاكات األمانة العلمية.و

 . الغش1

 . الخداع والتضليل 2

 . انتهاك حقوق الملكية الفكرية 3

  

 أمثلة النتهاك األمانة العلمية:          
  . تحريف نتائج دراسات المصادر1

 . تقديم النتائج بصورة انتقائية 2

 و تجربة، . تقديم بيانات وهمية في أعقاب مشاهدة أ3

  . تطبيق أساليب إحصائية بشكل خاطئ عن قصد 4

 . التفسير غير الدقيق أو التحريف المقصود لنتائج األبحاث،5

 . انتحال نتائج أو نشرات صدرت عن اآلخرين 6

. حذف أسماء المؤلفين المساعدين الذين قدموا مساهمة ملموسة في البحث، أو إضافة أسماء أشخاص لم 7

 م يساهموا بطرق ذات قيمة،يشاركوا به أو ل

. اإلهمال في إجراء البحث، أو في إعطاء التعليمات إلجرائه، أو إغفال اإلجراءات التي تسمح بالكشف عن  8

 األخطاء ودرجة عدم الدقة،

 . إهمال القواعد المتبعة في التعامل مع البيانات السرية، وطباعة تصاميم الفحص أو برامج الحاسوب 9

المشروع. وقبل ذلك، قام مؤلفون بكشف عدد كبير من حاالت الغش والخداع. وفي أحد ممول من  دون إذن

 األعمدة الصحفية 

  

 

 العقـوبات        
إذا تم التحقق من حصول سوء سلوك علمي، فهناك العديد من العقوبات التي تتراوح بين التأنيب في أخفها  .1

 والطرد في أشدها.

تبقى ضمن اختصاص مجلس الكلية والمجالس األعلى وجهات التحقيق   ان مسؤولية فرض أية عقوبات  .2

المختصة ، وبالتالي فلن يكون هنالك مجال للجوء إلى جهات أعلى رسمية وستبقى المخالفات ومدى تطبيق  

 القواعد عليها فى حدود المجتمع األكاديمى. 

ث هي جوهر الموضوع لما لها من ويبقى تنمية ضمير علمي ناضج وإحساس جوهري بالمسؤولية عند الباح .3

أهمية قصوى، حيث ستمكن تنمية وتطوير هذه القيم وتعزيزها العلم من محاربة سوء السلوك والنشاطات  

 االحتيالية ومنعها بدالً من أن يكون الخوف من الوقوع في الشراك أو العقوبات هو الرادع في هذا المجال.

 

  

 بالكلية : العلمى  لجنة ألخالقيات البحثأهمية         
إتباع إجراءات محددة عند وجود أي شك بوقوع انتهاك لمبادئ السلوك العلمي السليم. كان لزاما  الحاجة إلى 

مدى توافق البحث العلمى مع قواعد األمانة   لجنة ألخالقيات البحث العلمى لمتابعة  على الكلية أن تنشئ

ة األطراف المستفيدة من البحث العلمى على أن تعين بها جهة  العلمية وتحمل مسئولية وأمانة البحث لدى كاف

 مرجعية لمتابعة األمانة العلمية يتم إبالغها عن أى حاالت مزعومة تتعلق بسوء السلوك العلمي ضمن الكلية. 

  

 المسؤوليات والواجبات        
بموجب القوانين المرعية وذلك لمنع يتحمل جميع العاملين بالبحث العلمي مسؤولية التأكد من القيام به وإتمامه 

 وقوع إساءات علمية. 
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 حقوق الملكية الفكرية والنشرقوانين 
 

 االلتزام تجاه حقوق الملكية الفكرية والنشر 

 يمكن اعتبار الملكية الفكرية هى ناتج للتفكير االبتكارى لألفراد, و عليه فمن الواجب االلتزام بالمعايير االتية : 

 فيما ينتج عن اكتشافات أو اختراعات فى الملكية الفكرية المنصوص عليها سابقا. للكلية الحق  -1

ال يمنع اى عضو هيئة التدريس من حق التاليف و تمتع بانتاج الملكية الفكرية الخاصة به بشرط ان يقدم   -2 

 نسخا مجانيا لمكتبة الجامعة المركزية  وال يجوز اجبار الطالب على شراء مؤلفه. 

 استخدام او نسخ برامج من الحاسب بدون الحصول على الموافقة من جهة االصدار.عدم  -3 

عدم السماح بالعاملين بالكلية بنسخ المصنفات بها و الذى يشكل اعتداء على حقوق المؤلف لحماية   -4 

 المصنفات الفنية و االدبية.

بلضوابط المنصوصة عليها فى قانون    مساعدة المكتبة بوضع إرشادات لمترددين عليها لمراعاة التزامهم  -5 

 الملكية الفكرية 

 

 المواد الخاصة براءات االختراع ونماذج المنفعة فى القانون المصرى

 :  10مادة 

 تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغالل االختراع بأية طريقة.  

بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في   ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو

 أية دولة أو رخص للغير بذلك. 

 

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  

 فى تطبيق احكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها 

ه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو  ـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيا كان نوع  1

 الغرض من تصنيفه 

 ـ االبتكار: الطابع اإلبداعى الذى يسبغ االصالة على المصنف.  2

ـ المؤلف الشخص الذى يبتكر المصنف، وبعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند  3

يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو  نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. و 

باسم مستعار بشرط اال يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف  

سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثال للمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان يتم التعرف على حقيقة  

 شخص المؤلف

صنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل  ـ المصنف الجماعى: الم 4

بنشره باسمه وتحت ادارته، ويندمح عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص 

 بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة 

ويشترك فى وضعه اكثر من  ـ المصنف المشترك: المصنف الذى ال يندرج ضمن المصنفات الجماعية، 5

 شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن 

ـ المصنف المشتق: المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات   6

الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره  

 ير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها ومجموعات التعب

 

 

http://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9_(eg)&action=edit&redlink=1
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