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فرٌق إعداد كىد أخالقٍات البحث العلمً يف جامعة جنىب الىادي

اإلشراف العام :

أ .د .يوسؼ أحمد محمد حسف غرباوي (رئيس الجامعة)
أ .د .أحمد عكاوي (نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات العميا والبحوث)
فرٌق اإلعداد:
 .1أ .د .سامح أحمد محمد ريحاف (أستاذ المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات المتفرغ في كمية التربية
والعميد األسبؽ لكمية التربية جامعة جنوب الوادي).

 .2أ .د .عماد أبو القاسـ (أستاذ ورئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس وعميد كمية التربية الرياضية
األسبؽ جامعة جنوب الوادي)

 .3أ .د .عبد الناصر عبد الجابر عمى (رئيس قسـ التوليد وأمراض النساء بكمية الطب البشري جامعة
جنوب الوادي).

 .4أ .ـ .د .عبدالحميـ أحمد حمدي عبد الاله (أستاذ البساتيف المساعد في كمية الزراعة جامعة جنوب
الوادي).

 .5أ.ـ .د الصغير عمراف أحمد عمي (أستاذ مساعد األمراض المعدية كمية الطب البيطري بقنا جامعة
جنوب الوادي).

 .6أ.ـ .د .رقية محمود أحمد (أستاذ المناىج وطرؽ تدريس المغة العربية المساعد كمية التربية
بالغردقة جامعة جنوب الوادي).

 .7أ.ـ .د .دعاء كماؿ أحمد البرى (أستاذ مساعد ورئيس قسـ المكتبات والمعمومات كمية اآلداب جامعة
جنوب الوادي).

 .8أ.ـ .د غادة "محمد حسني" النوبي محمد (أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد بكمية التربية
النوعية جامعة جنوب الوادي).

 .9د .أحمد محمد حسيف عمى عطاي (مدرس باثولوجيا الفـ والوجو والفكيف في كمية طب الفـ واألسناف
جامعة جنوب الوادي).
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 .10د .صديؽ محمود حسف (مدرس األدب الفارسي الحديث في قسـ المغات الشرقية بكمية اآلداب
جامعة جنوب الوادي).

 .1د .ىبة عبد المعز أحمد ابراىيـ (مدرس الصحافة في كمية اإلعالـ وتكنولوجيا االتصاؿ جامعة جنوب
الوادي).

 .2ـ .د /وفاء محمد محمد فودة (المدرس المساعد في كمية الصيدلة جامعة جنوب الوادي).
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منهجٍة إعداد الدلٍل

تمييد:

يمثؿ دليؿ أخالقيات البحث العممي بجامعة جنوب الوادي ( )RCOE -SVUأحد أدوات
ميما لرفعة الجامعة عمي النطاؽ المحمي
الجامعة في زيادة فاعمية البحث العممي بصفتو ر ً
افدا ً
فيعا بيف نظرائيا مف الجامعات المحمية والعالمية
واإلقميمي والدولي ،ولكي تتبوأ الجامعة ً
مكانا ر ً
في التصنيفات المتعددة لمجامعات ،لذا فقد أولت ألنشطة البحث العممي الرصيف أىمية عظيمة

لتيقنيا مف إسياماتو الجمة في رفعة الجامعة والوطف مف خالؿ تحقيؽ نتائج ممموسة تؤدي إلي
تحسيف جودة حياة األفراد ،وانعاش االقتصاد ،والمساىمة في تحقيؽ تنمية مستدامة وفؽ بناء

اقتصاد وطني قوي قائـ عمي المعرفة.

كما يعد الدليؿ محاولة لتسميط الضوء عمى أخالقيات البحث العممي ومدي أىميتيا

لالرتقاء بحياة الشعوب ،وضرورة تحمي الباحثيف بمجموعة مف المبادئ والقواعد المتعمقة
بأخالقيات البحث العممي واجبة االتباع.

أىداؼ إعداد الدليؿ:

 .1تعريؼ المشتغميف بالبحث العممي في جامعة جنوب الوادي وتوعيتيـ بالمبادئ والقواعد
األخالقية الواجب اتباعيا عند إجراء البحوث العممية.

 .2التدقيؽ في جودة األداء في العمؿ البحثي ,وأف يكوف متوافقًا مع المعايير والممارسات
األخالقية العالمية.
 .3حماية السمعة األكاديمية لمجامعة مف خالؿ تنقية أنشطة البحث العممي مف أية شائبة
سموكية قد تؤدي إلى اإلضرار بيا.

القطاعات المستيدفة :

يستفيد مف ىذا الدليؿ الفئات التالية:
 .1أعضاء ىيئة التدريس بمختمؼ كميات الجامعة.
 .2معاونو أعضاء ىيئة التدريس بمختمؼ كميات الجامعة.
 .3طالب الدراسات العميا.

 .4المتعاونوف مع الجامعة في شراكات بحثية.
 .5رؤساء تحرير المجالت العممية.

 .6لجاف أخالقيات البحث العممي بمختمؼ كميات الجامعة.

ىيكؿ الدليؿ :يتكوف ىيكؿ الدليؿ مف ثالثة أجزاء رئيسة وىي:

 .1المبادئ األخالقية العامة التي يتوجب عمى المشتغميف بالبحث العممي التحمي بيا
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 .2التجاوزات السموكية في البحث العممي

 .3إجراءات الحفاظ عمى أخالقيات البحث العممي.

أنواع البيانات وطرؽ جمعيا:

تطمب إعداد ىذا الدليؿ نوعيف مف البيانات ىما :البيانات الوثائقية ,والبيانات الميدانية.

أوالً :البيانات الوثائقية :اشتممت البيانات الوثائقية عمى مختمؼ البيانات المتاحة والمنشورة عمى
المواقع اإللكترونية الخاصة بأخالقيات البحث العممي وتمؾ المصادر ىي:
 .1وثائؽ المؤسسات األكاديمية المصرية.
 .2وثائؽ المؤسسات األكاديمية العربية.

 .3وثائؽ المؤسسات األكاديمية العالمية.

ثانياً :البيانات الميدانية:

 .1جمسات العصؼ الذىني.

المراجعة والتدقيؽ :تطمب إعداد ىذا الدليؿ وخروجو في صورتو النيائية مجموعة مف العمميات

الخاصة بالمراجعة والتدقيؽ لكافة محتويات الدليؿ مف قبؿ فريؽ المشاركة في إعداده.
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املبادئ األخالقٍة األساسٍة يف البحث العلمً
" ليس بي أي شيء غير عادى ،فقط أنا فضولي ومثابر"..
أينشتيف

 المبادئ األخالقية العامة في البحث العممي
سويا فإنو باحث عممي ،وىو اجتماعي بفطرتو ،محب لمف
اإلنساف باحث بفطرتو ،واذا كاف ً
يص عمييـ ،كما أنو يولد باحثًا عف طعامو مف أمو ،ويظؿ باحثًا حتى نياية حياتو،
حولو ،حر ٌ

فيو متطور بطبعو ،مطور لنفسو ومجتمعو.

عمميا ،فإنو يمتزـ بقواعد مستمدة مف العمـ
البحث العممي حؽ وواجب ،وحيف يكوف البحث
ً
ببنائو المتراكـ منذ بدء الخميقة ،ومع تأمؿ اإلنساف األوؿ لش اررة انطمقت مف تصادـ حجريف،
مدروسا قبؿ البدء ،وىادفًا إلى
منيجا
فجرب وأشعؿ النار ،بدأت حضارة البحث العممي متتبعا
ً
ً
إبداع غير مسبو ٍ
ؽ ،وبيف البدء واالنتياء يتحمى الباحث بأخالقيات البحث العممي.
ٍ
وفى تاريخنا ما يوضح ميثاؽ أخالقيات البحث العممي ،وىو عدـ التجاوز ولو برفع

الصوت ،فمكاف البحث وزمانو وأسموبو تحكميا أخالقيات البحث العممي.

وحيف رفع بيؿ جيتس قطعة فضالت آدمية في أنبوبة شفافة وقاؿ :نسعى إلى تحويؿ ىذه

ٍ
داعيا كؿ مف يستطيع مف
صحى،
إلى غاز ونستغنى تماما عف الصرؼ الصحي ،ألنو غير
ً
سكاف العالـ إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ  ،فإنو يمخص بيذا كؿ أخالقيات البحث العممي.
حمـ بال حدود ،خياؿ  ،تركيز ,تفكير ,دعوة الجميع لممشاركة ،تطمع دائـ إلى األفضؿ.
ٌ

 التزامات الباحثيف:
ىذا الدليؿ يمزـ جميع الباحثيف (أعضاء ىيئة تدريس ومعاونييـ وكذلؾ طالب الدراسات
العميا) في جامعة جنوب الوادي اإللماـ التاـ بالقضايا والمبادئ والممارسات السموكية

التي يتطمبيا عمميـ البحثي في شتي فروع المعرفة كالتالي:
 .1االعتبارات األخالقية في الممارسات البحثية:
 أف تكوف االسيامات البحثية داعمة لتأصيؿ السمعة والصورة الذىنية الجيدة لمجامعةوالكميات والمعاىد التي ينتسبوف إلييا.
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 تحقيؽ أعمى المعايير والممارسات المتعمقة باألمانة الفكرية عند قياميـ بأعماليـ البحثية. -التزاـ المبادئ األخالقية المتعمقة بالدقة.

 التوافؽ مع المعايير األخالقية العامة المتعارؼ عمييا ،وفي حاؿ وجود ريبة أو شؾ فيٍ
عمؿ ما ،يتوجب عمييـ السعي إلى طمب المساعدة والمشورة مف زمالئيـ وأقرانيـ ،حيث
نقد ٍ
يعتبر النقاش حوؿ أي عمؿ بحثي أو توجيو ٍ
بناء إليو مف الممارسات الضرورية

لمعممية البحثية.

 االلتزاـ قانوف تنظيـ الجامعات والموائح التنفيذية التي يضعيا مجمس الجامعة البعد عف استخداـ البحث العممي ألىداؼ غير عممية كاألىداؼ السياسية والدعايةالشخصية ,أو المجاممة ألي فرد ,أو ىيئة ,أو مؤسسة ميما كاف شأنيا.

 استمرارية البحث العممي :مف خالؿ البحث واالطالع المستمر عمى المجالت الدوريةوالمؤلفات في مجاؿ التخصص ،واالشتراؾ في المؤتمرات والندوات ،وعرض الجديد عمى

الزمالء في التخصص والمناقشة بشأنو.

 المحافظة عمى سالمة كؿ األطراؼ ذوي الصمة بالبحث مف خالؿ ضماف األماف ليـوااللتزاـ التاـ بالمبادئ األخالقية التوجييية ذات الصمة بمشروعيـ البحثي.

 ضماف توفير الحماية المناسبة لسرية األمور الشخصية ,واإلدارية ,واألكاديمية التي تتـخالؿ عمميـ البحثي ،مع وجوب االحتراـ الكامؿ لحريات ذوي الصمة بالبحث العممي
سواء الباحثيف المشاركيف أو المتعامميف وعدـ استخداـ المعمومات المتاحة مف المنتسبيف

لمبحث في غير أغراضيا البحثية.

تجنب السموكيات والممارسات البحثية التي تحظرىا جامعة جنوب الوادي وتعتبرىا غير أخالقية
وىي:
 تحريؼ نتائج دراسات سابقة.
 التحيز وتقديـ النتائج بصورة انتقائية.

 تقديـ بيانات وىمية في أعقاب مشاىدة أو تجربة.

 تطبيؽ أساليب إحصائية بشكؿ خاطئ عف قصد.
 انتحاؿ نتائج أو نشرات صدرت عف اآلخريف.
التزاـ الجامعة في حاؿ قبوؿ تمويؿ لمبحوث مف جيات مانحة:
 أال يكوف الدعـ مشروطًا بما يتنافى مع شروط وضوابط البحث العممي.
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 أال تتدخؿ الجيات المانحة في نتائج البحث أو طريقة إجرائو.
 أال تمارس الجيات المانحة ضغوطًا عمى الجامعة.

 أف يكوف مصدر التمويؿ معروفًا غير محؿ شبية أو غير قانوني.
 .2السرية والخصوصية المعموماتية:
 يتوجب عمى باحثي جامعة جنوب الوادي ،احتراـ حقوؽ األفراد في الخصوصية وسريةالمعمومات أثناء عمميـ البحثي ،وأف يتـ التعامؿ مع تمؾ البيانات والمعمومات بما يتوافؽ
مع الموائح والنظـ المعموؿ بيا في ىذا الشأف.

 البيانات والمعمومات الشخصية لؤلفراد والكيانات التعميمية والبحثية في الجامعة محميةوبمعزؿ عف اإلتاحة ,أو الوصوؿ ,أو االنتفاع الشخصي مف قبؿ المخوليف باالطالع

عمييا ,ما لـ تكف إتاحتيا في ضوء القانوف أو الحصوؿ عمي موافقة كتابية صريحة ممف
ليـ الصالحية.

 .3الحرية الفكرية والعممية:
 تكفؿ جامعة جنوب الوادي لباحثييا الحماية التامة لممفاىيـ ,والممارسات المتعمقة بالحريةالفكرية والعممية ,كأساس لمنشاط البحثي بغرض تحصيؿ المعرفة في إطار القانوف
والعرؼ والتقاليد الجامعية والثوابت األخالقية والدينية.

 يتوجب عمى الباحثيف في حاؿ ممارستيـ لحقوقيـ المتعمقة بحرية التعبير أف يكونوا عمىٍ
قدر مف المسؤولية ،وأف يأخذوا في االعتبار عدـ اإلضرار بسمعة الجامعة وىيبتيا،
والمحافظة عمى انتظاـ وأماف سير العمؿ بيا.

 تُمقي الجامعة بمسؤولية ضماف جودة وسالمة العمؿ البحثي عمى الباحثيف دوف غيرىـ،وذلؾ في ضوء الحرية المكفولة ليـ في سعييـ وراء الحقيقة والمعرفة بالطريقة التي
يرونيا مناسبةً ليـ.

 .4الممكية الفكرية:

جامعة جنوب الوادي تطبؽ أحكاـ القانوف رقـ  82لسنة  2002بشأف حماية حقوؽ الممكية

الفكرية والئحتو التنفيذية الصادرة بقراري السيد رئيس مجمس الوزراء رقـ  497لسنة  2005ورقـ

 2202لسنة 2006ـ ،ومف ثـ يتوجب عمي الباحثيف والعامميف بالجامعة أف يكونوا عمي دراية

ووعي والماـ تاـ بشأف األحكاـ والقوانيف المنظمة ليذا الشأف .سواء كانت حقوؽ المؤلؼ أو

براءات االختراع.

 تحدد قوانيف الممكية الفكرية بالقانوف المصري جميع الحقوؽ وااللتزامات الخاصةبالباحثيف والطالب والعامميف في جامعة جنوب الوادي
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 يمتزـ الباحثوف في الجامعة بتشجيع االستثمار الصناعي في العمـ والتكنولوجيا بما يتيحدخال يعود بالنفع والرعاية لمبحث العممي.
لؤلعماؿ الحرة أف تدر ً

 تمتزـ الجامعة بإفساح المجاؿ نحو االنفتاح ،ونشر العمـ ،وتشجيع البحوث اإلبداعيةواالبتكارية والشراكات البحثية عف طريؽ حماية مصالح األفراد والمؤسسات المشاركة.

 سياسة الجامعة ترتكز عمى أف تظؿ جميع حقوؽ الطبع والنشر ألي مف األعماؿ مفٍ
بدعـ مف الجامعة عف طريؽ
ويستثنى مف ذلؾ األعماؿ التي تتـ
حؽ المؤلؼُ ،
تخصيص تمويؿ مباشر ليا– مف الجامعة أو بواسطة الجامعة – بغرض إتماـ مشروع
بحثي معيف ،أو تـ القياـ بو بتكميؼ مف الجامعة ،وترتب عمى ىذا التكميؼ استخداـ

فعمي لموارد الجامعة مف مواد وأدوات وأفراد.

 .5التخزيف واالحتفاظ بالبيانات:

 -يمتػزـ المشتغموف بالبحػث العممػي باالحتفاظ بالبيانػات في صورتيا األصمية ،وأف تخزف

بطريقو تحفظيا مف التمؼ مع مراعاة التحديث الدوري لوسائؿ الحفظ والتخزيف لمواكبة

التطورات التكنولوجية.

 البيانات المخزنة عمى األقراص المدمجة ،أو وحدات تخزيف أجيزة الحاسب اآللي يتوجبعدـ مسحيا ،أو نسخيا ،أو إعادة استخداميا دوف موافقة كتابية مف الجية المالكة

لمحقوؽ.

 يمتزـ المشتغموف بالبحث العممي بإيجاد الطرؽ المناسبة لحفظ البيانات والمواد البحثيةاألولية والوسائؿ المتاحة لسرعة استعادتيا عند الحاجة الستخداميا مرة أخرى.

 يمتزـ الباحثوف بإيداع وحفظ البيانات األصمية لمبحوث العممية بالقسـ األكاديمي معإتاحة احتفاظ كؿ المشاركيف في البحث بنسخة مف تمؾ البيانات.

 .6التأليؼ:

 تمتػػزـ الجامعة بعػػدـ اإلخالؿ بحقػػوؽ المؤلفيف عنػػد اسػػتخداـ واعػػادة إنتػػاج ،أو نشػػرالمواد التػػي أسيموا في إنتاجيػػا ،وآلػػت ممكيتيػػا لمجامعػػة.

 تػػؤوؿ االكتشافات العمميػػة وبراءات االختراع التػػي يتوصػػؿ إلييػػا الباحثػػوف أثنػػاء عمميػػـبالجامعة إلػػى جامعػػة جنوب الوادي مػػع حفػػظ حقػػوؽ الباحثيف األصمييف.

 .7النشر:

 يمتزـ الباحثوف في الجامعة عنػد نشػر الرسائؿ العممية ،أو جػزء منيػا ،اإلشارة واالستدالؿبانتمائو لجامعة جنوب الوادي ،بصيغة تقرىا الجامعة.

 يجػػب عمػػى الباحث/الطالػػب عنػػد نشػػر رسػػالتو العمميػػة ،أو جػػزء منيػا ،إظيػار اسػـالمشرؼ ،أو لجنة اإلشراؼ ما لـ يتـ النص كتابة عمى خالؼ ذلؾ.
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منفردا أو لجنة اإلشراؼ نشر أو إعادة نشر أي جزء مف الرسالة
 ال يجوز ألحد المشرفيفً
العممية دوف اإلشارة إلى اسـ الباحث /الطالب كمشارؾ في البحث.

بناء عمى ٍ
طمب مف المشرؼ أو
 يمتزـ الباحث /الطالب بنشر أبحاث مف رسالتو العممية ًلجنة اإلشراؼ بما ال يتعارض مع أصوؿ البحث العممي.
 يتفؽ المشرؼ أو لجنة اإلشراؼ والباحث /الطالب عمى آلية ترتيب األسماء عمىاألبحاث تبعا لنسب مشاركتيـ في البحث.

 .8التعاوف البحثي (الشراكة البحثية):

 لمباحثيف الحؽ في اختيار شركائيـ في البحث في ضوء جودة األداء لمباحثيف المختاريففي مجاؿ التخصص المعني ،بشرط أف يكوف جميع المشاركيف في البحث قادريف عمى

تقديـ إسيامات فعمية لممشروع البحثي المشترؾ.

 تشجع الجامعة جميع الباحثيف المنتسبيف ليا عمى القياـ بمشاريع بحثية مشتركة وتعاونيةمع غيرىـ مف الباحثيف والعمماء المتميزيف مف المؤسسات األخرى المحمية واألجنبية،

إضافة إلى تشجيع ودعـ األبحاث البينية المتعددة التخصصات.

 يجب عمى الباحثيف الراغبيف باالنضماـ إلى شراكات بحثية اإللماـ والوعي التاـ بالسياسةالبحثية والتوثيقية الخاصة بالمؤسسة أو المؤسسات المزمع إبراـ الشراكة البحثية معيا

 يجب عمى المؤلفيف في المشاريع البحثية المشتركة االتفاؽ فيما بينيـ عمى النشر قبؿإرساؿ البحث إلى الناشر.

 .9تعارض المصالح  :تتشابؾ العالقات والمصالح في المجاؿ الميني واألكاديمي والحكومي
لدرجة يصعب تفكيكيا ،وقد يؤدى ىذا التشابؾ لتعارض المصالح ،وألىمية ذلؾ الجانب في
مجاؿ البحث العممي فقد بدأت معظـ المؤسسات التعميمية وعمى رأسيا الجامعات في صياغة

الئحة خاصة توضح خطورة تعارض المصالح ووضعت مجموعة مف المعايير لذلؾ منيا:

ير عف وجود مثؿ
 يجب عمى المؤسسة ،قبؿ أي انفاؽ لؤلمواؿ الممنوحة أف تقدـ تقر ًاىذه المصالح المتضاربة لمجية المانحة.

 محاولة تجنب تضارب المصالح والحد منيا ،واتخاذ خطوات لتخفيؼ تمؾ التضارباتأو إللغائيا.

 ينبغي عمى المؤسسة أو أي أطراؼ أخرى ذات عالقة بالبحث العممي أف تكوف عمىبينة مف مدى وطبيعة تضارب المصالح ،واإلفصاح عف تمؾ التضاربات .

 بذؿ المحاوالت لعزؿ األفراد الذيف لدييـ تضارب مصالح عف جميع مياـ صنع القرار. -المنح الطالبية وتذاكر السفر واإلقامة ال تعد ضمف تعارض المصالح.
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 قد يكوف تضارب المصالح عبارة عف مساومات مف شأنيا التأثير عمى الق ارراتواإلجراءات الجامعية لتحقيؽ مصالح شخصية.

 عمى جميع العامميف بالبحث العممي في الجامعة االلتزاـ باستكماؿ التصاريحالضرورية في حاؿ طمب تمويؿ لمبحث مف أطراؼ خارجية ،واعالـ الجامعة بذلؾ.

 -عدـ استغالؿ أي عالقات مينية في تحقيؽ مصمحة شخصية ،أو سياسية ،أو تجارية.

. 10اإلشراؼ عمى األبحاث :يجب أف تشكؿ القضايا األخالقية المتعمقة بالبحث العممي جزًءا

متكامال مف البرامج التدريبية المقررة لكؿ مف طالب البكالوريوس والدراسات العميا في الجامعة
ً
ويتـ ذلؾ مف خالؿ:
خير
 مساعدة الطمبة ،وتعميميـ ،وتوجيييـ ،ونصحيـ ،كما يجب تحفيزىـ عمى ما ىو ٌليـ ولمستقبميـ ،والسماح ليـ باتخاذ الق اررات الخاصة بيـ فيما يتعمؽ باىتماماتيـ البحثية
وتوجياتيـ العممية.

 ىناؾ مسؤولية تقع عمى عاتؽ المشرفيف عمى طالب الدراسات العميا مف حيث توعيتيـبالمبادئ األخالقية ،وتوفير البيئة التدريبية المناسبة التي يتـ مف خالليا مناقشة القضايا
بحرّي ٍة وشفافية.
المتعمقة بالقيـ األخالقية ُ
 المشرفوف عمى طالب الدراسات العميا عمييـ ميمة المتابعة الدقيقة والمستمرة لمطالبومعرفة االنجازات البحثية المتحققة في األبحاث أوًال بأوؿ ،مع توجيو الطالب إلى

الطريؽ الصحيح إذا ما حادوا عنو ،ومنع أي إىدار لموقت أو لمموارد المستخدمة في

البحث.

 ضرورة توقؼ االستمرار في البحث إذا ما ظيرت آثار سمبية أو ضارة بالبيئة المحيطةمثؿ حاالت البحث في التجارب الطبية عمى الحيواف أو اإلنساف غير المدرجة بالبحث.

 يجب أف يراعى في األبحاث المبنية عمى تمويؿ مف الجامعة أف يكوف مردودىا عمىنيوض المجتمع ورفعة الجامعة مناسبا ليذا التمويؿ ،واال يكوف ىناؾ محاسبة لممشرفيف
عمى ىذه األبحاث مف قبؿ المؤسسة الممولة والتي تمثميا الجامعة.

 يجب عمى المشرفيف توجيو طالب الدراسات العميا إلى البحث في القضايا التي تخدـالوطف ،وتكوف ليا األولوية ،ثـ ما يخدـ منطقتنا اإلقميمية ،ثـ المجتمع الدولي.

 األبحاث المتعمقة باإلنساف ال بد أف تكوف ىناؾ أمانة ومراعاة لمجانب اإلنساني والنفسيلممبحوثيف ،ومعاممتيـ برفؽ وود واحتراـ وعدـ الضرر بيـ ،أو إيذائيـ مف أجؿ البحث.

 عمي المشرفيف رفع معنويات الباحثيف ،وتشجيعيـ ،ومراعاة ظروفيـ االجتماعية والماديةفي اختيار موضوعات البحث ليـ.
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 عمى الباحثيف جدية العمؿ والتقدـ في مشروعات البحث وعدـ اإلىماؿ وعدـ إىدارالموارد أو الوقت المخصص لؤلبحاث.

بناء عمى تخصصو الدقيؽ المتعمؽ بموضوع البحث ،مع
 اختيار المشرؼ مسئولية القسـ ًمراعاة عدـ وجود أي عالقة قرابة أو خصومة بيف المشرؼ والباحث ،ففي ىذه الحالة
يوزع اإلشراؼ عمى زميؿ آخر.
 .11إساءة استخداـ األدوات المتعمقة بالبحوث عمى اإلنساف أو األنسجة البشرية أو

غيرىا :ويشمؿ ذلؾ عدـ القياـ بأخذ التدابير الالزمة لحماية صحة وأماف وخصوصية الفرد
أو األفراد المتطوعيف كعينات لمبحث ،أو عدـ المحافظة عمى سرية المعمومات.
ىناؾ الكثير مف التجارب غير األخالقية تؤدى بطريقة غير مشروعة أو دوف عمـ أو
موافقة األشخاص المعرضيف لمتجارب ،مثؿ تجارب تعرض الناس لؤلسمحة الكيميائية

ذىنيا ,في
والبيولوجية .والعديد مف االختبارات التي أجريت عمى األطفاؿ ،والمرضى والمعوقيف ً
كثير مف األحياف تحت ستار "العالج الطبي".
يجب أف تكوف العينات البحثية غير خاضعة ألي تحيز عرقي أو جنسي أو استغالؿ

فقر بعض الطبقات أو جيميا إلجراء ىذه التجارب بدوف توضيح األضرار المتوقعة والعالجات
المناسبة ليذه األضرار مع توضيح ذلؾ في جمسات بإشراؼ الجامعة أو الكمية مع تشكيؿ لجنة
مستقمة لتقييـ البحث وأض ارره وأخذ الموافقة عميو.

كذلؾ األبحاث التي تتـ عمي الحيواف يجب أف تكوف بأعداد محدودة ومحددة مسبقاً

بحيث ال تؤثر عمي النتائج اإلحصائية لمتجربة ،مع توفير البيئة والتغذية المناسبة ليذه

الحيوانات.

 .12تجنب اإلضرار بأبحاث اآلخريف.
تقتضي أخالقيات البحث العممي احتراـ حقوؽ اآلخريف وآرائيـ وكرامتيـ ،سواء أكانوا

مف الزمالء الباحثيف أـ مف المشاركيف في إعداد البحث ،كما تتبنى مبادئ أخالقيات البحث
العممي قيمة "تجنب الضرر" أي االبتعاد عف إلحاؽ األذى باآلخريف .وعدـ عرقمة عمؿ اآلخريف
ألى أسباب شخصية.
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ممارسات تمحؽ اإلضرار بأبحاث اآلخريف:
مستال مف طالبو قبؿ مناقشتيـ لرسالتيـ العممية.
 نشر بعض المشرفيف بحثًاً
 عدـ الحفاظ عمى سرية بيانات اآلخريف ،والحديث عف أفكارىـ البحثية أماـ الغير مفالذيف قد يبادروف بتسجيؿ الفكرة ليـ.

كذبا إلى أحد المسئوليف نتيجة أغراض شخصية بأف أبحاث أحد الزمالء تمحؽ
 الوشاية ًالضرر بالبيئة أو باإلنساف أو الحيواف ،مما يتسبب في إلغاء تطبيقو لمبحث.
موضوعيا نتيجة
تقييما
ً
 عدـ تقييـ قمة مف األساتذة البحوث المقدمة لمجاف العممية لمترقي ًتوصيات سمبية مف زمالء ليـ عمى عالقة غير طيبة بو.
 استغالؿ بعض المشرفيف سمطتيـ عمى الباحث والحصوؿ عمى نسخة مف أبحاثووتضمينيا في كتاب باسمو دوف إعالـ الباحث.

 -في التعدي عمى الممكية الفكرية لآلخريف إضرار بأبحاثيـ.

 تحريض أحد الزمالء ألفراد العينة بعدـ االستجابة لمباحث ،مما يعوؽ تطبيؽ تجربتوالبحثية.

 -إتالؼ الجياز الذي يجري عميو أحد الزمالء تجربتو.

 القضاء عمى العينة مجموعة البحث الخاصة بأحد الزمالء. عدـ التزاـ البعض بتعميمات تطبيؽ االستبانة عند التطبيؽ عمييـ كأحد المفحوصيف ،ممايضر بنتائج البحث ،ويوجيو إلى وجية أخرى .

 .13إساءة استخداـ التمويؿ الخاص بالبحث.
عاليا ،وتعكس مينية
 يمتزـ باحثو الجامعة بعمؿ أبحاث تسيـ في رفع اسـ الجامعة ًوتميز الجامعة التي ينتموف ليا.
 يحترـ الباحثوف المبادئ العامة ألخالقيات البحث العممي ،وينعكس ىذا في إجراءاتالبحث وصياغتو ونقاشو ونشره والتمويؿ البحثي المقدـ إلييـ.

 يمتزـ باحثو الجامعة بأخالقيات نقاش وانتقاد وتصحيح مسار أبحاث زمالئيـ وطمبتيـوبتوفير الجو األكاديمي الممتزـ والنقد البناء.

 احتراـ سرية البيانات التي يتـ جمعيا ألغراض البحث وعدـ استخداميا ألي أغراضشخصية أو تسريبيا ألي طرؼ أخر.
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 أف تكوف نتائج األبحاث وأساليبيا متاحة لمزمالء الباحثيف داخؿ الجامعة مف أجؿ تعميـالفائدة والتدقيؽ في مينية وموضوعية البحث ،مما يساعد في توفير أجواء أكاديمية
مساندة لعممية البحث العممي.

 االحتفاظ بالبيانات الناتجة مف األبحاث (بما في ذلؾ البيانات اإللكترونية) مسجمة بشكؿمالئـ لفترة محددة تكفي لمسماح بالرجوع إلييا واستخداميا مف قبؿ باحثيف آخريف أو
إلكترونيا) في
ألغراض أخرى ،إف ضماف حفظ البيانات (بما فييا البيانات التي تحفظ
ً
مكاف آمف ومناسب ىي مف مسؤولية الباحثيف أنفسيـ.

 -الكشؼ عف أي تضارب محتمؿ في المصالح قبؿ البدء أو أثناء إجراء األبحاث.

 عند التقدـ لبراءة اختراع أو اكتشاؼ يمتزـ باحثو الجامعة بالتأكد مف أال يكوف االختراعمستخدما في السابؽ ،أو أف يكوف قد ورد ذكره في منشورات مطبوعة لمدة
معروفًا أو
ً
كافية لطمب الحصوؿ عمى براءة االختراع.
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التجاوزات السلىكٍة يف البحث العلمً

تمييد:

التجاوز السموكي في البحث العممي ىو أية مخالفة ألخالقيات البحث مثؿ( :القياـ بتمفيؽ

أو تزييؼ أو انتحاؿ أو سرقة أفكار الغير ,أو غير ذلؾ مف الممارسات والمخالفات األخرى التي
قد تحدث عند اقتراح ،أو تصميـ ،أو تنفيذ ،أو تسجيؿ ،أو اإلشراؼ عمى ,أو مراجعة ,أو عرض

نتائج البحث ،وال يشمؿ التجاوز السموكي البحثي الخطأ أو األخطاء التي قد يقع فييا الباحث

عف غير قصد ،أو تمؾ الناتجة عف اختالؼ التفسيرات أو اآلراء بيف الباحثيف لمبيانات والتي

تكمف في العممية اإلبداعية لمباحث ،وعميو فإف مف مظاىر تجاوز السموؾ في البحث العممي

 -ولكنو ليس مقصو ارً -الممارسات التالية:

 .1عدـ األمانة في عرض نتائج البحث :يشمؿ ذلؾ القياـ بتمفيؽ بيانات البحث ،أو التعديؿ
تعمد -
غير المقبوؿ في النتائج أو اإلىماؿ في جمع أو تحميؿ البيانات أو القياـ  -بشكؿ ُم َّ

بعرض أو حذؼ بيانات أو معمومات متناقضة بغرض الخداع أو التالعب بمخرجات البحث.

 .2القياـ بتحريؼ المعمومات البحثية عف عمد :ويشمؿ ذلؾ تحريؼ المعمومات المتعمقة بتقدـ
مراحؿ البحث أو ادعاء إبداعية البحث عف طريؽ تجاىؿ -عف قصد -التقارير السابقة المتعمقة
بيذا الموضوع  ،أو القياـ بنشر معمومات عممية مضممة لمقراء مثؿ :التحريؼ في عرض البيانات
أو القياـ بإضافة أسماء مؤلفيف آخريف دوف الحصوؿ عمى موافقة خطية منيـ أو استبعاد أحد

فعاؿ ،مثؿ المؤلؼ المشترؾ ،دوف الحصوؿ عمى موافقة
الذيف قاموا بالمساىمة في البحث بشكؿ ّ
منو بذلؾ ،أو القياـ بإدراج مؤلفيف لـ يقوموا بتقديـ إسيامات جوىرية لمبحث.
 .3القياـ بسرقة أو انتحاؿ أفكار الغير :السرقة الفكرية ,أو األدبية ,أو العممية ىي ادعاء
شخص صراحة أو ضمنيا كتابة ما كتبو آخر ،واالنتحاؿ ىو نشر لمغة أو أفكار أو عبارات

مؤلؼ آخر ،وادعاء أنيا عممو األصمي ،مف أشكاؿ السرقة األدبية اتى يقوـ بيا الباحثوف ما

يمى:

 استنساخ وتقديـ عمؿ اآلخريف بكاممو عمى أنو عمؿ لمفرد. -نسخ أجزاء كبيرة مف مصدر محدد دوف ذكر المصدر.

 استبداؿ ونسخ قطعة نصية بعد تغيير بعض الكممات الرئيسة مع الحفاظ عمىالمعمومات األساسية لممصدر وعدـ اإلشارة إليو.

 -مزج أجزاء مف مصادر عديدة دوف ذكرىا.

 تكرار مف كتابات الفرد السابقة دوف ذكرىا.16

 مزج مقاطع نصية ُذكر مصدرىا بشكؿ صحيح مع مقاطع أخرى لـ يذكر مصدرىا. -االقتباس بدوف مصدر.

 -ذكر مصادر بعض الفقرات وليس الكؿ.

 دمج األعماؿ المنسوبة لمصادرىا مع غيرىا في فقرة واحدة. -عدـ الدقة فى نسب األعماؿ لمصادرىا.

 -الفشؿ في تقديـ محتوى جديد واالعتماد عمى تكرار أعماؿ الغير

قانونا بأنيا
 .4خيانة األمانة :وتشمؿ الحصوؿ عمى البيانات أو المعمومات المتعارؼ عمييا
ً
خاصة وسرية والقياـ بعرضيا (مثؿ استخداـ معمومات سرية عف مؤسسة ما دوف الحصوؿ عمى
ِ
ب القرار في المؤسسة ،أو القياـ باستخداـ األفكار الخاصة بمقترحات المنح البحثية
موافقة
صاح ْ
أو البيانات الخاصة بنماذج الجوائز البحثية أو العممية ،أو براءات االختراع ،أو التقارير ،أو

المسودات ،أو العروض الخاصة والممموكة لآلخريف).
ومف أمثمة خيانة األمانة البحثية:
 تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أي بحث يتعارض مع القيـ واألخالؽ الدينية والمجتمعية.
 استخداـ أو المشاركة في استخداـ المنجزات العممية ضد البشرية.

 تنفيذ األبحاث ذات األثر السمبي عمي الصحة العامة والبيئة ،واذا دعت الضرورة إلى
ذلؾ يجب العمؿ عمي إزالة ،أو خفض ذلؾ األثر إلى أقؿ حد ممكف.

 إنجاز البحث بطريقة تتقص مف كرامة اإلنساف أو تتعارض مع مبادئ الخير واإلصالح
والقيـ واألعراؼ البشرية.

 الدفاع عف القضايا العممية بطريقة غير مبنية عمي الحقائؽ والبراىيف المثبتة والخبرات
الموثقة والمراجع العممية.

 توظيؼ اإلمكانات العممية والنشاط العممي لغير صالح الجيؿ الحالي واألجياؿ القادمة.

 .5سوء إدارة البيانات البحثية :ويشمؿ عدـ تخزيف البيانات الورقية واإللكترونية والعينات
البحثية بصورة مناسبة مما يعرضيا لمتمؼ ويصعب الرجوع إلييا فيما بعد.

 .6سوء استخداـ النتائج البحثية :ويشمؿ تحقيؽ منافع شخصية مادية أو سياسية تضر بالفرد
وبالمجتمع.

 .7اإلضرار بالغير :ويشمؿ اإلضرار بسالمة الغير سواء كاف إنساف أو حيواف أو البيئة،
واألخطاء الناتجة عف اإلىماؿ والالمباالة.

 .8مخالفة القوانيف وعدـ االمتثاؿ إلى البنود المنصوص عمييا بمدونة السموؾ الخاصة
بالبحث العممي ويشمؿ ذلؾ:
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 عدـ القياـ بالحصوؿ عمى الموافقات الالزمة إلتماـ عمؿ ما يخضع تنظيمو إلى
مجموعة مف التشريعات والقوانيف.

 عدـ الوعي أو اإللماـ الكافي بالشروط والمتطمبات الواجب توافرىا والمحددة مف ِقبؿ
جيات أو سمطات ذات صمة بيذا العمؿ.

 عدـ اإلفصاح عف التعارض في المصالح أو غير ذلؾ مف االنتياكات األخرى المتعمقة
بعدـ االمتثاؿ إلى نصوص ىذا الميثاؽ.

 عدـ االمتثاؿ إلى التعميمات الخاصة بالمجالت أو الدوريات العممية أو المؤتمرات،
أي منيـ (مثؿ االدعاء بأف الورقة البحثية
وذلؾ عند القياـ بتسميـ األوراؽ البحثية إلى ٍ

َّ
المقدمة تتكوف مف مادة عممية أصمية في حيف تـ نشرىا سابقًا في وسائؿ عممية أخرى).
 .9إساءة استخداـ األدوات المتعمقة بالبحوث عمى اإلنساف أو األنسجة البشرية أو غيرىا.

ويشمؿ ذلؾ عدـ القياـ بأخذ التدابير الالزمة لحماية صحة وأماف وخصوصية الفرد أو األفراد

المتطوعيف كعينات لمبحث ،أو عدـ المحافظة عمى سرية المعمومات.

.10

أي مف المواد أو
اإلضرار بأبحاث اآلخريف :ويشمؿ ذلؾ سرقة أو تخريب -عف عمد– ٍ

المعدات أو المخرجات الخاصة بالبحث بغرض عدـ تمكيف الباحثيف اآلخريف مف االستفادة منيا.

.11

إساءة استخداـ التمويؿ الخاص بالبحث :ويشمؿ عدـ إنفاؽ التمويؿ المخصص لمبحث

بالطريقة التي تتسؽ مع األىداؼ المنصوص عمييا في مستندات التمويؿ ليذا البحث و/أو عدـ

االحتفاظ بسجالت واضحة لممصاريؼ الخاصة بذلؾ ،أو القياـ بتسميـ النماذج الخاصة بطمبات
الحصوؿ عمى المنح البحثية بصورة تنطوي عمى تكرار أو تداخؿ مع نماذج أخرى  -عف عمد -

دوف اإلفصاح الكامؿ لمجيات التي تتسمـ تمؾ النماذج.

.12

عدـ اإلبالغ عف حاالت تجاوز السموؾ البحثي :تعمد إخفاء المعمومات الدالة عمى قياـ

باحث ما بتجاوز بحثى ،أو السكوت عف أية انتياكات ليذا الميثاؽ مف قبؿ اآلخريف.

.13

الثأر(االنتقاـ) :القياـ بإجراءات عقابية ضد فرد أو أفراد بعينيـ لقيامو أو لقياميـ

.14

التقدـ بادعاءات مضممة تتعمؽ بانتياؾ أخالقيات البحث العممي مف قبؿ اآلخريف.

باإلبالغ عف مخالفة أو انتياؾ نصوص ميثاؽ أخالقيات البحث العممي.

.15

العممي.

أي مخالفات أخرى يظير مف خالؿ األدلة والتحقيقات أنيا مخمة بأخالقيات البحث
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إجراءات احلفاظ على أخالقٍات البحث العلمً

 .1ماىية سوء السموؾ البحثي:
"سوء السموؾ البحثي" أو "سوء السموؾ العممي" تعني اختالؽ  ،أو تزوير ،أو سرقة أدبية ،أو

غيرىا مف الممارسات الخطيرة ,والتي تختمؼ عف تمؾ المقبولة عموما داخؿ المجتمع العممي.
يعتبر مف سوء السموؾ البحثي ما يمي:


أف يقوـ مؤلؼ أو ُمراجع لممادة المراد نشرىا باختالس معمومات ،أي بالتورط في
سرقة أدبية بحيث ُيفيـ أف الوثائؽ ىي ممؾ لو ،دوف اإلسناد لصاحبيا األصمي ،أو
استخداـ مواد عممية بحثية مف تقارير وأوراؽ عمؿ لمؤلفيف دوف الحصوؿ عمى إذنيـ





نسب البحث ألشخاص لـ يكف ليـ مساىمة حقيقية في ذلؾ البحث.
ْ
عدـ االعتراؼ بالعمؿ البحثي األولي الذي قاـ بو طالب/متدرب.
التعمد في إدراج معمومات غير دقيقة أو مضممة تتعمؽ بالنشاط البحثي في السيرة

الذاتية ،أو في طمبات الحصوؿ عمى المنح ،أو في طمبات العمؿ أو في البيانات

العامة.


االستفادة مف معمومات وصمت الباحث كمراجع لمخطوطة أو طمب منحة دوف



القياـ بحذؼ اإلشارة إلى مرجع معيف بيدؼ إظيار أف المعمومات الواردة ىي مف



مخالفة التعميمات السارية بخصوص ترتيب المؤلفيف خاصة في المنشورات المشتركة

المحافظة عمى سريتيا.
اكتشافو أو استنتاجو.

بيف المشرفيف وطمبتيـ

 .2كيفية اإلبالغ عف التجاوزات السموكية البحثية.
يتـ اإلبالغ عف مخالفات السموؾ البحثي بتقديـ طمب كتابي إلى عميد الكمية المختصة
متضمنا جميع األدلة واإلثباتات عمى المخالفة ،إذا ثبت لمسيد عميد الكمية وجود مخالفة لمسموؾ
ً
البحثي مف خالؿ الطمب المقدـ واألدلة المرفقة ،يقوـ عميد الكمية برفع الطمب إلى نائب رئيس

الجامعة لمدراسات العميا والبحوث والذي بدوره يحيميا إلى المجنة المختصة في قطاع الدراسات

العميا.
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 .3كيفية التحري عف التجاوز السموكي البحثي:
يعتبر جميع (طالب وأعضاء ىيئة تدريس وعامميف جامعة جنوب الوادي) وكذلؾ األفراد

خارج الجامعة أط ارفًا لالستعالـ والتحري عف أي مخالفات لمسموؾ البحثي ،وليـ الحؽ في
اإلبالغ عف حدوث واقعة المخالفة بأي نشاط بحثي في الجامعة.
يجب أف تتسـ عمميات التحري واالستقصاء عف أي بالغ بتجاوز سموؾ بحثي بالسرية ألقصى

درجة ممكنة ,وذلؾ بيدؼ حماية كؿ مف أعضاء لجنة التحقيؽ والشخص أو الجية مقدـ البالغ
والباحث أو الباحثيف محؿ البالغ والشيود ،كما أف جميع المشاركيف مطالبوف باالمتناع عف

مناقشة ذلؾ األمر مع أي شخص آخر بما فييـ أعضاء ىيئة التدريس والطالب وأفراد العائمة
ووسائؿ اإلعالـ.

 .4إجراءات التحري عف التجاوز السموكي البحثي:
عند ورود الطمب إلى لجنة التحقيؽ تقوـ المجنة باإلجراءات التالية:
حقيقيا ،والتأكد مف أف
سموكيا
تجاوز
ًا
تقييـ الواقعة محؿ البالغ ،لتحديد ما إذا كاف البالغ يمثؿ
ً
ً
األدلة المتوفرة في البالغ ذات صمة باالدعاء الذي تـ تقديمو ،وفي حيف استخالص أف ىناؾ
صحة في االدعاء المقدـ فإف إجراءات التعامؿ مع تمؾ الواقعة سوؼ تدخؿ في مرحمة التحقيؽ.

تقوـ المجنة بإتماـ عممية التحري لمتأكد مف اكتماؿ وصحة األدلة لتبرير القياـ بعمؿ التحقيؽ.

يوما
وىذه المرحمة لتجميع المعمومات وتقصي الحقائؽ يجب أالّ تستغرؽ أكثر مف ( )30ثالثيف ً

مف تاريخ استالـ االدعاء.

 .5التحقيؽ :تشكؿ لجنة دائمة مف قبؿ قطاع الدراسات العميا والبحوث بالجامعة باسـ (لجنة
التحقيؽ في التجاوزات السموكية في البحث العممي) ويتـ تشكيميا بقرار مف مجمس الجامعة لمدة
ثالث سنوات وتتكوف مف :

 -نائب رئيس الجامعة لشئوف الدراسات العميا والبحوث

ئيسا
ر ً

 -عدد  3مف وكالء الكميات لمدراسات العميا ( ممثؿ لكؿ قطاع)

عضوا
ً

 -مدير إدارة الدراسات العميا

عضوا
ً

 -عدد  3مف عمداء الكميات (ممثؿ لكؿ قطاع)

عضوا
ً

 -عدد  3مف االساتذة المتفرغيف (أستاذ لكؿ قطاع)

عضوا
ً

 -مدير ادارة البحوث العممية

عضوا
ً

مياـ لجنة التحقيؽ :تقوـ لجنة التحقيؽ بدراسة الدعوة المقدمة إلى المجنة والتحقؽ مف صحتيا
وطمب اإلثباتات واألدلة مف صاحب الدعوى واخطار المدعى عميو بفحوى البالغ وطمب الرد

عمى ما ورد في الدعوى المقدمة ضده.
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حقيقيا ،والتأكد مف أف
سموكيا
تجاوز
ًا
تقييـ الواقعة محؿ البالغ ،لتحديد ما إذا كاف البالغ يمثؿ
ً
ً
األدلة المتوفرة في البالغ ذات صمة باالدعاء الذي تـ تقديمو
المبادئ المتعمقة بالتحقيؽ في التجاوزات السموكية في البحث العممي:
 نزاىة العممية:

ويغمّب فييا المصمحة العامة ،كما يجب أف
 يجب أف تكوف عممية التحقيؽ عادلة وشاممة ُتكوف عاجمة دوف اإلخالؿ بالدقة والموضوعية.
 يجب التأكد مف حيادية جميع األطراؼ المشاركة في إجراءات التحقيؽ ،كما يجبأي منيـ.
اإلفصاح في حاؿ وجود أي شبية تعارض في المصالح مع ٍ

 يجب الحفاظ عمى سرية المعمومات خالؿ جميع جوانب تفاصيؿ عمميات التحقيؽ. النمطية واالتسػاؽ:

ٍ
ٍ
كاؼ بغرض ضماف شفافية العممية
بشكؿ
يجب صياغة جميع إجراءات التحقيؽ

واتساؽ الخطوات بيا ،إضافة إلى التأكيد عمى تحديد الخطوات في إطار موحد مف
عممية إلى أخرى.
 السرية:

يجب أف تتـ جميع إجراءات التحقيؽ بسرية تامة ،لتوفير الحماية الالزمة لؤلطراؼ

بأي مف إجراءات التحقيؽ
المشاركة في عممية التحقيؽ ،وتتـ ىذه السرية دوف التضحية ٍ
في االدعاء ،أو الصحة أو األمف أو أماف األطراؼ المشاركة في البحث في حاؿ وجود

أية التزامات قانونية لدى الجامعة إلبالغ أطراؼ أخري فيما يتعمؽ بادعاءات سوء
السموؾ البحثي ،فإف الوفاء بتمؾ االلتزامات يجب أف يتـ في الوقت المناسب ،ومف خالؿ

آليات سميمة.

 العدالة:

 يجب إجراء التحقيؽ في دعاوى التجاوزات السموكية في البحث بطريقة عادلة لجميعاستنادا إلى القوانيف ذات الصمة.
األطراؼ محؿ التحقيؽ
ً
 يجب إعطاء األفراد المتيميف بإساءة السموؾ البحثي التفاصيؿ الكاممة الخاصة باالدعاءٍ
بشكؿ
أو االدعاءات الموجية ضدىـ بصيغة كتابية ،كما يجب أف يتـ السماح ليـ –
عادؿ– الرد وتفنيد كؿ تمؾ االدعاءات ،وطرح التساؤالت ،وتقديـ األدلة الدامغة

أي مف الشيود ،وتوفير الردود عمى معمومات االتياـ الموجية
والبراىيف ،واستدعاء ٍ
ضدىـ ،بغرض توفير جو عاـ مف التحقيؽ يتسـ بالعدالة والشفافية.
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 يجب أف يتـ اتخاذ اإلجراءات التأديبية مع كؿ حالة بما يتناسب مع حجـ المخالفة ضداألشخاص أو الشخص الذي يثبت في حقو قيامو بإساءة السموؾ البحثي.

 -أف يتـ اإلعالف عف نتائج التحقيؽ والعقوبات.

 عدـ اإلضرار باآلخريف:

 يجب التعامؿ مع أي شخص يتـ االدعاء ضده بإساءة السموؾ البحثي عمى أنو برئحتى يتـ إثبات إدانتو.

 يجب أال يخضع أي شخص إلى أية عقوبة غير ضرورية عندما يتـ اتيامو بإساءةالسموؾ البحثي قبؿ أف يتـ إثبات االدعاء عميو.

 يجب أال يخضع أي شخص إلى أية عقوبة بسبب قيامو بتقديـ بالغ -في حاؿ ثبوتحسف النية -عف حالة تجاوز سموؾ بحثي ،ومف ناحية أخرى ،فإنو يجب أف يتـ اتخاذ
إجراءات جادة ضد األشخاص الذيف قد يقوموف بتقديـ بالغات كيدية عف سوء نية.

 .6العقوبات:

 -يحاؿ ما توصمت إليو لجنة التحقيؽ مف ق اررات إلى إدارة الشئوف القانونية لمجامعة؛ وذلؾ

لتكييؼ المخالفات الواردة بحسب الشكؿ القانوني وفقا لقانوف تنظيـ الجامعات والئحة

الجامعة.

 تقوـ إدارة الشئوف القانونية بالتوصية لمسيد رئيس الجامعة بما تراه بناء عمى ما ورد فيمحاضر التحقيؽ.

 يصدر رئيس الجامعة القرار المناسب بناء عمى توصية لجنة التحقيؽ وادارة الشئوفالقانونية.

إف تمؾ الضوابط إنما وضعت لتشجيع البحث العممي في الجامعة ووسيمة إرشادية لتحفيز الباحث
حتي ال يقع في خطأ ومساعدتو لتجاوز العقبات وضماف جودة النشر والمساعدة في التطبيؽ أو
توفير المعونة البحثية المادية والعينية المتاحة ما داـ البحث يمتزـ بالمبادئ وضوابط أخالقيات
األمانة العممية بالجامعة.
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