ميثاق أخالقيات
البحـث العلـمى

تمهيد
اصطلــح أهــل العلــم علــى أن لــكل علــم آدابــه وأخالقــه وضوابطــه المتعــارف عليهــا  ،والتــي البــد مــن
االلتــزام بهــا  ،وإذا كانــت األديــان الســماوية قــد ســمت بقيمــة اإلنســان وبخلقــه فصانتــه وزانتــه بحميــد
الخصــال ،وعنيــت بنقــاء نفســه وســريرته ،وأولــى بســمو األخــاق والشــفافية وتحــرى صــدق العلمــاء مــن
منطلــق الشــعور بالمســئولية تجــاه مجتمعاتهــم ،فــى ســعيهم المســتمر بتقديــم جهودهــم لخدمــة مجتمعاتهــم
واإلنســانية بشــكل عــام.

ميثاق أخالقيات البحث العلمى:
يتبني المعهد العالى للفنون التطبيقية أخالقيات البحث العلمى المتفق عليها عالمياً:
 -1المصداقيــة -:وتشــمل المصداقيــة كل مراحــل العمليــة البحثيــة بــدءأً بالفكــرة وكل الممارســات
واإلجــراءات التاليــة لهــا انتهــاءاً بالنتائــج والتوصيــات.
 -2الخبــرة -:يجــب أن يكــون العمــل الــذى يقــوم بــه الباحــث مناســبا لمســتوى خبرتــه وتدريبــه  ،وإعــداده
للعمــل الميدانــي ،ومحاولــة فهــم النظريــات بدقــة قبــل تطبيــق المفاهيــم أو اإلجــراءات.
 -3السالمــــة -:يجــب علــى الباحــث أال يعــرض نفســة ألي خطــر جســدى أو أخالقــي  ،كمــا يراعــي
الباحــث عــدم تعريــض أفــراد عينــة البحــث أليــة أخطــار بدنيــة أو نفســية خــال تنفيــذ إجــراءات البحــث.
 -4الثقــة -:البــد أن يحــرص الباحــث علــى بنــاء جســر مــن الثقــة بينــه وبيــن أفــراد العينــة الذيــن يتعامــل
معهــم خــال تنفيــذ إجــراءات البحــث وبينــه وبيــن مشــرفيه وبينــه وبيــن مجموعتــه البحثيــة ومايحيــط
بالبحــث مــن معامــات وإجــراءات.
 -5الموافقــة -:علــى الباحــث أن يتأكــد مــن الحصــول علــى موافقــة ســابقة مــن أفــراد العينــة لالشــتراك
طواعيــة فــي إجــراءات البحــث  ،واذا كان أفــراد العينــة صغــار الســن فيجــب الحصــول علــى اشــتراكهم
فــي تنفيــذ إجــراءات البحــث مــن أوليــاء أمورهــم.
 -6االنســحاب:ـ مــن حــق أى فــرد مــن أفــراد العينــة أن ينســحب مــن االســتمرار فــى إجــراءات تنفيــذ
البحــث ألســبابه الخاصــة  ،وفــى هــذه الحالــة علــى الباحــث أن يعاملهــم باحتــرام  ،ويضــع ذلــك فــي حســبانه
منــذ البدايــة.
 -7التســجيل الرقمــى:ـ يجــب علــى الباحــث أال يقــوم بتســجيل األصــوات أو التقــاط الصــور أو تصويــر
الفيديــو دون موافقــة أفــراد العينــة  ،بــل يجــب الحصــول علــى موافقتهــم الســابقة قبــل البــدء فــي التســجيل
وليــس بعــد التســجيل  ،ألن ذلــك يتنافــى مــع أخالقيــات البحــث العلمــى.
 -8التغذيــــــــة الراجعــــــــة -:علــى الباحــث أن يحــرص علــى تزويــد أفــراد العينــة أو المســتهدفين مــن
البحــث بالتغذيــة الراجعــة وبالنتائــج كاملــة  ،وفــى حالــة عــدم قدرتــه علــى ذلــك  ،يكتفــى بإعطائهــم
ملخصـا ً أو أهــم التوصيــات التــي تهمهــم ،كمــا تحتــم األمانــة العلميــة للباحــث أن يعــرض عليهــم الصــور
واألصــوات أو النصــوص المطبوعــة للعبــارات التــي ذكروهــا ســابقا قبــل النشــر لعــدم وقــوع أى ضــرر
جســدي أو معنــوى عليهــم.
 -9األمــل المزيــف  /الكــذب -:علــى الباحــث أال يجعــل أفــراد عينــة البحــث يعتقــدون مــن خــال االشــتراك
فــي البحــث أن األمــور ســوف تتغيــر نتيجــة ذلــك  ،كمــا ال يعطــى وعــوداً خــارج نطــاق بحثــه أو ســلطاته
أو مركــزه.

 -10مراعــاة مشــاعر اآلخريــن -:قــد يواجــه الباحــث بعــض أفــراد عينــة البحــث الذيــن يكونــون أكثــر
عرضــة للشــعور باالنهزاميــة  ،أو االستســام بســبب عامــل الســن أو المــرض أو عــدم القــدرة علــى الفهــم
أو التعبيــر ،وعلــى الباحــث فــي هــذه الحالــة مراعــاة مشــاعرهم والرأفــة بهــم.
 -11اســتغالل الموقــف -:علــى الباحــث أالّ يســتغل المواقــف لمصلحــة بحثــه ،فــا يف ّســر مــا يــراه فــي
أثنــاء التطبيــق وفق ـا ً ألهوائــه الشــخصية وال ينحــاز لتحقيــق فروضــه تبع ـا ً لميولــه.
 -12سريــــــة المعلومــات -:حمايــة هويــة أفــراد عينــة البحــث فــي أثنــاء تنفيــذ إجــراءات البحــث وذلــك من
خــال تحويــل األســماء إلــى أرقــام أو رمــوز.
13الباحــث -:يجــب أن يمتلــك الباحــث كفايــات شــخصية تؤهلــه للقيــام بمهمــة البحــث العلمــى مثــل األهليــة
والكفايــة العلميــة علــى مســتوى تخصــص البحــث ومــا يحيــط بــه مــن علــوم أو آداب مرتبطــة ،إجــادة
لغــة أجنبيــة علــى األقــل ،قــدرة علــى تنفيــذ الخطــط الموضوعــة لبحــث المشــكلة بمــا يشــمل عمليــة إدارة
البحــث ،تجــاوز حــدود المعــارف المحليــة والعربيــة ،التنظيــم والدقــة واألمانــة والمهنيــة والتعــاون واألمانة
العلميــة.
 -14البحــث العلمــى -:يجــب أن يتســق البحــث مــع المعاييــر األخالقيــة والعلميــة المتعــارف عليهــا مثــل:
المســئولية والمهنيــة والموضوعيــة وتطبيــق المنهجيــات العلميــة ،التنظيــم والدقــة.
 -15اإلجــراءات واآلليــات -:يجــب علــى الباحــث اتبــاع اإلجــراءات المؤسســية الحاكمــة لإلشــراف
والتســجيل والمناقشــة والتحكيــم وااللتــزام بكافــة األخالقيــات والوثائــق الحاكمــة لهــذه اإلجــراءات.
 -16موضــوع البحــث -:علــى الباحــث تبنــى موضوعــات تعــود بالفائــدة والنفــع علــى المجتمــع أو أحــد
فئاتــه وليــس مجــرد موضــوع بــا فائــدة للحصــول علــى درجــة أكاديميــة وذلــك بــأى مــن أســاليب البحــث
العلمــي والمنهجيــات العلميــة.
 -17أفــراد العينــة -:علــى الباحــث االلتــزام بإطــاع أفــراد العينــة علــى الحقائــق وأهــداف البحــث بشــفافية
فيمــا قبــل وأثنــاء وبعــد نشــر البحــث بمــا ال يصيــب أيــا منهــم بــأى ضــرر مــادي أو معنــوى.
 -18األخالقيــات الخاصــة بالمســتفيدين مــن البحــث والجهــات الحكوميــة -:علــى الباحــث أن يوثــق كل مــا
يقتبســه مــن اآلخريــن بالطــرق العلميــة والمنهجيــة التــي تعفيــه مــن المســاءلة القانونيــة ،علــى الباحــث أن
يذكــر ويوضــح نقــاط القصــور فــي بحثــه بــكل الموضوعيــة والشــفافية ،يعمــد بعــض الباحثيــن إلــى تجاهــل
النتائــج الســلبية لعــدم العالقــة بيــن متغيــرات الدراســة فــا داعــى لذكرهــا ،والصحيــح أن عــدم العالقــة
بيــن المتغيــرات ال يقــل أهميــة عــن وجــود عالقــة فكلتــا النتيجتيــن مفيدتــان للمجتمــع والهيئــة األكاديميــة،
صياغــة الفــروض أو التســاؤالت تكــون قبــل البــدء فــي جمــع البيانـــــات وتحليلهــا وعــدم إخفــاء حقيقــة أن
بعــض النتائــج يتــم التوصــل لهــا بمحــض الصدفــة.
 -19النشــر -:يلتــزم الباحــث بالنشــر فــى دوريــات علميــة محكمــة ولهــا تصنيــف مرتفــع لضمــان جــودة
وشــفافية التحكيــم.
 -20التوعيــة -:االعتمــاد إضافــة إلــى آليــات الحمايــة القانونيــة والتقنيــة ألخالقيــات البحــث العلمــي علــى
الحمايــة االســتباقية أو الوقائيــة ،وذلــك بالتركيــز علــى تلقيــن الممارســات األكاديميــة الجيــدة والتوعيــة
األخالقيــة ،وتدريــب الطلبــة والباحثيــن علــى كيفيــة تجنــب الســرقة العلميــة ،وتعريفهــم أكثــر بأبجديــات
منهجيــة البحــث العلمــى وإلزامهــم باحتــرام األمانــة العلميــة.

آليات مراقبة وتوقيع عقوبات مخالفة أخالقيات البحث العلمى:
 -1تفعيــل دور لجنــة الحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة (لجنــة المكتبــة) ،وأخالقيــات البحــث العلمــى
(لجنــة الدراســات العليــا) بالمعهــد العالــى للفنــون التطبيقيــة.
 -2توفيــر كــم وافــر ومحــدث مــن مصــادر المعلومــات المطبوعــة والرقميــة تمكــن مــن المراجعــات مــن
اللجــان المختصــة.
 -3توفير والتدريب على برمجيات تقييم نسب االقتباس.
 -4وفــي مجــال دعــم الممارســات األكاديميــة الصحيحــة ،مــن بيــن أهــم وســائل كشــف االنتحــال والوقايــة
مــن ســرقة األعمــال الفكريــة هــو القيــام بنشــرها علــى شــبكة اإلنترنــت.
 -5علــى المســتوى األكاديمــي ،تنظيــم قاعــدة بيانــات يســجل فيهــا جميــع المخالفــات األخالقيــة ،تحــت
متابعــة ورقابــة إدارة متخصصــة فــي “نزاهــة البحــث العلمــي” ،مفتــوح أمامهــا االتصــال المباشــر
بالمجلــس األعلــى للجامعــات ،وعليــه ســرعة إصــدار دوريــة متخصصــة فــي نشــر المخالفــات التــي تقــع
فــي الوســط التعليمــى ،وبيــان مرتكبــى المخالفــات وطبيعــة ونــوع المخالفــة ،مــع تشــريح كيفيــة ارتــكاب
الفعــل غيــر المشــروع.
 -6االلتــزام بتطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــى اللوائــح المؤسســية الخاصــة فــى حــال التحقــق
مــن انتهــاك اخالقيــات البحــث العلمــى والتــى تتــراوح بيــن التأنيــب فــى أخفهــا والطــرد فــى أشــدها ،مــع
االلتــزام بالمســار المؤسســى فــى إجــراءات تقديــم الشــكوى والعقــاب.
 -7إن مســئولية فــرض أيــة عقوبــات تبقــي ضمــن اختصــاص مجلــس المعهــد والمجالــس األعلــى وجهــات
التحقيــق المختصــة ،وبالتالــى لــن يكــون هنــاك مجــال للجــوء إلــى جهــات أعلــى رســمية وســتبقى المخالفات
ومــدى تطبيــق القواعــد عليهــا فــى حــدود المجتمــع األكاديمــى.
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 -2حمــدي أبــو الفتــوح عطيفــة :منهجيــة البحــث العلمــى وتطبيقاتهــا فــى الدراســات التربويــة والنفســية،
دار النشــر للجامعات .1996
 http://www.wipo.int/policy/ar/sccr -٣المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO
وثيقــة اللجنــة الدائمــة المعنيــة بحــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة ،الــدورة السادســة والعشــرون،
جنيــف مــن 201/12/16:20
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