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أخالقيات البحث      أخالقيات البحث      
العلمى في التعليم           العلمى في التعليم           

الجامعي    الجامعي    
إعداد

محمد األصمعي محروس     / د . أ
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أخالقيات البحث العلمي       التباحث حول      
 من أجل الوصول إلى الكفاءة          في التعليم الجامعي     

التى تسمح ألعضاء هيئة التدريس بمزاولة                 
بطريقة منظمة    )  وظيفتهم   /مهنتهم    /  عملهم (

فال يخفى على أحد مدى  ارتباط الجامعة        .  وفعالة  
 سمعة وقوة أى     أن آما .  ومكانتها بمكانة أساتذتها            

نخفاض أداء علمائها     إرتفاع أو   إجامعة تقاس ب     
. وهم أعضاء هيئة التدريس بها           
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األخالق هى صورة النفس المستترة التى        
تظهر فى اإلنسان عند القيام بأفعاله التى       

لإلنسان   ال تكلف فيها، وال تكون األفعال خلقاً     
وال    ال إذا آانت صادرة بطبيعتها ال عن تكلف        إ

. عن إجهاد نفسى وال عن تفكير         
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ق دريس  وخل ة الت ضو هيئ ون ع ن يتك صرين م عن
ا ه: أولهم ا من موقف ا وبيئته ل فيه ي يعم ة الت الجامع

 .نفسه من موقفه: وثانيهما .االجتماعية
ن ق تعريف ويمك ه الخل رد سلوك بأن لوآًا الف ًا س معين
سبة يم بالن ى للق ضفيها الت ى ي ة عل ة البيئ ه، المحيط ب

ا ه وم ات، من تحتوي ذلك آائن ا آ ه لم سه يعطي من لنف
.أحكام من عليها يصدر وما قيم،
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عدول ملتزم، يعطى لكل ذى حـق       : األخالقى
حقه، ويأخذ ما له، ويعطى ما عليـه، نزيـه          
.أمين، حريص على تنفيذ تعهداته والتزاماته
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 يعانى البحث العلمي فى جامعات العالم الثالث من مشكالت               يعانى البحث العلمي فى جامعات العالم الثالث من مشكالت              

. .  نقص الميزانية المخصصة لهذه الغاية      نقص الميزانية المخصصة لهذه الغاية     --11:  :  آثيرة  منها آثيرة  منها 

00 ابتعاد الدراسات عن الحاجات والمشكالت الميدانية       ابتعاد الدراسات عن الحاجات والمشكالت الميدانية      --22    

00 نقص األجهزة واإلمكانات أحياناً  نقص األجهزة واإلمكانات أحياناً --33    

00ضعف الخبرة فى إجراء البحوث األساسية التطبيقية ضعف الخبرة فى إجراء البحوث األساسية التطبيقية --44    

..النشر لنتائج األبحاثالنشر لنتائج األبحاث صعوبات فى عمليات   صعوبات فى عمليات  --55    
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هذا والحقيقة واضحة بأن أثر البحث العلمى           هذا والحقيقة واضحة بأن أثر البحث العلمى           
فى الجامعات فى دول العالم الثالث ضئيل                   فى الجامعات فى دول العالم الثالث ضئيل                   

بالنسبة إلحداث تغيير أو تطوير فى المجاالت                 بالنسبة إلحداث تغيير أو تطوير فى المجاالت                 
العلمية لهذه األبحاث         العلمية لهذه األبحاث         
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الجامعة على وجه الخصوص آمؤسسة ذات        
دور تعليمي وتنويري وتربوي وبحثي مسئولة             

عن نشر األخالق ليس فقط في ممارساتها           
وإنما أيضًا في سياساتها وفي آل ما تدعو          

. إليه    
 الجامعة مسئولة عن االلتزام الخلقي في                
األداء البحثي ، ومسئولة أيضًا عن تنمية             

0االلتزام الخلقي بين الباحثين             
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في أخالقيات البحث  إن ما نحتاج إليه   
أآثر من أى      العلمي في التعليم الجامعي   

شئ آخر اآلن هو إيمان أصيل  ال مجرد  
اعتقاد بوجود المبادئ األخالقية القادرة          

على أن تكون ذات تطبيق فعال بين       
. األنماط الشخصية للباحثين
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حلقة نقاشية    
نحو بناء معايير لميثاق      

أخالقي في البحث العلمي في           
 الجامعات المصرية    
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: بناء ميثاق أخالقي للبحث العلمي 
 مجموعة القيم العليا التي تسعى      

الجامعة أو العاملون بها الى االلتزام بها أثناء
"   ممارسة العمل ويتم صياغتها بأسلوب 

"  يحظر  "  أو ”   سوف نلتزم بها "  أو  " يجب 
ويحدد الميثاق القواعد     .  أو ما شابه ذلك   

الواجبة في السلوك المتوقع وفي السلوك     
      . المحرم أيضًا  
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حترام   ا
استقالل    
الباحث  

Autonomy

حترام   ا
منطق  

الباحث  
Rationality
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آيف نلتزم باحترام استقالل وتفكير       
0 الباحث ونتائج بحثه؟
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آيف نلتزم بمنهجية التفكير العلمي أثناء               

لوقت نفسه   ا صيرورة البحث العلمي ،وفي         
نطلب من الباحثين التسليم بوجهة نظرأخري ؟            


