جامعة البحرين
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
--------------------------------------------------------------------------------

ميثاق البحث
المقدمة
يهدف ميثاق البحث لتحديد القواعد األساسية التي يجب اتباعها إلتمام العملية البحثية من قواعد النزاهة ،والحقوق،
واأللخقاقيا  ،ويعتبر هذا الميثاق مدونة سلوك عامة لضبط السلوك و تحديد األعمال و العقاقا والسياسا التي ينبغي
اتباعها لضمان سقامة البحث.
 .1المبادئ العامة
تستند ممارسا البحث الجيدة على المبادئ األساسية أللخقاقيا البحث العلمي ،فمن لخقالها يقع توجيه الباحث أو الباحثين في
عملهم و تفاعلهم مع التحديا العملية واأللخقاقية والفكرية المتعلقة بالبحث العلمي ،وهذه المبادئ تتمثل باآلتي:
•
•
•
•

الدقة وجودة البحوث
األمانة والصدق في تنفيذ البحوث ومراجعتها ونشرها بما يتناسب مع إطار ألخقاقيا البحث العلمي.
احترام المشاركين في العملية البحثية والمجتمع والبيئة والثراث والثقافة والقوانين العامة لمملكة البحرين.
المسؤولية عن تأثير البحث وإدارته وتنظيمه ،واإلشراف عليه ونشره.

 .2الممارسات العامة للبحث
أ .بيئة البحث :تعمل جامعة البحرين على تعزيز الوعي وضمان ثقافة نزاهة األبحاث و تقديم سياسا وإجراءا واضحة
بشأن الممارسا البحثية الجيدة والتعامل الشفاف والمناسب مع انتهاكا اإلطار األلخقاقي العام لعملية البحث .كما تقوم بدعم
البنية التحتية المناسبة إلدارة وحماية البيانا والمواد البحثية بجميع أشكالها و ُتكافئ الفرص للباحثين.
ب .التدريب واإلشراف والتوجيه :تضمن جامعة البحرين حصول الباحثين على التدريب المقائم في أساليب وألخقاقيا البحث
العلمي بما يتناسب مع قوانين ولوائح الجامعة ذا الصلة ،كما يقوم األساتذة الباحثون والمشرفين ورؤساء فرق األبحاث
بإرشاد أعضاء فريقهم وتقديم التوجيها والتدريب من أجل تطوير وتصميم ونشاط أبحاثهم بشكل صحيح وتعزيز ثقافة
النزاهة البحثية.
ج .إجراءات البحث :يتعهد الباحثون بتصميم وتطوير األفكار البحثية و باالستلخدام السليم لمصادر المادية والقامادية للبحث،
كما يقوم الباحثون بنشر نتائج البحوث بطريقة واضحة ودقيقة وأمينة وشفافة مع واحترام سرية البيانا والنتائج ،حﻴﺜﻤا أمﻜﻦ.
د .الصحة و السالمة :يلتزم الباحثون بالقوانين واللوائح ذا الصلة بالجامعة ومملكة البحرين و ُتعامل الموضوعا البحثية،
سواء كان إنسانية أو حيوانية أو ثقافية أو بيولوجية أو بيئية أو بدنية بكل عناية ورعاية وفقا لألحكام القانونية واأللخقاقية مع

مراعاة صحة وسقامة الباحثين والمتعاونين وغيرهم من المرتبطين بالبحث وكذلك المجتمع وتفادي األضرار والملخاطر
المحتملة المتعلقة بأبحاثهم.
ه .حماية البيانات :يلتزم الباحثون باإلشراف والحفاظ والتأمين على جميع البيانا والمواد البحثية لفترة معقولة مع توفير
شفافية حول كيفية الوصول إلى بياناتهم وموادهم البحثية أو استلخدامها وفق قواعد الملكية الفكرية لجامعة البحرين.
و .العمل المشترك :يتحمل جميع الشركاء الباحثين مسؤولية البحث ،كما يجب عليهم االتفاق منذ البداية على أهداف وأعمال
البحث بشفافية وعلنية بقدر اإلمكان وتحديد التوقعا والمعايير المتعلقة وااللتزام التام بنزاهة البحث وعلى حماية الملكية
الفكرية للمتعاونين والمتشاورين بشأن نشر نتائج األبحاث.
ز .النشر العلمي :يعتبر المحتوى العلمي للبحث مسؤولية المؤلفين لكل ما يتضمنه ،ويتفق جميع المؤلفين على تسلسل التأليف
ِّ
والممولون بشكل مناسب وصحيح سواء كان
مع اإلقرار بالمساهما الفكرية لآللخرين ،بما في ذلك المتعاونون والمساعدون
النشر في مجقا علمية أو مؤتمرا أو أي شكل آلخر من أشكال النشر.
 .3انتهاكات النزاهة البحثية
يلتزم الباحثون بالمنهجيا والممارسا األلخقاقية المرتبطة بمجال بحثهم واتباع الممارسا البحثية الجيدة بما ال يؤدي إلى
تدهور العقاقا بين الباحثين ،ويقوض الثقة والمصداقية في البحث ،ويهدر الموارد ،و يعرض المواد البحثية ،والمستلخدمين،
والمجتمع ،والبيئة ألضرار ال داعي لها .و يعتبر سوء السلوك البحثي وغيره من الممارسا الغير المقبولة من تزوير أو
تحريف أو انتحال في اقتراح أو إجراء أو مراجعة األبحاث من االنتهاكا اللخطيرة التي تضر بسقامة عملية البحث أو
الباحثين .باإلضافة إلى االنتهاكا المباشرة لممارسا البحث الجيدة المنصوص عليها في قواعد السلوك العام بالجامعة.
وتتعامل الجامعة بصرامة مع انتهاكا الممارسا البحثية الجيدة أو مزاعم سوء السلوك بطريقة منسقة وشفافة من لخقال
عملية تحقيق تلخضع لشروط النزاهة والعدالة وبصورة سرية من أجل حماية المتورطين في التحقيق .وتحمي الجامعة حقوق
المبلغين أثناء التحقيقا وتضمن عدم تعرض آفاقهم المهنية لللخطر .و يراعى في التحقيقا األصول القانونية واإلنصاف
لجميع األطراف بإعطاء األشﺨاص الﻤﺘهﻤﻮن بﺴﻮء الﺴلﻮك الﺒﺤﺜي تفاصﻴﻞ كاملة عﻦ االدعاءا ويﺴﻤح لهم بالﺮد على
االدعاءا واألدلة المقدمة مع إمكانية اتلخاذ اإلجراء التصالحي المناسب عندما يتم تبرئة الباحثين من ادعاء بسوء السلوك.
ويبقى أي شلخص متهم بسوء السلوك البحثي بريء حتى يثب العكس.
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