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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

َمة   ُمَقد ِّ
إ  الت دم العلمي في شعععتل العلوم احتال إلل قيم وأخالقيات في شععع ل ميلال ودليل ا و  مرجًعا 

ا   للو وف مد النفس في لحظة  وطالب الد اسععات العليا  أعضععاه هي ة التد يس  للباحلين من ومرشععًدا وأسععاسععً
فلم نةد    ،البحليةوذلك ضعععرو ت حتمية من ضعععرو ات نةاس المؤسعععسعععات    حقيقية،صعععدل أو لحظات  ناعة 
والنةاس العلمي أساس ت دم األمم،    النةاس،فاألخالل والصدل أساس   مصداقية،ممدًعا وعالًما با ًعا بدو   

وهذا ما احتال إليه الوطن من تكاتف كل الممدعين والعلماه بالعمل الةاد ب ل الاعععععععععععععفاةية والمصعععععععععععععداقية  
   .واألخالل الحميدت 

إلل النتائج المرجوت ال بد من االلتزام بمنهج علمي  إلنةاز البحوث العلمية والوصععوم من خاللها
ا عند تنفيذ هذه البحوث. ومن هنا نبعت أهمية هسععععععععليم اأخذ باالعتبا  القيم األخالقية التي ينبدي الت يد ب

والعذي تضععععععععععععععمن أهم القيم األخالقيعة المتعل عة    ،إصععععععععععععععدا  دليعل أخالقيعات البحعث العلمي في جعامععة إدلعب
بعننةعاز البحوث العلميعة وفق المععايير الععالميعة، لياعععععععععععععع عل دليعل عمعل يتم االلتزام بمضععععععععععععععمونعه في إجراه  

 في الةامعة وفي جميد المةاالت.  الباحلو  ةريها  ااألبحاث العلمية التي  
را  في موا ف علمية مهمة، إ  أخالقيات البحث العلمي هي التي تضيه السميل إلل اتخاذ ال  

وانتهاهً   بدهً  الاخصية،  الباحث  العلمي ومصالح  البحث  بين  التداخل  العلمي    من  البحث  بين  بالتداخل 
يأتي هذا الدليل  ، و وم تضيات المصلحة العامة فأخالقيات البحث العلمي هي معايير ألخالقيات مهنة  اقية 

في  فد سوية البحث العلمي والباحلين ةيما اخص    إلل تح يق أهدافها  إدلبضمن مساعي إدا ت جامعة  
 ترسيخ أخالقيات البحث العلمي والر ي بمةتمد الةامعة.

 من الدليل الهدف
العلمي في الةامعة، وضبط الد اسات   يهدف الدليل إلل وضد نظام موحد ألخالقيات البحث 

ا إلل نار الوعي بالمعايير  العليا، ويهدف أاًض واألبحاث العلمية ألعضاه الهي ة التعليمية وطالب الد اسات  
السلوكية واألخالقية والقيمية في أش ام البحث العلمي كلها، ويمين الح ول والواجبات للباحلين في الةامعة 

أعضاه  تطمق مواد هذا الدليل علل األبحاث التي اةريها    ةيما اخص سمات أخالقيات البحث العلمي.
 : ، وذلك لتح يق الدااات التاليةلد اسات العليا الهي ة التعليمية وطالب ا

 الحفاظ علل القيم الدينية واألخالقية في مةام البحث العلمي.  -1
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 مراعات تطميق أهم عناصر الةودت في إعداد وتنفيذ ونار البحوث العلمية.  -2

 . ة إدلب مراعات المعايير العالمية في األبحاث العلمية في جامع -3

 باإلنسا  والحيوا  والمي ة. عدم اإلضرا   -4

 . الر ابة الدو ية لاللتزام بضوابط البحث العلمي -5
 مجال الدليل

اامل الدليل مةموعة من المفاهيم العامة ألخالقيات البحث العلمي، وخصائص البحث العلمي 
الماجستير  وأخالقياته المتعل ة بالباحث والبحث العلمي في مستويات األبحاث المتعل ة بتحضير  سائل  

 والدكتو اه، وأبحاث ما بعد الدكتو اه في الةامعة.
 المسؤوليات والصالحيات

  ئيس الةامعة هو المسؤوم عن سالمة تطميق هذا الدليل وتطويره. •
  عن ا تراس تاعععع يل لةنة متابعة تنفيذ  بحث العلمي مسععععؤوم  العلمية واللاععععؤو   لنائب  ئيس الةامعة   •

 الدليل وتطويره.
ضععععععما  الةودت في الةامعة علل مراجعة الدليل، وت ويمه من التدذاة الراجعة خالم  ااععععععرف مركز  •

 التنفيذ.  عمليات
 تعديل الدليل 

لاؤو   لاعدم الدليل من خالم ت دام م ترس يتضمن ممر ات التعديل إلل نائب  ئيس الةامعة  
ه وت دام مطالعته حوله  الذي احيل هذا الم ترس إلل مركز ضما  الةودت لد استبحث العلمي  العلمية وال

لد استه  لاؤو  العلمية والبحث العلمي اومن ثم اعيده إلل نائب  ئيس الةامعة الذي اعرضه علل مةلس  
ويم ن إحالته إلل لةنة متابعة تنفيذ الدليل وتطويره في حام الحاجة إلل تعديل    ،واتخاذ ال را  المناسب

مركز ضما  الةودت في الةامعة بمتابعة تنفيذ  را ات اللةنة المتعل ة بنجراه    يجوهري في الدليل، وي تف
 التعديل المطلوب. 
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 مفاهيم عامة  :/1المادة /
هي مةموعة المعاني والتصو ات واآل اه والمعت دات والح ائق التي تتكو  لدى اإلنسا ، نتيةة    المعرفة: 

 محاوالته المتكر ت لفهم الظواهر واألشياه المحيطة. 
: هي مةموعة أسس تملل الع يدت التي تح م الباحث وفري ه وتعاملهم مد كافة عناصر البحث العلمي  القيم

 . الظروف، ويةب توفرها جميعا دو  استلناهوهي ال تتدير بتدير 
 . : هي مةموعة اللوائح الناظمة للعمل بأخالقيات البحث العلمي وينبدي العمل من خاللهاالضوابط 

العلمي  البحث  آليات  :  لجنة أخالقيات  العلمي ووضد  البحث  لةنة متخصصة بصياغة أخالقيات  هي 
 . تطمي ها وااللتزام بها

 . ة الم ترحة لبحث معين م دم من الفريق البحلي للةهة الممولة، أو الداعمةهو الخط :المقترح البحثي
 . هو كل عمل بحلي علمي أو أدبي أو كتاب : الُمؤَلف

المعرفة المنس ة التي تناأ من المالحظة والد اسة والتةريب  إد اك الايه علل حقي ته، وهو  هو    العلم:
 وأصولها التي تخضد للمالحظة والد اسة. التي تتم بهدف التعرف علل طميعة الظواهر 

أو مةموعة أشخاص، من أجل    الباحثهو عملية فكرية منظمة ا وم بها شخص اسمل    البحث العلمي:
ت صي الح ائق في شأ  مسألة أو ما لة معينة )موضوع البحث(، باتباع طري ة علمية منظمة تسمل  

إلل نتائج صالحة للتعميم علل المسائل المماثلة    ، بغية الوصوم إلل حلوم مناسبة للعالل أو منهج البحث
 . نتائج البحث  تسمل

المنتةات ذات الطميعة المعنوية أو الفكرية، وغالبًا ما تفسر الملكية الفكرية علل أنها    الملكية الفكرية: 
ت دم  وهدف هذه الح ول هو ت ويم معلومات ألجل  ،  ح ول الطبد والنار وتوابعها من ح ول إنتال أو إذاعة

 . ( 2007، ي )علو  .المعرفة
هي الح ول المعنوية التي يتمتد بها الاخص علل إبداعاته الفكرية أو الذهنية،  :  حقوق الملكية الفكرية 

لذا تتعدد مظاهرها، وهي الح ول ال انونية التي تنتج عن النااط الفكري في المةاالت العلمية واألدبية  
 . ( 2010والفنية )جامعة عين شمس وحدت الةودت،

العلمية: بها،    األمانة  االضطالع  جميعا  األكادامي  الوسط  منتسمي  علل  يتوجب  التي  المسؤولية  هي 
عدم  و   ،والمسؤولية هي أ  يلتزم الباحث باإلشا ت إلل المصاد  األصلية للمعلومات المستخدمة في بحله 

صر  العمث بالميانات، فال اةوز اختالل أو تعديل بيانات البحث، كذلك األمانة في عرض النتائج، وليس  



 جامعة إدلب                                                     دليل أخالقيات البحث العلمي 

 
5 

  ، (Wimmer & Dominick, 2000, p. 74-75)  عرض النتائج التي تتفق مد وجهة نظر الباحث ف ط
وينضوي تحت  ،  الد ة في ن ل أفكا  اآلخرين  احترام الملكية الفكرية لآلخرين   مظاهر األمانة العلميةمن  و 

بملابة   عليها  اإل دام  اعد  التي  األمو   من  جملة  العلمية  األمانة  ومساسً مفهوم  التأليف  لح ول  ا  انتهاك 
 بالنزاهة األكادامية، وتتملل في: 

 المساس بسالمة الميانات ود تها وتزييفها.   الغش: •

واال تباس    انتهاك  واعد البحث العلمي، وعدم اإلشا ت إلل التهميش واإلحاالت  الخداع والتضليل: •
 أو الترجمة. 

  انتهاك حق المؤلف واالستياله علل جهده الفكري باالنتحام   التعدي على حقوق الملكية الفكرية:  •
 . أو السر ة العلمية

 العلمية:  ةومن األمثلة على انتهاك األمان
 تحريف نتائج د اسات المصاد . .1

 ت دام النتائج بصو ت انت ائية.  .2

 ت دام بيانات وهمية في أع اب مااهدت أو تةربة.  .3

 با ل خاطئ عن  صد.   إحصائيةتطميق أساليب   .4

 التفسير غير الد يق أو التحريف الم صود لنتائج األبحاث.  .5

 انتحام نتائج أو نارات صد ت عن اآلخرين.  .6

حذف أسماه المؤلفين المساعدين الذين  دموا مساهمة ملموسة في البحث، أو إضافة أسماه  .7
 أشخاص لم ااا كوا به أو لم اساهموا بطرل ذات قيمة. 

إعطاه التعليمات إلجرائه، أو إغفام اإلجراهات التي تسمح  اإلهمام في إجراه البحث، أو   .8
 بالكاف عن األخطاه ود جة عدم الد ة. 

إهمام ال واعد المتبعة في التعامل مد الميانات السرية، وطباعة تصاميم الفحص أو برامج   .9
 . الحاسوب دو  إذ  

 ويوجد العديد من المصطلحات المرادفة لمفهوم السرقة العلمية أهمها: 
 ؛  Intellectual Theft ة الفكرية السر  .1
 ؛Literary Theftالسر ة األدبية  .2

 ؛  اها ُمَؤل افا أو كاتاباتاها(آل ) Plagiarism ْنتاحاماالا  .3
 ؛ Literary Piracyال رصنة األدبية  .4
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من مفهوم االنتحام ومفهوم السر ة   كاًل      أما عن عال ة هذه المصطلحات ببعضها البعض ةيم ن ال وم أ
من أش ام اإلخالم باألمانة العلمية، والمساس بحق المؤلف    اًل الفكرية يت اطعا  ويتحدا  في كونهما ش 

الذي اعتمر من أبرز أش ام ح ول الملكية الفكرية. ومن جهة أخرى يتصل حق المؤلف باألمانة العلمية  
تهدف المساس بح ول المؤلفين والسطو علل أعمالهم با ل غير  من خالم جزئية السر ة العلمية التي تس

 ماروع. 
 ومن أكثر الحاالت شيوعا للسرقة العلمية: 

سر ة   د  عَ دو  ذكر الكاتب أو إعطاه مصد  المعلومات اُ   الاب ة العنكموتيةالن ل أو النسخ من   •
 إلل المراجد. الن ل من كتاب أو من م ام في مةلة علمية دو  اإلشا ت   علمية اابه عملية

 كتابة أو إعادت صياغة أفكا  أو معلومات دو  ذكر مصد ها. فملال:   •
 .ا تب الباحث: أ ى من أصعب األزمات التي تعاني منها األمة اليوم هي غياب الع ل المنهةي 
والصواب أ  ا تب الباحث: أتفق مد الدكتو  األنصا ي أ  من أصعب األزمات التي تعاني  ✓

 اليوم هي غياب الع ل المنهةي. منها األمة 

شراه عمل أو بحث من شخص أخر، إذ اعد دفد المام لاخص آخر كي ا وم بنعداد البحث   •
 مت   من أش ام السر ة العلمية المزدوجة، ألنك لم ت دم عمالً   عنك خيانة علمية وش اًل ًا  عوض

 اآلخر لم يوثق كتابته.  به والاخص 

 . م مفهوم أو  أي مماثل ال يدخل في إطا  المعا ف العامةسر ة الفكرت أو األسلوب، وهي استخدا •

 االنتحام الفني باستخدام وسائط أخرى كالصو  والنصوص والفيديو.  •

االنتحام بالترجمة من خالم ترجمة المحتوى للدات أخرى، واستخدامه دو  اإلشا ت إلل العمل  •
 األصلي. 

إلل    أجنمية وينسمونها د عربية أو   د يلةأ بعض الباحلين إلل ا تباس بعض الف رات من مراج  •
وعلل الباحث أ  يوثق كل ما ا تبسه من اآلخرين    الفكرية،وهذا مناٍف لح ول الملكية    أنفسهم،

  من كتبه حتل وإ  كا  اال تباس    ال انونية، بالطرل العلمية والمنهةية التي تعفيه من المساهلة  
 المةاموأ  يلتزم بأخالقيات البحث العلمي في هذا    ح و هم، وبحوثه الساب ة، وأال  يبخس اآلخرين  

 . صاحمها للع اب أل  عدم التوثيق ُاَعدُّ سر ة تعرض

 تختلف آليات وأساليب مواجهة السرقات العلمية ما بين: 
 للةامعة والبحث العلمي.  التدابير واإلجراهات ال انونية التي أ رتها ال وانين الناظمة 

 ال ف األكادامي، والمواثيق الةام ية، واألخالل المةتم ية عر تكريس الةانب األخال ي بموجب 
 عليها.  المتعا ف
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   التي تتم باالعتماد علل الت انات الر مية، فملال ام نك استخدام المو عين المةانيين   الت نيةاآلليات  
األفكا   بعض  أ   متأكد  غير  لوكنت  خاصة  العلمية،  السر ة  وجود  من  للتح ق  الماهو ين 

 في بحلك أتت من مصاد  أخرى:  والمعلومات الوا دت 
 http:/www.ThePlagiarism.com  ًتتم ن من خالله من مراجعة    ا شامالً ، الذي ا دم لك ت رير

 كا  ينبدي أ  تاير ةيه إلل كاتب العمل.  أي جزه من الم ام
 www.PlagiarismChecker.com   الذي افحص عبا ات من م الك ويربطك بنتائج البحث ،

التي تحتوي علل عبا ت أو أكلر    العنكموتيةالاب ة  من خالم  ائمة بموا د    Googleفي صفحة  
متعل ة   إضاةية  معلومات  اكتااف  العلمية علل  السر ة  برامج  تم فحصها. وتساعدك  التي  من 

 بالموضوع، ومن ثم ام نك استخدام هذه المعلومات لتحسين مستوى الم الة. 

 http://smallseotools.com/plagiarism-checker/ 

 http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ 

 http://turnitin.com/ 
د        ا ألنهع ، و ينتهعك األخالل األكعاداميعة والمععايير األكعاداميعةأل  من ا وم بهعذا  السععععععععععععععر عة العلميعة جريمعة    ُتععَ

شععع ل من ، وهي أل  من ا وم بهذا العمل إنما اخدع نفسعععه، و شععع ل من أشععع ام السعععر ة ونوع من االحتيام
 .تع س  لة الكفاهت أو عدمهاف، و أش ام التنافس غير الاري

 أهداف وأهمية البحث العلمي :/2المادة /
 بع: للبحث العلمي تتملل األهداف العامة 

 وضد النظريات وال وانين لفهم المسائل العلمية واالجتماعية، وتطوير المعرفة اإلنسانية.  (1

 دحض مفاهيم خاط ة.  (2

المةتمد   (3 علل  المطروحة  المسائل  لحل  جديدت،  ح ائق  واستخالص  العلمية  الح ائق  توضيح 
 الوطني.   واال تصاد

 والتنمؤ بتديراتها. تفسير الظواهر الطمي ية للتح م بها،  (4

 وتتةلل أهمية البحث العلمي بالنسبة للباحث والمةتمد ةيما اأتي: 
 أهمية البحث العلمي بالنسبة للباحث:  . أ

 .اعتماد الباحث علل نفسه في اكتساب المعرفة 

 لصمر والةد، وتكوين عال ة وطيدت مد الم تبة ومصاد  المعرفة.ا 

 نسمها وتطمي ه إلنةاز بحله. االطالع علل مناهج البحث العلمي الختيا  أ 

  .التعمق في االختصاص 

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/
http://turnitin.com/
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 .تطوير شخصية الباحث من حيث التفكير، والسلوك، واالنضباط 

  .معالةة المسائل البحلية بموضوعية ونزاهة 

  .االلتزام بأخالقيات العلم والبحث العلمي 
 أهمية البحث العلمي بالنسبة للمجتمع:  . ب

  .تطوير المةتمعات ونار الل افة والوعي 

 ا ل الدعامة األساسية لتح يق الرفاهية اال تصاداة. ا 

   العلمية الما الت  لحل  بحدوثها،  والتنمؤ  بها،  والتح م  وتديراتها،  الطمي ية  الظواهر  تفسير 
 واالجتماعية واال تصاداة المتنوعة.  واإلنسانية

 خصائص البحث العلمي :/3المادة /

تحيز  الموضوعية: .1 دو   من  بموضوعية  العلمي  البحث  خطوات  علل   ،تنفيذ  األمر  هذا  ويحتم 
أال يتركوا مااعرهم وآ اههم الاخصية تؤثر في النتائج التي ام ن التوصل اليها بعد تنفيذ    الباحلين
 المراحل أو الخطوات الم ر ت للبحث العلمي.  مختلف 

اةب أ  تكو  الما لة أو الظاهرت خاضعة للبحث، وأ  يتوافر لها العديد    الدقة وقابلية االختبار: .2
 من الد ة والصواب.  من مصاد  المعلومات وعلل  د  كافا 

  ا باتباع المنهةية العلمية والاروط أي ام ن الحصوم علل النتائج نفسها ت ريبً   إمكانية تكرار النتائج: .3
  هات المتخذت لتحديد ما لة البحث وأهدافه ومنهةية األمر الذي اعمق الل ة في د ة اإلجرا  ،نفسها 

   تنفيذه.

  ، هو التبسيط المنط ي في المعالةة والتناوم المتسلسل للظواهر موضوع البحث   التبسيط واالختصار: .4
منها  ابتداهً  بالمع دت  وانتهاه  البسيطة  واإلجراهات  المسائل  اإلجراهات   ، من  تبسيط  إلل    إضافة 

 ل ن ص في د ة النتائج. واختصا ها دو  أ  يؤدي إل

  هو تحديد هدف البحث وغايته بوضوس ود ة، مما اساعد في تسهيل خطوات   تحقيق غاية أو هدف: .5
  البحث العلمي وإجراهاته، كما أنه اساعد في سرعة اإلنةاز والحصوم علل الميانات المناسبة وتعزيز 

 النتائج. 

النتائج والمعطي  االنفتاحية: .6   ات والمناهج واألفكا  والت انات واألدوات،الماا كة بين الباحلين في 
 وإتاحة الفرصة أمام الباحلين اآلخرين لمراجعة أعمالهم و موم الن د واألفكا  الةديدت. 

  اةب أ  اعطل الت دير لمن استح ه، فالت دير يؤكد المسوغات التي تدفد الباحلين لمواصلة   التقدير:  .7
يل ل   فالت دير والمسؤولية متكامال ؛ أي اةب أ   التعاو  والل ة والمسؤولية،  اعزز  البحث، وهو 

 الباحث الت دير عن الةزه الذي أنةزه من البحث ف ط، والنار هو أحد أش ام الت دير. 
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 د ال ت تصر نتائج البحث العلمي علل مةاالت االستفادت   تائج البحث واستخدامها للتنبؤ: تعميم ن .8
بالعديد من الظواهر    منها التنمؤ  واستخدامها لمعالةة ما لة آنية، ف د تستخدم النتائج في عملية 

 والحاالت  مل و وعها. 
 مستويات األبحاث العلمية :/4المادة /

موض  الماجستير:  .1 الطالب  البحث  اختا   مها ات  ويت ن  محدد،  تخصصي  مةام  في  بحله  وع 
 الالزمة إلنةاز بحله، ثم ينا ش النتائج في  سالة يت دم بها لنيل هذه الد جة.  العلمي

في هذه المرحلة ا و  الباحث  د امتلك مها ات جيدت للبحث العلمي، ةيختا  موضوع    الدكتوراه:  .2
 اا ل إضافة علمية جديدت تؤهله لنيل د جة الدكتو اه.   اعلميً   اً تتضمن ابتكا    أطروحةوي تب    بحله، 

إجراه بحث علمي محدد وذو هدف واضح، ا وم به الباحث أو فريق    أبحاث ما بعد الدكتوراه: .3
لين، ومنا اة النتائج في ت رير علمي أو م ام علمي ينار في إحدى المةالت العلمية الباح  من

 أو جزه منه .... إلخ.  اأو مؤتمر علمي، و د تكو  كتابً 
 البحث العلميوقيم  أخالقيات  :/5المادة /
  مفاهيم عامة 

 أقسام األخالقيات:  .1
اإلخالص،   أخالقيات عامة: • األمانة،  الصدل،  المهن:  بين جميد  هي أخالقيات ماتركة 

 المعاملة. وحسن 

  ، فلكل مهنة طميعة خاصة تميزها عنى دوهي تختص ب ل مهنة علل حا  أخالقيات خاصة: •
ومن ثم فن    ،سواها، وكل مهنة تواجه ما الت خاصة، لذلك فهي تحتال ألخالقيات خاصة

 ة هي السلوكيات الحسنة التي اةب أ  يتحلل بها العاملو  أخالقيات المهنة العامة والخاص
 ة.ففي المهن كا

هي مةموعة من المعايير السلوكية )الواجبات وااللتزامات(، التي اةب   األخالقيات المهنية: •
 . يلتزم بها صاحب المهنة أ 

 مصادر أخالقيات البحث العلمي:  .2
" إنما   . والمعت دات ةيما اخص عال ات العمل  الدين اإلسالمي  المصدر األول )عقائدي(:  •

 . ( 4، " وإنك لعلى خلق عظيم " )سورة القلم اآلية ح.ش   بعثت ألتمم مكارم األخالق"

 قيم الفرد ومعلوماته ونزاهته التي تا لت ضمن األسرت والمد سة.  المصدر الثاني )تربوي(: •



 جامعة إدلب                                                     دليل أخالقيات البحث العلمي 

 
10 

الثالث )وثائق مهنية(:  • المهنية، التي   المصدر  الوثائق األخالقية الصاد ت عن الةماعات 
واالنضباط،   تحدد والحزم،  واألمانة،  والنزاهة،  الصدل،  ملل  المهنية  األخالقية  االلتزامات 

 لموا ف الطا ئة، واحترام قيم المةتمد وعاداته وأعرافه. وإت ا  العمل، وحسن التصرف في ا

 ال وانين واألنظمة والتعليمات اإلدا ية الصاد ت من   المصدر الرابع )التشريعات القانونية(: •
التي اةب أ   المهنية واألخالقيات  المسؤوليات والواجبات  التي تحدد  المعنية،  المؤسسات 

 . بها العاملو  جميعاً  يلتزم 

  هي مبحث من مباحث علم األخالل، وي صد به إحياه الملل األخالقية   البحث العلمي: أخالقيات   .3
 للبحث العلمي عند الباحلين والدا سين التي تحفظ للعلم كيانه وللبحث  وامه. 

  أخالقيات الباحث 
  اتناميً ، وتعيق تنامي التفكير  ا سلميً   اً الاخصية االنفعالية تةعل للبحث مردود   البعد عن االنفعال:  .1

 . اً ومنهةي اً منتظم

 في بحله، ينا ش نتائةه مد  اوموضوعيً   اعلل الباحث أ  ا و  منصفً   اإلنصاف والموضوعية: .2
 علل األدلة العلمية إلثبات فرضياته.  خرين معتمداً اآل

  استعداد الباحث للمطالعة والتد يب وإت ا  المها ات الالزمة لتح يق أهداف   أهلية الباحث العلمي: .3
 بحله. 

 هي من مظاهر األمانة العلمية، فعلل الباحث أ  ينسب األفكا   حترام الملكية الفكرية لألخرين:ا .4
 إلل أصحابها، وإسناد المعلومات إلل مصاد ها األصلية. 

  هو إعمام الن د الموضوعي في كتابة البحث العلمي لتصويب األخطاه، وتد يق   النقد الهادف: .5
 النتائج، وتحسين االستنتاجات والح ائق العلمية. 

  علل الباحث أ  يتعامل مد الفكرت دو  النظر   عدم التأثر إلى درجة االنقياد باألشخاص واألفكار: .6
 ما  د أيدها أو نطق بها. ت لمةرد أ  أحداً إلل تأثيرها أو شعميتها، كأ  يندفد لتأييد  أي أو فكر 

 . الدقة والتروي في نقل آراء اآلخرين  .7

  ، وأ  تكو  نتائج بحله من ولة وعمالً   اةب علل الباحث أ  يمني بحله علل الصدل  والً  الصدق:  .8
علل ما  وأال ا مل أاة معلومات نا صة أو غير كاملة معتمداً ، ةيما ين له اً بصدل وأ  ا و  أمين

 . وال احاوم الباحث إدخام بيانات معتمدًا علل نتائج النظريات ،اعت ده

العلم: .9 باستمرا ، وأ  اعمل جاهد   سعة  لتنمية معرفته وث افته  الباحث  النتفاع اآلخرين    اً اجتهاد 
 بذلك العلم. 
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 كليرت.  ب اعَ صا علل الباحث أ  يتحلل بالصمر وسعة الصد ؛ أل  البحث تعترضه  الصبر:  .10

أخال ي  مة:السال .11 أو  نفسي  لخطر  نفسه  الباحث  اعرض  جسدي  ،ال  ترتيب    أو  خالم  من 
سالمة المستهدفين من    كما أ  عليه أ  احافظ علل  ،االحتياطات الالزمة عند إجراه التةا ب 

 . عدم تعريض أفراد عينة البحث ألاة أخطا  بدنية أو نفسية خالم تنفيذ إجراهات البحث، و البحث 

  اةب أ  ا و  موضوع البحث الذي اختا ه الباحث مناسبة لخمرته ومها اته، وإم انياته  الخبرة:  .12
 الةسداة والنفسية. 

 اةب أ  يتعامل الباحث مد الزماله وطالمي العلم باحترام متبادم.  االحترام المتبادل:  .13

 لهد ها.  اةب علل الباحلين استخدام الموا د الماداة بفعالية منعاً   الفعالية: .14

 . فصل الحيات العلمية للباحث عن حياته العائلية أو الاخصية .15

 . و  عامة حيويةؤ تةنب الخضوع لمؤثرات ح ومية هادفة إلل ترك البحث في ش .16

في اختيا  البحث في أاة ما لة أو فرض. وعلل الباحث أ     أ  ا و  الباحث حراً   الحرية:  .17
، لذا فن  اختيا ه لألبحاث التي تعالج  ضااا تهم  أ  تمويل البحث هو امتياز وليس ح اً   اعرف

 المةتمد، وتلمي احتياجات اال تصاد الوطني تزيد فرص تمويل بحله. 

بناه جس  :الثقــــــــــــــــــة  .18 الباحث علل  الذين  البد أ  احرص  العينة  أفراد  وبين  بينه  الل ة  ر من 
ليحصل علل استمرا ية تعاونهم معه حتل االنتهاه   البحث،يتعامل معهم خالم تنفيذ إجراهات  

 . من إجراهات البحث

الحفاظ علل سرية المعلومات الاخصية واال تصاداة    : والبيانات  المعلومات سرية  الحفاظ على   .19
سرية هوية أفراد عينة البحث )الماا كين(  وعلل    ، المستهدفين بالبحث   لألشخاص والمؤسسات

المعلومات لدير األغراض العلمية، وعدم الكاف عن شخصية الماا كين  وعدم استخدام هذه 
بحفظ الوثائق واالستما ات الميدانية في م ا  التزام الباحث  ذلك    تضمنيو   ،مهما كانت األسباب 

أمين بحيث ال ا و  هناك احتماالت أل  اطلد عليها غير الباحث وي و  المبحوثو  في خطر 
وأنها تحتوي في معظم األحيا     من إساهت استخدام الميانات واآل اه التي أدلوا بها للباحث، خاصةً 

 .حرةيًا بهذه ال اعدت األخالقية م باحث أ  يلتز ويةب علل ال ، للماا كعلل الميانات الاخصية 

ب إحداث أي ضر  بالمةتمد، والعمل علل  ناةب علل الباحلين تة   المسؤولية االجتماعية: .20
منافد اجتماعية من خالم أبحاثهم، وعليهم الماا كة في منا اات واستفسا ات الناس،    تح يق

 إلل الماا كة في نار الوعي العلمي.  بالمةتمد، إضافةً  لفي وضد سياسة للعلم تر  والمساعدت 
أهمية إسهامهم في   ،وقيمته العلمية للمةتمد  وأهميته،   البحث،طميعة    يوضح للماا كين  وعليه أ 

 . البحث وقيمة المعلومات التي  دموها للمةتمد
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اةب علل الباحث أال  ا وم بتسةيل األصوات أو الت اط الصو  أو تصوير  التسجيل الرقمي:   .21
الفيديو دو  مواف ة أفراد العينة، بل اةب الحصوم علل مواف تهم الساب ة  مل المده في التسةيل  

 .أل  ذلك يتنافل مد أخالقيات البحث العلمي التسةيل،وليس بعد  

الحيــــــــــوان  .22 وهناك    :حقوق  التةا ب،  بحيوانات  االستعانة  المعملية  األبحاث  بعض  تستدعي 
بعض االعتبا ات والضوابط األخالقية التي اةب علل الباحث أ  يلتزم بها عند تعامله مد هذه  

تاعر به، كما   الذي بمدى األلم وعدم الراحة    الالئ ة والاعو من حيث ت دام الرعااة    الحيوانات، 
استاا الباحث  علل  حيوانات  اةب  مد  التعامل  مةام  في  الخمير  أو  البحث  علل  المارف   ت 

 . التةا ب

وهذا في   : والشفافيةعلى الباحث أن يذكر ويوضح نقاط القصور في بحثه بكل الموضوعية   .23
فال صو  في العلوم السلوكية    البعض،حد ذاته سوف يزيد من  وت البحث علل ع س ما يتو عه  

 . واالجتماعية وا د بسمب قياس المتديرات أو طرل جمد الميانات أو تحليلها ..... إلخ 

   :اتمالحظ
   وبناًه عليه اعمد   اإلاةابيةهناك اعت اد خاطئ مفاده أ  النتائج السلمية ال تستحق الذكر كالنتائج

لذكرها،   ي عال ة بين متديرات الد اسة فال داعبعض الباحلين إلل تةاهل النتائج السلمية لعدم ال
والصحيح أ  عدم العال ة بين المتديرات ال ا ل أهمية عن وجود عال ة فكلتا النتيةتين مفيدتا  

 . للمةتمد والهي ة األكادامية

   بمحض النتائج  إلل  يتوصل  الباحلين  كا    الصدفة، بعض  ذلك  بأ   بحله  في  يذكر  أنه  إال  
واستخرال    الميانات،وكلير من الباحلين ال اصيغ فروضه إال  بعد االنتهاه من تحليل    له،مخططًا  
والمعلوم في أخالقيات البحث العلمي أ  صياغة الفروض أو التساؤالت تكو   مل المده    النتائج،

 . في جمد الميانعععات

   كما يجب على الباحث: .24

 الخطو ت؛ ويضمن    عدم كاف هوية المتطوعين إلجراه البحوث عليهم؛ شرس اإلجراهات ومدی
متل   االنسحاب  في  بواؤ شالهم حريتهم  اخدعهم  وأال  في آ؛  األولوية  لهم  تكو   وأ   زائفة؛  مام 

 االستفادت من نتائج البحث. 

   ،إعطاه شرس  ، و الطمية والميولوجيةالتأكيد علل استعمام المواف ة المستنيرت فل البحوث الصحية
احترام  أي الذين  فضوا االشتراك  ، و وأهله أو أ ا به شامل عن أهداف البحث وتفصيالته للمريض  

 . فل الد اسة
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 أيًضا:  عليها  الباحث  يحرص التي يجب أن قيم  الو خالقيات ومن األ 
  المةالس المختصة. احترام  انو  تنظيم الةامعات والئحته التنفيذاة و را ات 

  .اهتمام الباحث با ت اه الةامعة من خالم العمل الةاد في األ سام والكليات 

  االعت اد الراسخ بأ  البحث العلمي هو الركيزت األساس في ت دم المةتمد، وهو الذي يرفد مستوى  
  يرت ي بعضوالتعليم في الةامعة، وأ  نار األبحاث العلمية في المةالت العلمية العالمية المح مة  

 الهي ة التعليمية، وترت ي معه الةامعة.

  .تفعيل العمل البحلي الةماعي وتاةيعه 

 وأ    ،االبتكا  وحسن اختيا  موضوع البحث، بحيث يهدف إلل استكااف الح ائق العلمية الةديدت  
في  خاصة  و طاعاته،  المةتمد  علل  إاةابي  عملي  مردود  لها  قيمة،  ذا  العلمي  البحث  ا و  

 الصناعة والز اعة وغيرها. مةاالت 

  األمانة العلمية وااللتزام بال واعد والت اليد الراسخة في هذا المةام لما احصل عليه الباحث من  
 المعلومات في أثناه إعداده لبحله(، وتدوين المراجد بد ة وأمانة.

 المرسل األبحاث  مخطوطات  تح يم  عند  الاخصية  االعتبا ات  من  التام  والتةرد  ة الموضوعية 
 للنار. 

  والدعااة البحتة،  السياسية  كاألهداف  علمية  غير  ألهداف  العلمي  البحث  استعمام  عن    البعد 
 الاخصية، أو المةاملة ألي فرد أو هي ة أو مؤسسة مهما كا  شأنها. 

   والت اليد لألعراف  طب ا  البحث  إعداد  في  الباحث  مد  اشترك  من  كل  جهد  بيا   علل  التأكيد 
 األكادامية. 

   العلمي مسألة مستمرت، لذلك البد من مواصلته واالطالع المستمر علل المةالت والمؤلفات البحث  
في مةام التخصص، واالشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية، وعرض أي جديد علل الزماله 

 في التخصص ومنا اته. 

   م انة من  ترفد  تخصصية  علمية  مدا س  تكوين  علل  العلم  الةامعةالحرص  األوساط  ية في 
 العالمية. 

 ار األبحاث العلمية في مةالت علمية محلية والسعي لنارها في مةالت علمية عالمية ذات ن  
 تصنيف مت دم. 
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 : المشكالت األخالقية الخاصة بأفراد العينة. 25
   والبد أ  ينا ش ذلك    الفوائد،من الضرو ي لكل باحث أ  يواز  بين فوائد البحث وتكاليف تلك

فن  كانت التكاليف األخالقية للبحث تفول النتائج المرجوت فعليه   العلمي،  مل الاروع في البحث 
 ومنها:  أ  احل هذه اإلش الية ويصرف نظره عن االستمرا  في تنفيذ إجراهات البحث

ماا كة أفراد عينة البحث طواعية دو     ي وتعن:  في المشاركة في إجراءات البحثالحرية   (1
وهذا بدو ه سيةعل الباحث أمام ما لة اةب أ  احلها من خالم موازنته بين  ضدوط،أي 

كما اعد أسلوب المالحظة المستخدم  ،  نتائج البحث المرجوت والتكاليف األخالقية لهذه النتائج 
إال  أنه في أحيا  كليرت    المواف ة،ا لحرية الفرد في المواف ة أو عدم  في جمد الميانات انتهاك

وهذا بطميعة   البحث، يؤثر علمه بذلك في نتائج    لكيال ال احمذ إخبا  الفرد بأنه تحت الد اسة  
 . الحام ال اخدم البحث 

الفرد استطيد أ  يتخذ  را ه  :  حق تقرير الذات (2 وحين احدث   بنفسه،ويعنل اإلاما  بأ  
الباحث تدييرات جوهرية في سلوك الاخص الماا ك في البحث فن  هذا اعد انتهاكًا لممدأ  

و د ا ام في أغلب األحيا  أ  الفرد ليست لداه ال د ت علل صند  را ه   ،حق ت رير الذات
المعلومة الكاةية، ومن هنا البد من الرجوع إلل ال اد ين  ألنه ليس مؤهاًل بالمعرفة و  بنفسه،

     علل القيام بذلك نيابة عنه

كأ     اإلصرا ،  د يتعرض له الفرد مد سمق    الذي الضر     هو  : الضرر الجسدي والنفسي  (3
  الباحث، أو جسدي عمدًا وبتخطيط سابق من   نفسييتعرض أحد أفراد عينة البحث لضر  

 . كأ  ا د في موا ف محرجة تسمب ال لق أو الفال أو تف ده االحترام الذاتي وما شابه ذلك 

بعض الماا كين في البحوث يد ك أنه تحت   :إخفاء حقيقة هدف البحث عن أفراد العينة (4
الد اسة، ولكنهم ال اعلمو  حقي ة البحث أو الهدف منه أو اعلمو  جزهًا من ذلك، وتخفل  

 ة من هدف البحث، أو اعطل هدفًا غير حقي ي، وهذا مناٍف لحق الفرد  عليهم بقية الحقي 
 . ومناٍف لكرامته اإلنسانية

وي صد بذلك أ  الباحث ال افصح ألفراد    :تضليل المشارك بإخفاء التجربة التي سيمر بها  (5
العينة عن التةربة التي سيمرو  بها، بل يوهمهم بأ  كل شيه طميعي، والوا د أ  هناك  
تخطيطًا يدفعه إلل الرشوت والكذب وما شابه ذلك من سلوكيات خاط ة، وهناك من ا وم إ  

اإلنساني وهو بذلك   السلوك  التضليل وسيلة ماروعة لتطوير علم  للرأي  هذا  اعد مخالفًا 
الذى اعد انتهاكًا لحرية الفرد الماا ك في البحث، وعدم احترامه لذاته، ومن هنا اةب علل  
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الباحث أ  ا و  دقي ًا جدًا في الموازنة بين النتائج واألضرا ، مد ضرو ت إخبا  الماا ك  
 . بعد االنتهاه من البحث بسمب عدم توضيح األمو  له منذ المدااة 

علل الباحث أ  احرص علل تزويد أفراد العينة أو المستهدفين من    :ــة الراجعــــــة التغذيــــ (6
البحث بالتدذاة الراجعة وبالنتائج كاملة، وفل حالة عدم  د ته علل ذلك ، ا تفل بنعطائهم  

التوصيات التي تهمهم، كما تحتم األمانة العلمية للباحث أ  اعرض عليهم     ملخصًا أو أهم
التي ذكروها ساب اً الصو  واألصو  لل با ات   مل النار لعدم   ات أو النصوص المطموعة 

 . و وع أي ضر  جسدي أو معنوي عليهم
  ًعلمياً  أخالقيات األستاذ بوصفه مشرفا 

اح م العال ة بين المارف والطالب األخالل الةام ية  مل اللوائح وال وانين، وتتملل هذه األخالل ةيما  
 اأتي: 

البحث أصيالتوجيه   .1   ، اعود الً المخلص واألمين في اختيا  موضوع البحث، وأ  ا و  موضوع 
 . بالفائدت العلمية علل الطالب والكلية، والتأكد من عدم إنةازه ساب اً 

 التأكد من  د ت الباحث علل القيام ببحله تحت إشراف األستاذ.  .2

  عمام ال عال ة لها بموضوع ال استدل األستاذ سلطته الممنوحة له علل الطالب في تسخيره بأأ .3
 بحله. 

 أ  يوجه طالبه التوجيه السليم ةيما ا لفهم به من واجبات أو بحوث أو ماروعات.  .4

 تعويد الطالب علل تحمل مسؤولية بحله وتحليالته ونتائةه واالستعداد للدفاع عنها بموضوعية.  .5

 قيات البحث العلمي. التأكيد المستمر علل األمانة العلمية والسرية وااللتزام الد يق بأخال .6

 تنمية خصام الباحث العلمي في الطالب.  .7

 أال يتهاو  مد طالبه في المنهج أو أصوم البحث العلمي.  .8

 داب الحديث المتعا ف عليها. أ  اسمح بالمنا اة واالعتراض وفق أصوم الحوا  المناه، وتبعا آل  .9

 يهتم بأحدهم دو  اآلخر. أ  اح ق العدالة بين الطالب الذين ا وم باإلشراف عليهم، فال  .10

أثناه   .11 في  وتسفيه  د اته، سواه  الطالب  إهانة  أو  إذالم  أو  ابتزاز  إلل سلوكيات  االنزالل  عدم 
للطالب، و د    البحث، السلوك نموذل سيه  للرسائل؛ أل  هذا  العلنية  المنا اة  أو في جلسات 

الخ  بمسؤوليته  أخل  األستاذ  د  ا و   وبذلك  الطالب،  الضر  باخصية  التنمية  يلحق  إزاه  لقية 
 السليمة للطالب.  المعرةية والخلقية

 االلتزام التام بح ول الملكية الفكرية. .12
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الحفاظ علل المي ة: إذا كا  البحث يتطلب إجراه تةا ب علل المي ة، خاصة الحيوا  والنبات،   .13
ناتها الطمي ية  لل وانين النافذت بما اضمن حمااة المي ة وم و   الباحث أ  يتعامل مد المي ة وف اً   فعلل

 علل نصائح األستاذ المارف والخمراه في مةام بحله  مل المده به.  والنباتية والحيوانية، معتمداً 
 المراقبة ليات آ :/6/دة االم

 وث افة العلم با ل عام.  العلمي،التنا ة االجتماعية هي اآللية األساسية لن ل أخالقيات البحث  •

 العلمية.تاديد الع وبات علل االنحرافات العلمية ملل السر ات  •

 . الةامعة، وألبحاث طالب الد اسات العلياوضد ضوابط صا مة لنظم التر ي في  •

 . ته والعمل علل تحسين ث اف  العلمي، وضد ضوابط للناععر  •
 ليات التنفيذآ :/7المادة /

متابعة    المسؤولة عن  لةنة أخالقيات البحث العلميحام مخالفات هذا الدليل في حام اإلخالم بتنفيذه إلل  تُ 
، أو إحالة المخالف  الع وبة المناسبة للحاالت المخالفة ألخالقيات البحث العلمي  وا تراسالبحوث العلمية،  

  نظام التأديب وفق  انو  تنظيم الةامعات والئحته التنفيذاة.إلل 
 الخاتمة

ممدأ األمانة ينبدي أ  اح م البحث العلمي، وإ  االلتزام باألمانة في البحث العلمي ذو أهمية  إ   
ويةب أ  تلتزم كل األطراف الماتركة في البحث العلمي باحترام    ،كميرت فالعلماه لديهم التزامات أخالقية

المنطق السليم، ويتعين علل    ههذا الدليل وتعمل علل تر يته وتطمي ه بعنااة وكفاهت وعلل الوجه الذي املي
تعليمية   هي ة  د اسات  كل عضو  الحرص علل  وطالب  للةامعة  التابعة  والمراكز  والمعاهد  الكليات  في 

تةاهل الباحث العلمي ألخالقيات البحث العلمي ينسف الصفة العلمية والقيمية  ، إذ أ َّ  احترامه وتطمي ه. 
الباح يتعرض  أالَّ  الضرو ي  فمن  البحلي،  أو  لعمله  بخصوصياتهم  يتعلق  ما  في  الباحلين  لزمالئه  ث 

العملية البحلية ذات الصفة الموضوعية يتنا ض مد أخالقيات     س يتسيأو نهج سيرهم، إذ إ    كرامتهم  
 . البحث العلمي

 
تنمية الضمير العلمي الناضج، واإلحساس الجوهري بالمسؤولية عند الباحث هي الهدف    إن  

من أن    تطوير هذه القيم سيعزز األخالق العلمية الرفيعة وااللتزام بها، بدالً   ن  األساس لهذا الدليل؛ أل 
 يكون الخوف من العقوبات هو الرادع عن ارتكاب المخالفات. 
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