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 ||سلوك الباحثني  ونةمد ||

 مقدمة:

ة الخاصة ، وتتبنى األكاديمية القوانين العامة الدوليللتطور العلميُيعدُّ البحث العلمي أحد الركائز األساسية 

ثيها مبادئ البحث العلمي، وترى األكاديمية ، كما وتؤكد األكاديمية على ضرورة تطبيق باحبأخالقيات البحث العلمي

 هودهم في البحث العلمي.ق الباحثين وتشجيع لهم ملواصلة جأن تطبيق أخالقيات البحث العلمي هو حماية لحقو 

ورؤية األكاديمية في هذا املجال هي إرساء التميز البحثي، وااللتزام باملبادئ األخالقية وتطبيقها في البحث 

ون البحث العلمي والدراسات العليا التأكد من التزام الباحثين بأخالقيات البحث العلمي، والحفاظ العلمي، ودور شؤ 

 .على سالمة الباحثين واملشاركين في األبحاث العلمية

تهدف هذه املدونة إلى تشجيع املمارسات البحثية الجيدة في ضوء أخالقيات البحث العلمي املتعارف عليها 

،
ً
 وتجنب الوقوع في األخطاء املهنية. عامليا

 تعريف مدونة سلوك الباحثيناملادة األولى: 

تسمى هذه املدونة "مدونة سلوك الباحثين"، والتي تركز على قواعد السلوك للباحثين وأخالقيات البحث 

 من تاريخ مصادقة مجلس األكاديمية بتاريخ 
ً
ام هذه م، وتسري أحك05/04/2016العلمي، ويعمل بها اعتبارا

 املدونة على جميع الباحثين الخاضعين لنظام األكاديمية، وعليهم احترام ما جاء فيها.

 املادة الثانية: املبادئ العامة واألساسية

 ضرورة مراعاة الباحثين ما يلي:

 وتعكس مهنية وتميزها. .1
ً
 عمل أبحاث متميزة وذات مستوى عالمي تسهم في رفع أسم األكاديمية عاليا

باملبادئ العامة ألخالقيات البحث العلمي، وذلك في اختيار موضوع البحث وصياغته ومناقشته ونشره االلتزام  .2

 )جميع مراحل البحث(.

وطلبتهم وبتوفير الجو  التزام باحثوا األكاديمية بأخالقيات نقاش وانتقاد وتصحيح مسار أبحاث زمالئهم .3

 والنقد البناء. مللتزما األكاديمي

 قدير متطلبات البحث العلمي املادية والزمنية.عدم املبالغة في ت .4

 إظهار النتائج البحثية بكل دقة وموضوعية وشفافية، وعدم إخفاء أيَّ نتائج أو تغييرها. .5

 االلتزام باالتفاقيات والعقود املبرمة مع الجهات ذات العالقة وذلك في جميع مراحل البحث العلمي. .6

 في جميع مراحل البحث العلمي وعدم مخالفتها. االلتزام باألنظمة والقواعد املعمول بها .7
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في األبحاث العلمية )سالمة الباحثين، العينات،  املهنية السالمةااللتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بإجراء  .8

 العاملين، املعدات، إلخ(.

 .ح الخاصة بأخالقيات البحث العلميااللتزام بالتعليمات واللوائ .9

 والتحقق من النتائج. ألبحاثاكتابة البحث العلمي بشكل واضح ومفصل يمكن الباحثين من إعادة  .10

استخدامها ألغراض شخصية أو تسريبها  عدمو ألغراض البحث،  معتهاجاملحافظة على سرية البيانات التي  .11

 لطرف آخر.

 عد على االستفادة منها.نشر النتائج بحيث تكون متاحة للجميع، مما يسا .12

حفظ جميع البيانات الناتجة من األبحاث )بما في ذلك البيانات اإللكترونية( في مكان آمن ومناسب لفترة  .13

 مالئمة تكفي الباحثين للرجوع إليها واالستفادة منها.

جهة التزام األمانة بالكشف عن مصادر تمويل أخرى لبحثه، وكذلك عن أي عالقة أو مصلحة مباشرة مع  .14

 .األكاديميةأخرى غير 

 تعهد يؤكد فيه أن البحث من إعداده بشكل كامل عبر البيانات التي جمعها.بالباحث  تقدمي .15

 وينصح الباحثين بتجنب ما يلي:

 واالسالمية.املساهمة واملشاركة في تنفيذ أبحاث علمية تتعارض مع القيم اإلنسانية  .1

 املساهمة واملشاركة في تنفيذ واستخدام أبحاث تعود بالضرر على اإلنسان والوطن واملجتمع. .2

، وإن اقتضت الحاجة إلى ذلك فالبد من العمل ملجتمعاإجراء األبحاث العلمية التي لها تأثيرات سلبية على  .3

 افقات من الجهات املختصة.على تقليل اآلثار السلبية قدر اإلمكان بعد الحصول على املو 

 الغش والخداع وعدم األمانة في أي مرحلة من مراحل البحث العلمي. .4

 املادة الثالثة: سلوك الباحثين

 على الباحثين مراعاة ما يلي:

 وتنمية املجتمع. ل تفهم حاجات املجتمع ومشاكله والعمل على إيجاد الحلو  .1

 خالل مراحل البحث .2
ً
 وأمينا

ً
 .أن يكون الباحث صادقا

 احترام أفكار اآلخرين واالستفادة منها مع املحافظة على حقوقهم وعلى امللكية الفردية وآراءهم ونتائجهم. .3

 االهتمام بجودة األبحاث العلمية ورصانتها دون ربط ذلك باملكافآت والحوافز املادية واملعنوية. .4

 ج.مراعاة الدقة في االقتباسات وفي كتابة البحث بوضوح وفي إظهار النتائ .5

التعاون وتبادل األفكار واالقتراحات مع اآلخرين واملختصين وعدم إخفاء وحجب املعلومات ومصادر  .6

 الحصول عليها.

 االبتعاد عن األهواء واملصالح الشخصية عند إجراء أي نشاط بحثي. .7

 عدم إخفاء أية نتائج علمية عن الجهات التي ينفذ البحث لصالحها. .8
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بأي شكل من األشكال ملصلحته الشخصية أو ملصلحة اآلخرين دون الرجوع عدم استغالل النتائج البحثية  .9

 إلى الجهة املشرفة على البحث.

عدم املساهمة في أي بحث ليس لديه الخبرة العلمية واملهنية الكافية فيه، واإلفصاح عن تخصصه وخبرته  .10

 بكل مصداقية.

 املادة الرابعة: فريق العمل

 مراعاة ما يلي: على الباحث في إطار فريق العمل

 االلتزام باالتفاقيات والعقود املبرمة مع الباحثين. .1

 م الشخصية.حقوقه ين في البحث واملحافظة علىلألشخاص املشارك لحقوق اااللتزام بقواعد وتعليمات  .2

 العمل بتفاٍن وإخالص مع فريق العمل وتعزيز مبدأ التعاون واالحترام املتبادل بين الباحثين. .3

 مبدأ العدل واملساواة واإلنصاف بين أفراد الفريق. إرساء .4

 األمانة والصدق في التعامل مع جميع أفراد فريق البحث. .5

 االبتعاد عن التفرد واألنانية واملصالح الشخصية في إنجاز األبحاث العلمية. .6

 عن األهواء واملص .7
ً
 الح.اختيار فريق العمل من ذوي الخبرة واالختصاص بشفافية وموضوعية وبعيدا

 املادة الخامسة: اإلعداد والنشر

 -على الباحث في مجال اإلعداد والنشر مراعاة ما يلي:

 الحرص على اإلملام بالنظم والقوانين والتعليمات الخاصة بإعداد األبحاث العلمية ونشرها. .1

مسؤولية كاملة عن نتائج بحثه، وباألخص مسؤوليته عن الجزء الذي يقع في مجال  الباحث مسؤول .2

 تخصصه.

 املحافظة على حقوق النشر والتأليف. .3

 مراعاة الدقة واألمانة في التوثيق واالقتباس واملحافظة على حقوق األخرين. .4

 عدم تقديم نفس البحث بغرض النشر ألكثر من جهة في نفس الوقت. .5

 البحث في أكثر من مكان. عدم تكرار نشر  .6

 احترام تقارير املحكمين واالستفادة منها في تقوية البحث. .7

 تجنب النشر في مجاالت وهمية )مقرصنة(. .8

نشر اإلنجازات والنتائج العلمية وإتاحة املجال ألن يستفيد منها املجتمع، وعدم تشويه الحقائق العلمية  .9

 وتأخير نشرها.
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 رين املادة السادسة: حفظ حقوق األخ

 على الباحث في مجال حفظ حقوق اآلخرين مراعاة ما يلي:

ليه بينهم، ويأخذ في عين االعتبار الجهد املبذول ع وضع جميع أسماء املشاركين في البحث حسب املتفق .1

 والدرجة العلمية وسمعة الباحث العلمية.

أهواء شخصية، وفي حالة مراعاة ترتيب أسماء املشاركين على حسب مساهماتهم الفعلية دون محاباة أو  .2

، إذا لم يكن هناك اتفاق فيما بينهم يقض ي بغير ذلك.
ً
 التساوي في املساهمة فتذكر أسماؤهم أبجديا

إلى املحافظة على سرية املعلومات التي تصل الباحث، مثل: املعلومات الشخصية أو غيرها وعدم اإلساءة  .3

 اآلخرين أو إفشاء أسرارهم.

 .مالءز ق البحث سواء أكانوا طلبة أو االعتراف بعمل فري .4

 يذكر الباحث في بحثه معلومات وافية عن مصادر تمويل البحث. .5

 التوجه بالشكر إلى الجهات املمولة وإلى كل من ساهم وشارك في إنجاز البحث. .6

 االلتزام باالتفاقيات املوقعة مع الجهة املمولة مع حفظ حقوق النشر والتأليف وامللكيات الفردية. .7

 ملادة السابعة: تجنب ممارسات مخالفة لألمانة العلميةا

ال تقوم على أساس البحث العلمي أو  –مهما كان قدرها  –على الباحث عدم تقديم نتائج أو توصيات علمية  .1

 على نتائجه.

على الباحث عدم عرض النتائج العلمية التي يتم التوصل إليها بطريقة غير صحيحة، واستبعاد ما ال يريد  .2

 يعرضه من النتائج الحقيقية الناجمة عن الدراسة العلمية.أن 

 ضعيف الداللة، ومعاملته بمستوى  .3
ً
على الباحث عدم إقرار أو التركيز على مدلول في بحثه قد يكون عرضيا

متكافئ مع بقية النتائج املتحصل عليها في السياق العام للبحث العلمي، وإهمال دالالت أخرى قد يؤدي 

 ضعاف الفكرة التي يتمحور البحث حولها.إبرازها إلى إ

 من أي عمل بحثى لغيره، أو يهمل اإلشارة إلى مصدر أي يقتبسه  .4
ً
 أو كال

ً
على الباحث أال ينسب إلى نفسه جزءا

 من أفكار.

ينبغي على الباحث تجنب املبالغة في ذكر املراجع واملصادر العلمية واالسناد دون الرجوع إليها، وتالفي سرد  .5

 راجع في ههاية بحثه ليإيحاء بسعة خلفيته العلمية في مجال بحثه.أسماء امل

على الباحث اإلشارة إلى جهود اآلخرين الذين تم االستفادة من أعمالهم حتى في حالة عدم نشرها، وتجنب  .6

 إضافة أي أسماء على البحث العلمي ليس لها دور يذكر في إنجازه.

كتابة سيرته العلمية وعدم املبالغة في إبراز الخبرات واإلنجازات  قية فيداعلى الباحث تحري الدقة واملص .7

 الشخصية بهدف الحصول على أي مصلحة أو تضليل اآلخرين.
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 املادة الثامنة: ضوابط التحكيم

حكم مراعاة تنفيذ ما يلي:
ُ
 على امل

 إبداء رأيه بنزاهة ودون تحيز أثناء تحكيم البحث أو االنتاج والنشاط العلمي. .1

 البحث وتحكيمه أو االنتاج والنشاط العلمي بكل موضوعية وسرية تامة.تقييم  .2

تقييم البحث وتحكيمه أو االنتاج والنشاط العلمي الذي يكون ضمن اختصاصه وخبرته فقط، وفي حاالت  .3

 يمكنه أن يوص ي بترشيح أحد زمالئه فيما ليس من اختصاصه.

توجيهاته، إن وجدت، حول البحث أو االنتاج أو إبداء رأيه بوضوح مع تقديم مالحظاته، وانتقاداته، و  .4

 النشاط العلمي قيد التحكيم إلى الجهة طالبة التحكيم.

عدم املشاركة في تقويم أو تحكيم نتائج أبحاثه أو نشاطه العلمي، أو ما أشرف أو شارك في االشراف عليه  .5

 من أبحاث، أو أي أوجه نشاط علمي آخر.

بحثي أو تقرير مشاريع بحثية لجهة ذات صلة أو عالقة باملحكم تنطوي  عدم املشاركة في تحكيم أي مقترح .6

 على مصالح مشتركة بين الجهة واملحكم مهما كانت.

حكم إلى االنتحال العلمي في املادة العلمية التي يقوم بتحكيمها، يلزم عليه اإلشارة إلى  .7
ُ
في حالة إشارة امل

صلي املنتحل منه، كذلك في حالة اإلشارة إلى وجود خلل علمي الفقرات التي تم انتحالها مع إرفاق املرجع األ 

 كان يجب على املحكم اإلشارة إليه بدقة و أمانة.
ً
 أيا

تحري الدقة في التمييز ما بين الخطأ في التحرير عند ذكر املرجع في املادة املحكمة وبين االنتحال العلمي،  .8

 وبيان ما إذا كان الخطأ عن دراية وقصد أم عن سهو.

 املادة التاسعة: الجهة املخولة بالنظر في مخالفات "مدونة سلوك الباحثين"

 باألمانة العلمية أو الشك فيها 
ً
تحال حاالت اإلخالل بمدونة سلوك الباحثين وخاصة املوضوعات التي تشكل إخالال

 إلى لجان تحقيق متخصصة للبت فيها وتطبق القرارات الخاصة بذلك.

**** 

** 
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