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 تقديم:

 لكلية التربية , الميثاق األخالقي دليلمن  انطالقا

أهتتم  كأحتتدبأهميتتة مجتتاب البحتتث العلمتتي  إيمانتتا و ,طتتور و الرقتتي التتتي تنشتتدها الكليتتة و استتتكماال لمستتيرة الت 

 بشتتتك  العلملللي البحلللث ألخالقيلللات دليلللل تتتتأتي أهميتتتة وجتتتود ؛واجبتتتات و مهتتتام عضتتتو هيئتتتة التتتتدري و أبتتتر  

أهميتتتة  ىهيئتتتة التتتتدري  و التتت   أكتتتد علتتت ضتتتوع اممستتتتق  و مكمتتت  للميثتتتاا األخالقتتتي العتتتام لواجبتتتات و مهتتت

التتتتي ستتتيتعره لهتتتا هتتت ا التتتتدلي   والعلمتتتي بشتتتك  عتتتام ,  البحتتتث ألخالقيتتتاتالتتتتدري   هيئتتتةعضتتتو  تبتتتاعا

 يلي : فيمابالتفصي  

 : علميال البحث .1

  : تعريفه

أو مشتتتكلة معينتتتة  ألةتقصتتتي الحقتتتاشق فتتتي شتتتأن مستتت أجتتت متتتن   ثهتتتو عمليتتتة فكريتتتة منظمتتتة يقتتتوم بهتتتا  الباحتتت

طريقتتتة علميتتة منطقيتتتةل بويتتتة الوصتتوب إلتتتى نتتتتاشب عمليتتة تستتتهم فتتي حتتت  بعتتت  المشتتاك  التتتتي تواجتتته  اتبتتاعب

 . لمجتمعا

أخالقيتتتةل وذلتتته إضتتتافه إلتتتى أنتتته عمليتتتة منهجيتتتة تتتت د  إلتتتى اكتستتتا  المزيتتتد  عمليتتتة أيضتتتاالعلملللي  البحلللث و

التتتنف ل  علتتتممشتتتكالت فتتتي مجتتتاالت التربيتتتة و متتتنظتتتواهر المختلفتتتةل وحتتت ه متتتا يواجهنتتتا متتتن المعرفتتتة عتتتن ال

أخالقيتتتتة يجتتتتن أن يكتتتتون متستتتتلحا بهتتتتا ل جنبتتتتا إلتتتتى جنتتتتن متتتتع  اتالباحتتتتث العلمتتتتيه مواصتتتتف علتتتتىولتتتت ا ف

  هلالمواصفات المعرفيه والمنهجي

 ل المشتتكالت وحتت  ل والتنبتت  ل الوصتت  إلتتى تستتعى العلمتتي البحتتث أهتتداف إنالعامللة :  أهدافلله

 . اإلنسانية المعرفة وتطوير ل والتحكم والضبط ل جديدة حقاشق واستخالص

 اجراء البحوث في االطار االخالقي : أهداف

 من مراعاة الشروط التالية : بدأخالقي , ال  طارإلكي يكون البحث في  و

الشتتتتاملة  ايتتتتةو المعرفيتتتتة  و تحستتتتين نوعيتتتتة الحيتتتتاة و الرع البشتتتتريةالتنميتتتتة  فتتتتي البحتتتتثيستتتتهم  أن -

 . نسانللحفاظ على كرامة اإل

 تفوا الفواشد المرجوة من البحث األضرار المتوقع حدوثها منه . أن -

مبتتادا األختتالا  و أال تكتتون الوايتتة النبيلتتة مبتتررة لوستتيلة  يتتر  متتعتتفتتق وستتاش  البحتتث العلمتتي  أن -

 أخالقية .

  نستتتتتاناألخالقتتتتتي و مبتتتتتادا حمايتتتتتة اإل طتتتتتارالبحتتتتتث و مخرجاتتتتتته متتتتتع اإلفرضتتتتتية  ارهتتعتتتتت أال -

 والمجتمع ال   يعيش فيه .

 

 العلمي :  بحثال أخالقيات .2

 تعريفها  : 

بهتتتا عنتتتد قيامتتتته  ستتتتهالمبتتتادا والقتتتتيم والتقاليتتتد األكاديميتتتة التتتتتي ينبوتتتي علتتتى الباحتتتث التم مجموعتتتةهلللي   

 بالبحث.

 تنفه عنه . الال يتجزأ من العملية البحثية و اتعد االعتبارات األخالقية جزء و
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االلتتتتزام  بمستتتتو  يتتترتبطفتتتي المجتمتتتع األكتتتاديمي  العلمتتتيالمعتتتروف أن االلتتتتزام بأخالقيتتتات البحتتتث  متتتن و

إنتتته متتتن المفتتتتره أن تكتتتون درجتتتة االلتتتتزام أعلتتتى بتتتين األكتتتاديميينل  إالالعامتتتة فتتتي المجتمتتتع.  قيتتتاتباألخال

 معرفة الحق والحقيقة وتتمتع بمستو  عاب من الوعي. باعتبارهم نخبة تعم  من أج  

 محاورها  : 

 المشرف على البحث . األستاذ و المبحوثينو  الباحثو  البحث صمحاور : فيما يخ ثالثةتتمث  في  و

 :  فيما يخص البحث :أوال

 

 ( Accuracy)  الدقة -

مقتتتايي  دقيقتتتة  عتمتتتادمتتتا يميتتتز البحتتتث العلمتتتي عتتتن  يتتتر  متتتن أنمتتتاط التفكيتتتر األختتتر  . و هتتتي تعنتتتي ا وهتتتي

 هي تشم  جميع مراح  البحث . ومقبولة .  ةللوصوب الى نتاشب علمي يةقيم و أس  علم لىإمستندة 

 (   ( Objectivityالموضوعية -

 تضرتعتتتتتتتتتتتاأو ثحالبا ظرن هةجو  تزع ءاوس هي ماك إليها  صوالت مت يتال  شقذكتتتتتتتتتتتر الحقتتتتتتتتتتتا نتتتتتتتتتتتيتع و

 , و البعد عن التأثر باألهواء و االنفعاالت . اعليه  يرحت أو ريويت أ  دون لعهام

 (Integrity)  العلمية األمانة -

الدقتتتة فتتتي التوثيتتتق واالقتبتتتاى واإلشتتتارة إلتتتى المراجتتتع وأصتتتحابها وفتتتق أصتتتوب منهجيتتتة  بشتتتك  ال يختتت   هتتتي

و التجتتتار  بشتتتك  عتتتادب و  بيانتتتاتتحليتتت  ال لتتتىإ ضتتتافةباإلأو تحريفها. عطيتتتاتبحقتتتوقهمل وعتتتدم اختتتتالا الم

 . بعمق و دقة , ثم تقديم ه   البيانات بشك  كام  وواضح

 ( Originality)  األصالة -

جديتتتدة و خاصتتتة بالباحتتتث و ليستتتت نستتتخة مكتتتررة متتتن أبحتتتاث   جراءاتتتتهإأن تكتتتون فكتتترة البحتتتث و  بمعنتتتى

 .أخر  

 ( Truthfulness)  المصداقية -

الصتتتفة  هتتتو والصتتتحة واالستتتتقامة فتتتي القتتتوب والفعتتت ل وتطتتتابق الظتتتاهر والبتتتاطن  نتتتيفتتتي البحتتتث يع الصتتتدا

للبحتتث  بتتدءا متتن اختيتتار موضتتوع يعبتتر عتتن مشتتكلة واقعيتتة متترورا بمرحلتتة تقصتتي الحقتتاشق التتتي  المال متتة

 تحليلها تحليال صادقا . تسهم في ح  المشكلة المطروحة , و وصوال لمرحلة النتاشب و مناقشتها و

 ( Regularity: )  التنظيم -

 االستناد على منهب علمي في طرح المشكلة و وضع الفروه و البراهين بشك  منظم و دقيق . أ 

 بقواعد النشر : االلتزام -

متتع العلمتتاء انختترين و المهنيتتين فتتي نفتت  المجتتاب  هو المشتتاركة فتتي نتاشجتت ابتتتهيكتمتت  البحتتث حتتتى تتتتم كت ال

 . نتاشب البحوث واجن أخالقي بالغإف و ك  من قد يستفيد منه, ل له ال بد من االلتزام بقواعد النشر,

 

  : فيما يخص الباحث : ثانيا

 :  اإلنصاف -

 بالحجة خصمه بمناقشة يقوم وأن بحثه في وموضوعيًا منصفًا يكون أن الباحث
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 .الحقيقة إلى للوصوب العلمية واألدلة

  العلمي التواضع -

 يتص  أن الباحث على ل ا العلمي والبحث الباحثين آفة العلمية الحياة في التكبر

 .خرينان لنقد متقبلة متواضعة علمية بشخصية

 (intellectual property)  لآلخرين الفكرية الملكية احترام -

يتحتر  الدقتة فتي نقت   أن عليته بت  لنفسته لويتر  متا الباحتث ينستن فتال العلميتة األمانتة مظتاهر متن وهتي

التتتتي استتتتعان بهتتتا فتتتي بحثتتته  علومتتتاتالمصتتتادر التتتتي استتتتقى منهتتتا الباحتتتث الم لتتتىإ شتتتارة, و اإل رينآراء انختتت

 وفق أصوب منهجية مع ذكر اسم الم ل  .

    ( Criticism )الهادف النقد -

التتتي تقتتود متتن مالحظتتة  تختتالب تحليتت  االستتتدالال متتن العلمتتي البحتتث كتابتتة فتتي الهتتادف النقتتد إعمتتاب

 .فقط ناقد إلى الباحث يتحوب فال معرفة الحقاشق و الوقاشع .  لىإالوثاشق 

 y(Responsibilit: ) المسئولية -

يتعلتتتق بتأثيراتهتتتا  متتتاالمستتتئولية الكاملتتتة لكتتت  بحتتتث أو تجربتتتة علميتتتة يقتتتوم بهتتتا و خاصتتتة في احتتتثالب يتحمتتت 

 و الصحة العقلية و النفسية . نسانعلى حياة اإل

 (  Creativity)  اإلبداع -

 حيتتث ؛ جهتتهالمشتتكالت التتتى توا  و حتت جديتتدة أفكتتار توليتتدللباحتتث يجعلتته قتتادرا علتتى  بتتداعياإل التت كاء

 .واألصالة باإلبداع البحث يتص  أن يجن

 (  Collaboration)  التعاون -

, و تعزيتتتتز ذلتتته متتتتن  ةأهتتتداف المشتتتتاركة العلميتتت لتتتتىالعلمتتتتي باالعتمتتتاد ع عتتتاونالعمتتت  ضتتتمن نطتتتتاا الت أ 

 بين العلماء و الطال  . تبادلةخالب تبادب الخبرات و المعلومات باالعتماد على الثقة الم

 :(Expertise)   الخبرة -

 العلمي . وتخصصه لخبرته مناسبًا الباحث به يقوم ال   العم  يكون أن يجن

 

 :لمبحوثينيخص ا فيما:  ثالثا

 : همحق فمن

 :من الضرر الحماية -

أن الباحتتتث مستتت وب عتتتن تتتتوفير الحمايتتتة للمبحتتتوثين المشتتتاركين فتتتي البحتتتث متتتن أ  خطتتتر متتتاد  أو  بمعنتتتى 

معنتتتتو  أو اجتمتتتتاعيل وإذا كتتتتان يترتتتتتن علتتتتى مشتتتتاركتهم حتتتتدوث ضتتتترر معتتتتين فالباحتتتتث عليتتتته إخبتتتتارهم 

 باحتمالية حدوث ضرر ما من  البداية؛ لعدم المفاجأة به.

  المعلومات سرية -

 كش  على يعم  فال األوقات ك  في بالبحث المستهدفين هوية حماية بها ويقصد

 .االخرين لد  أسرارهم عن الكش  أو هويتهم
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 : موافقتهم على الحصول -

قبت   بت له وإخبتارهم بحثته فتترة ختالب معهتم العمت  يتود متن موافقتة علتى الباحتث يحصت  أن وهتي

 .الشروع في تطبيق البحث 

 : نسحاباال  حق -

 متن االنستحا  حتق لهتم متطتوعين يكونتون متا  البًتا بالبحتث المستتهدفين أن يتدر  أن الباحتث علتى

 .وقت أ  في الدراسة

 الرقمي التسجيل -

 بالبحث المستتتهدفين موافقة دون فيديو تستتجي  أو أصتتوات تستتجي  أو صتتور بالتقاط اليقوم أن الباحث على

 . بعد  ولي  البحث في الشروع قب  الموافقة تكون وأن

 المبحوث : احترام -

 .الباحث األسئلة التي تحط من قدر المبحوثل وتقل  من احترامه لنفسه جهأن ال يو بمعنى

 

 العلمي: شرافاإل  في ستاذاأل أخالقيات: فيما يخص رابعا

 وتتمثل والقوانين اللوائح قبل الجامعيه األخالق الطالب و المشرف بين العالقه يحكم

 : يلي فيما خالقاأل هذه

o أصتيال موضتوعايكتون  بحيتث البحتث موضتوع اختيتار فتى واألمتين المخلتص التوجيتة 

 .ذله قب  تكرار  عدم من التأكد يتم أن و ةوالكلي الطالن علي العلمية بالفاشدة يعود

o  فيه والمشاركه الجماعي البحثي العم  تفعي. 

o األستاذ إشراف تحت ببحثة القيام على الباحث قدرة من التأكد. 

o عنها للدفاع االستعداد و ونتاشجه وتحليالته بحثه مسئوليه تحم  علي الطالن تعويد. 

o والسرية ةالعلمي األمانة علي المستمر التأكيد . 

o الطالن في العلمي الباحث خصاب تنمية. 

o العلمي البحث أصوب أو المنهب في طالبه مع يتهاون أال. 

o الحتتديث ندا  وتبعتتا البنتتاء الحتتوار أصتتوب وفتتق واالعتتتراه بالمناقشتتة يستتمح أن 

 .عليها المتعارف

o انخر دون بأحدهم يهتم فال عليهم شرافباإل يقوم ال   الطال  بين يساو  أن. 

o ستواء قدراتته وتستفيه الطالتن إهانتة أو إذالب أو ابتتزا  ستلوكيات إلتى االنتزالا عتدم 

 .للرساش  العلنية المناقشة جلسات في أو البحث أثناء

o نتتتتاشب مستتتتقلة بنتتتاء  لتتتىإتوصتتتله  تقبتتت المنطقتتتي , و ي لتفكيتتترينمتتتي فتتتي الطالتتتن قتتتدرات ا أن

 على ه ا التفكير .

o مد  . قصىأ لىإيتابع أداء الطال   أن 
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 أخالقيات البحث العلمي :  متابعة إجراءات -3

 :ات البحث العلمي بالكليةلجنة أخالقيشكيل ت

وكيتتتت  الكليتتتتة لشتتتتئون رشاستتتتة ب لجنتتتتة أخالقيتتتتات البحتتتتث العلمتتتتي بالكليتتتتة بقتتتترار متتتتن مجلتتتت  الكليتتتتة.تشتتتتكلت 

 الدراسات العليا والبحوث وعضوية ممث  لك  قسم علمي.

 نشطة العلمية بوحدة ضمان الجودة.مقرر اللجنة أحد أعضاء لجنة البحث العلمي واأليتولى 

 اللجنة:مهام 

 وضع إجراءات محددة لإللتزام بمدونة أخالقيات البحث العلمي بالكلية. -1

وث العلمية متضمنة بحوث أعضاء هيئة التدريس والهيئة جراءات البحإفى  تدعيم المعايير األخالقية -2

 ر، من خالل نشوالدكتوراه والحوث المشتقة منها والمشروعات البحثية المعاونة ورسائل الماجستير

 والدعم الفني والتدريب.الوعي ، وتقديم االستشارات 

 العلمية  مواكبة معايير جودة البحوث -3

 مراجعة موضوعات الرسائل العلمية قبل تسجيلها. -4

 مراجعة خطة عمل البحوث العلمية قبل السماح في البدء فيها. -5

 البحوث العلمية قبل نشرها بمجلة الكلية.مراجعة  -6

 مجلس الكلية(-العرض الدوري لتقارير اللجنة على المجالس المختصة )مجالس األقسام العلمية -7

 إتخاذ إجراءات تصحيحية في ضوء المتابعة الدورية للبحث العلمي بالكلية. -8

 متابعة إلتزام األقسام العلمية بالخطة البحثية للقسم والكلية. -9

 حقوق الملكية الفكرية للباحثين. حماية -10
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