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جمهُد ومفاهُم أطاطُت
ملاذا أخالقُاث البحث الػلمي؟
مجاالث أخالقُاث البحث الػلمي
ألاماهت الػلمُت (الظعى ألامادًمى /الظسقت الػلمُت)
غلى مً جقؼ مظئىلُت مساغاة أخالقُاث البحث الػلمي

أخالقُاث البحث الػلمي
ً خعلب إجساء البحث الػلمي الجُد جىافس مجمىغت مً القُم
واملبادا ألاخالقُت فُمً ًمازطها
 فالػملُت البحثُت لِظذ مجمىغت مً ألاطع وإلاجساءاث التي
جخصل بخحدًد املشهلت وإغداد الخصمُم البحثي وججمُؼ
البُاهاث والخػامل إلاحصاةي مؼ جلو البُاهاث ولخابت جقازٍس
البحث فقغ ،وإهما هىاك مجمىغت مً املػاًحر ألاخالقُت التي
جصاحب مل مسحلت مً جلو املساحل وغلى الباحث أن ًنىن
ملما بخلو املػاًحر والقُم وٍلتزم بها.

ما املقصىد بأخالقُاث البحث الػلمي
 هي ييع مجمىغي ييت مي ييً القي ييُم والظي ييلىلُاث التي ييي ًجي ييب لت ي يزام بممازط ي ي ها
ً
ً
مػسفُا ومهىُا”
 جقخض ي يييي أخالقُ ي يياث البح ي ييث الػلم ي ييي احتي ي يرام حق ي ييى خ ي ييسًٍ و زا ه ي ييم
ولي ييسام هم ،طي ييىاء أمي يياهىا مي ييً الي ييصمالء البي يياحثحن ،أم مي ييً املشي ييازلحن ي ييع
البحث أم مً املظ هدفحن مً البحث.
 وجدبجييم مبييادا أخالقُيياث البحييث الػلمييي غامييت قُمتييي " :الػمييل إلاًجييا ي
والػدى (غدم طخغالى) " و " ججىب الضسز ”
 وهاجي ييان القُمخي ييان ًجي ييب أن جنىهي ييا زلحزحي ييي غخبي ييازاث ألاخالقُي ييت خي ييالى
غملُت البحث .

مصادز أخالقُاث البحث الػلمي
•مصدز غقابدي (الدًاهاث الظماوٍت)
•القُم:

ُ
ّ
ّ
جخماغُت التي جقىم غليها حُاة املجخمؼ إلاوظاويّ
– الفضابل الخلقُت و
– غقُدة داخل الشخص زابخت ال جخغحر بمسوز الصمً او بخغحر ظسوف الػمل.

•الىظم والقىاغد:
– الضىابغ والىظم الحالمت والصادزة مً املؤطظاث ظبقا للخىجه املنهي.
– مجمىغت لىابح جحنم الظلىلُاث الفػلُت للشخص ازىاء حػامله مؼ
غىاصس الػمل.

أخالقُاث البحث الػلمي ع طالم
– القس ن النسٍم
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• قاى هللا حػالى﴿ :و ِإهو لػلى خل ٍق غ ِظ ٍُم﴾ [طىزة القلم] 4:
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• ْغ َ ًْ َ أ ِ ي هسٍسة أن زطىى الل ِه صلى الله غلُ ِه وطلم ق ِ
ألاخال ِ .
• غً غمسو بً شػُب ،غً أبُه ،غً جده ،أهه طمؼ الىبي صلى هللا غلُه وطلم
ً
ًقىى" :أخبرلم بأحبنم إلع ،وأقسبنم مجي مجلظا ًىم القُامت؟" ،فظنذ القىم،
ً
ً
فأغادها مسجحن أو زالزا .قاى القىم :وػم ًا زطىى هللا ! قاى" :أحظىنم خلقا".

– الترار إلاطالمي
• قىى ابً القُم الجىشٍت "الدًً مله خلق ،فمً شاد غلُو ع الخلق فقد شاد
غلُو ع الدًً"

ملاذا أخالقُاث البحث الػلمي؟
 ضمان غملُت بحثُت طلُمه وهصيهت لخثمس اهخاجا غلمُا وبحثُا ممحزا
 حفظ حقى ألاشخاص
 حفظ حقى امللنُت الفنسٍت
ظبقي ي ييا كغي ي ييالن هلظي ي ييىهي ( )۱۹۸۳و جحي ي يياد الػي ي يياملي ل خالقُي ي يياث جي ي ييخ خص
القىاغد إلازشادًت فُما ًلع:
 احترام ألاشخاص (احترام اطخقالى ذوي ألاهلُت وحماًت غحير القيادزًٍ
غلى جلو طخقالى).
 املىفػت (واجب فػل الخحر).
 غدم ضساز (واجب مخىاع غً احدار الضسز).
 الػدالت.

الخػلُم الػالع والبحث الػلمي
• ملؤطظ ي يياث الخػل ي ييُم الػ ي ييالع دوز مه ي ييم ي ييع اهخ ي يياي املػسف ي ييت الػلمُ ي ييت وجىمُ ي ييت
املجخمؼ.
• ًسجنييص البحييث الػلمييي غلييى املييىزور الػلمييي والثقييا ع املت يرالم واملخعييىز غبيير
حسلييت الخييازٍس إلاوظيياوي ،حُييث ان ألابحييار الػلمُييت ألامادًمُييت املخ صصييت
التي ًقىم بها الباحثىن ع جصء لبحر منها غخماد غلى ما أهجصه الظابقىن.
• الخحدي ن الري ًىاجهه مسلص بحار ومؤطظاث الخػلُم الػيالع ًخػليق
بحقى امللنُت الفنسٍت واليشس الػلمي وألاماهت الػلمُت .
• وه ييرا ًخعل ييب ق ييىاهحن ول ييىابح للخػام ييل مػه ييا ومىاجه ييه م ييل الخح ييدًاث الت ييي
حػترضها.

الضىابغ ألاخالقُت ع البحث الػلمي
إجراء
البحوث
والتجارب

التعامل مع
الكأئنات
الحية

نشر
نتائج
البحوث

إعداد الخطط
والمقترحات
البحثية
الضوابط
االخالقية فى
البحث العلمى

مجاالث أخالقُاث البحث الػلمي
حقى امللنُت الفنسٍت:
هع مجمىغت الحقى التي جحمي
إلاهخاي الفنسي و بداعع وإلاوظاوي
وحشمل الحقى الصىاغُت ،والحقى
ألادبُت ،والػالماث الخجازٍت ،وبساءاث
ختراع.

اليشس الػلمي
اليش ييس الػلم ييي ه ييى غملُ يياث إوش يياء ألاوزا البحثُ ييت والنخ ييب وال ييدوزٍاث وغحره ييا
بشهل وزقع أو زقمي ،حُث ًقىم الباحثحن بئزطاى أغمالهم البحثُت إلى املجالث
الػلمُت أو دوز اليشس لخحنُمها ووشسها.
الػدً ي ي ييد م ي ي ييً ال ي ي ييدوزٍاث الػلمُ ي ي ييت ودوز اليش ي ي ييس الػسبُ ي ي ييت والػاملُ ي ي ييت (الىزقُ ي ي ييت
و لنتروهُت) حظاهم ع وشس الػلىم بشتم املجاالث ،ولنً هىاك جفاوث لبحر يع
ً
أصال ها وجدً ها ،وأغلبها لم ًحدر حغُحيرا يع الفحيص واملساجػيت وقىاغيد اليشيس
ع ظل الخغحر والخعىز الدابم الري وشهده.
ًيبغييع غلييى محييسزي ومحنمييي النخييب وألابحييار أن جحييسص غلييى وجييىد اج يساءاث
جؤلد ألاماهت واملىضىغُت ع الخحنُم واليشس.

ألاماهت الػلمُت – ضىابغ غامت
ُ
جىفُ ي ي يير ،أو املش ي ي ييازلت ي ي ييع جىفُ ي ي يير ،أي بح ي ي ييث غلم ي ي ييي ًخػ ي ي يياز
وألاخالقُاث إلاطالمُت.
إهج يياش البح ييث بعسٍق ييت جي ييخقص م ييً لسام ييت إلاوظ ييان أو جخػ يياز
الخحر والصالح والقُم وألاغساف البشسٍت.

م ي ي ييؼ الق ي ي ييُم
م ييؼ مب ييادا

احترام امللنُت الفنسٍت لآلخسًٍ ،والدقت ع هقيل أفهياز خيسًٍ ،وإلاشيازة إليى
املصادز التي اطخػان بها الباحث ع جمؼ املػلىماث وفق أصىى مىهجُت.
جمي ييؼ البُاهي يياث بػىاًي ييت ودقي ييت ،دون جححي ييز وأخي يير املىافقي يياث الالشمي ييت حظي ييب
ألاصىى املخػازف غليها بدون اطخغالى.

ألاماهت الػلمُت – ضىابغ غامت
ًجي ييب جحلُي ييل البُاهي يياث بشي ييهل غي ييادى ودقُي ييق ،لمي ييا ًجي ييب اطي ييخ دام
خخبازاث إلاحصابُت ذاث الػالقت.
غييس الىخييابث البحثُييت بمصييداقُت وشييفافُت وجقييدًم البُاهيياث بشييهل
مامي ييل وواتي ييح ولخابي ييت البحي ييث بخفاصي ييُل مافُي ييت جمني ييً البي يياحثحن مي ييً
إغادة الخجازب والخحقق مً الىخابث.
ُ
حفي ييظ حقي ييى الجهي ييت ،التي ييي ًىفي يير البحي ييث غليهي ييا ،ي ييع هخي ييابث البحي ييىر
الػلمُت واملىخجاث الفنسٍت التي ًخىصل إليها أو ًعلؼ غليها.

ألاماهت الػامت -ضىابغ اليشس والخألُف
• غدم إغفاى أطماء املشيازلحن يع البحيث ،غىيد السغبيت يع وشيس ألابحيار
أو ألاوزا
• الػلمُت أو املشازلت ع مؤجمس أو هدوة.
• مساغي ي يياة جسجِي ي ييب أطي ي ييماء البي ي يياحثحن ي ي ييع ألاغمي ي يياى املشي ي ييترلت بىي ي ي ًياء غلي ي ييى
مظاهماتهم الفػلُت

ييع ذل ييو الػم ييل ،و ييع حال ييت الدظ يياوي ييع املظ يياهمت فخ ييرلس أط ييما هم
ً
أبجدًا ،إذا لم ًنً هىاك اجفا فُما بُنهم ًقضيي بغحر ذلو.
• غدم لخابت أطماء مً لم ًنً لهم مظاهمت فػلُت ع الػمل امليشىز.

ألاماهت الػلمُت – ضىابغ الخحنُم
• إبداء زأًه بجزاهت ودون جححز أزىاء جحنُم البحث أو إلاهخاي واليشاط
الػلمي.
• جقدًم وجحنيُم البحيث أو إلاهخياي واليشياط الػلميي بهيل مىضيىغُت وطيسٍت
جامت ،وضمً اخخصاصه وخبرجيه فقيغُ ،وٍمنيً ليه أن ًىبييي بترشيُح أحيد
شمالبه فُما لِع مً اخخصاصه.
• جق ييىٍم وجحن ييُم السط ييابل الجامػُ ييت بمىض ييىغُت واحترافُ ييت غالُ ييت ،وبُ ييان
وجدوًٍ الهخقاداث واملالحظاث الىازدة غلى السطالت.
• غييدم املشييازلت ييع جقييىٍم أو جحنييُم هخييابث أبحازييه أو وشيياظه الػلمييي ،أو مييا
أشييسف أو شييازك ييع إلاش يساف غلُييه مييً أبحييار ،أو أي أوجييه وشيياط غلمييي
أخسي.

الظسقت الػلمُت
 هع اطخ دام غحير مػتيرف بيه ِلفهياز وأغمياى خيسًًٍ ،حيدر بقصيد ،أو
بغحر قصد ،وطىاء أماهذ الظسقت مقصىدة أو غحر مقصىدة.

 هييى جقييدًم هصييىص أو أفهيياز مييأخىذة مييً مصييادز أخييسي بعسٍقييت ججػييل
املعلؼ غليها ٌػخقد أنها مً اهخاجو أهذ.

الظسقت الػلمُت
غالبييا مييا ًقييؼ الشييخص ييع خعييأ الظييسقت الػلمُييت غىييدما ال ًقييىم
بئطىاد ألاغماى إلى مصدزها ألاطاسيي أو ًقىم بصيُاغت املساجيؼ
بعسٍقت غحر منخملت.

ً
وقد حدد املهخمىن بقضُت الظسقاث الػلمُت أشهاال للظسقت ،منها:
• استخدام كلماث ،أو هصىص ،أو فكر ،أو رسىم جىضيحيت ملؤلف آخر.
• التقصير في وسب التىثيق للمؤلف ألاصلي.
• جلميح مرجكب السرقت العلميت بأهه املؤلف.
• التقصير في الحصىل على مىافقت املؤلف ألاصلي.

ملاذا هخمام بالظسقت الػلمُت؟
• الظ ييسقت الػلمُ ييت ه ييىع م ييً الخ ييداع وخُاه ييت ألاماه ييت ِلنه ييا جق ييدًم مش ييىه ِلغم يياى
خسًٍ ،وادغاء ملنُ ها.

• الظييسقت الػلمُييت اه هيياك لحقييى العباغييت .ففييي حالييت الفشييل ييع الحصييىى غلييى
مىافقت املؤلف ألاصلع قد جؤدي إلى أضساز وغساماث ومالحقياث قضيابُت ،وأطيىأ
مً ذلو.
• الظييسقت الػلمُييت جحييغ مييً أغميياى خييسًٍ وحػعييي الظيياز الحييق ييع الخفييى غحيير
الػ ييادى غل ييى أقساه ييه ال ييرًً ٌػخم ييدون غل ييى أهفظ ييهم ييع إهج يياش أغم ييالهم البحثُ ييت
الخاصت.
ً
• الظ ييسقت الػلمُ ييت جمث ييل اه هام ييا ملُث ييا ألاماه ييت الػلمُ ييت ،وط ييمػت ب ييسامث البح ييث،
والجامػاث ،وحتم الدوى.

اهىاع الظسقت الػلمُت
•
•
•
•
•
•
•

طسقت مقصىدة intentional
طسقت غحر مقصىدة non-intentional
طسقت واتحت وبنثرة major
طسقت بظُعت simple
طسقت غسضُت بالصدفت accidental
طسقت ذاجُت self
ً
أًا مان هىع الظسقت فهيي طيسقت وجسٍميت جميع الجزاهيت ألامادًمُيت
وال ٌػرز الباحث أو العالب بالجهل أو غدم املػسفت.

ججىب الظسقت الػلمُت
•هىاك زالر ظس أطاطُت ججىبو تهمت الظسقت الػلمُت:
 (1قخباض Quotation
 (2إغادة الصُاغت Paraphrasing
 (3الخ خُص Summarization

• جرلحر :الخىزُق هى غملُت إلحا الىص بمصدزه ألاصلع
بصىزة واتحت وإمداد القازا بمػلىماث مافُت لخدبؼ
املصدز ،بِىما املصادز هع مافت املػلىماث الىزابقُت التي
جسشد القازا للمصدز بهل دقت.

ألاخر مً أغماى خسًٍ ًمنً أن ًخم غً ظسٍق:
 -1قخباض املباشس = Direct Quotation
 هقل الىص لما هى ع صل
 - 2قخباض غحر املباشس = Indirect Quotation
 بئغادة الصُاغت Paraphrasing
 أو الخ خُص Summarization

قخباض املباشس
• اطخ دم غالماث قخباض ”“....
• ادخل جملت حشس بها للمصدز صلع
• ضؼ اشازة واتحت للمصدز ع املتن – بحن قىطحن
• ازبذ املصدز بدقت ع قابمت املصادز
مثاى:
• ”الرماء هى القدزة غلى القُام باليشاط الري ًمخاش بالصػىبت والخػقُد
والخجسٍد و قخصاد و هدفاع هحى هدف مػحن والقُمت جخماغُت و بخهاز
غلى أن ًنىن الفسد قادزا غلى القُام بهره املىاشغ جحذ الظسوف التي
جخعلب جسلحزا لجهد ومقاومت هفػاالث“ (الػِظىي . )125 :1997،

قخباض غحر املباشس /إغادة الصُاغت
• إغادة صُاغت الجصء املقخبع مً خسًٍ بهلماث وحػبحراث ًصىػها الباحث.
• الخب غبازة جدى غلى أن الىص املرلىز هى إغادة صُاغت ِلفهاز املؤلف ألاصلع.
• التزم بىفع فنسة املؤلف ألاصلع.
• اطخ دم ملماجو وحػبحراجو أهذ وال حظخ دم أًت ملمت للمؤلف ألاصلع.
• ضؼ املصدز ع املتن.
• ازبذ املصدز ع قابمت املساجؼ.
•مثاى:
• وقد بحن شهسان ( )2003أن الدًً ًمدها ب حر دلُل لسغاًت الرماء جخماعع وجىمُخه
مً خالى الحث غلى املظاواة و ماهه والصد والخػاون والدظامح والصداقت
وإلاخالص وجبادى الحب و حترام وضبغ الىفع و طخقامت والػدى والخىاضؼ
والدًمقساظُت ع املػاملت والنالم الحظً واحترام الغحر وحظً الظً والفساطت
جخماغُت.

قخباض غحر املباشس /الخ خُص
•
•
•
•
•
•

هى وضؼ الفنسة والىص املقخبع ع صىزة مسلصة م خصسة.
الخب غبازة جدى غلى أن الىص املرلىز هى م خص مسلص ِلفهاز املؤلف ألاصلع.
التزم بىفع فنسة املؤلف صلع.
اطخ دم ملماجو وحػبحراجو أهذ وال حظخ دم أًت ملمت للمؤلف ألاصلع.
ضؼ املصدز ع املتن بػد امل خص.
أزبذ املصدز ع قابمت املساجؼ.

مثاى:
• وفظسث دزاطت أبى هالى و خسون ( )1998ألاطباب التي أدث إلى ضػف فػالُت
مؤطظاث الخػلُم الػالع مً حُث مدي مظاهم ها ع خدمت قخصاد
الفلظعُجي بشهل غام ،ومً حُث ضػف ازجباظها بظى الػمل املحلع .......

الجهاث املػىُت بأخالقُاث البحث الػلمي
الباحث
الطالب

البحث
العلمى
رؤساء تحرير
المجالت
العلمية

الجهات
الداعمة

لجان اخالقيات
البحث العلمى
فى مؤسسات
التعليم العالي

المجتمع
ككل

الخالصت
• مً ألاولىٍاث طتراجُجُت ل جامػت طالمُت بغصة ومؤطظاث الخػلُم
الػالع ى فلظعحن هخمام بالبحث الػلمي ،لنىن البحث الػلمي املخمحز
ٌظهم ع حل بػض مشنالث املجخمؼ الى جاهب زفد وازساء املػسفت الػاملُت.

• وهرا ًخعلب الظعع الحقُقى لخحقُق أغلى مػاًحر الخفى البحثي مؼ
لتزام بأخالقُاث البحث الػلمي ع أزىاء مصاولت ألاوشعت البحثُت ،بما
ًخىافق مؼ الشسَػت إلاطالمُت ،وألاهظمت القاهىهُت ذاث الصلت.

املساجؼ
•
•

•
•

الشريف ،عبد املحسن (1436هـ) .أخالقُاث البحث الػلمي  .عمادة البحث العلمي.
جامعت امللك عبد العسيس.
داغستاوي ،مها ( 1434 / 1433هـ) .أخالقُاث البحث الػلمي .ضمن سلسلت محاضراث
مهاراث البحث العلمي .جامعت امللك سعىد.
مديىت امللك عبدالعسيس للعلىم والتقىيت  .ضىابغ ألاماهت الػلمُت  .السياست الىطىيت
للعلىم والتقىيت .اململكت العربيت السعىديت.
وزاره التربيت والتعليم والعالي ( .)2013دلُل اخالقُاث البحث الػلمي .مجلس البحث
العلمي .غسة .فلسطين.
• Refat, Ahmed (1433 H). How to Avoid Plagiarism. Taibah University, KSA.

