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 مقدمة 

الجامعة القوانين العامة الدولية الخاصة    وتتبنى،  كائز األساسية للجامعة اإلسالميةالر ُيعدُّ البحث العلمي أحد  

بما يحقق احترام حقوق اإلنسان والحيوان والبيئة، كما وتؤكد الجامعة على ضرورة  العلمي  البحث  بأخالقيات 

العلميت البحث  مبادئ  باحثيها  العلمطبيق  البحث  أخالقيات  تطبيق  أن  الجامعة  وترى  لحقوق  ،  حماية  هو  ي 

   .الباحثين وتشجيع لهم ملواصلة جهودهم في البحث العلمي
 

قية وتطبيقها في البحث رساء التميز البحثي، وااللتزام باملبادئ األخالإ  هيورؤيه الجامعة اإلسالمية فى هذا املجال  

العليا  و العلمي.   والدراسات  العلمي  البحث  شئون  العلمي، دور  البحث  بأخالقيات  الباحثين  التزام  من  التأكد 

 بحاث العلمية والتطبيقية. الباحثين واملشاركين في األ والحفاظ على سالمة 

 

 في ضوء أخالقيات البحث العلمي املتعارف عليها ع  تشجيع املمارسات البحثية الجيدة لىتهدف هذه املدونة إ
ً
،  امليا

 وتجنب الوقوع في األخطاء املهنية.

 

 املادة األولى: تعريف مدونة سلوك الباحثين 
 

 

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

بتاريخ الجامعة  تاريخ مصادقة مجلس   من 
ً
اعتبارا بها  املدونة  5/4/2016  العلمي، ويعمل  أحكام هذه  م، وتسري 

 على جميع الباحثين الخاضعين لنظام الجامعة اإلسالمية، وعليهم احترام ما جاء فيها.
 

 واألساسية العامة  املبادئ:  الثانيةاملادة 
 

 ما يلى: الباحثين  مراعاة ضرورة
 

 وتعكس مهنية همتس عامليعمل أبحاث متميزة وذات مستوى  .1
ً
 .هاوتميز  في رفع اسم الجامعة عاليا

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

 . )جميع مراحل البحث( ونشره

الجو    التزام .3 وبتوفير  وطلبتهم  زمالئهم  أبحاث  مسار  وتصحيح  وانتقاد  نقاش  بأخالقيات  الجامعة  باحثو 

 .األكاديمي امللتزم والنقد البناء

 عدم املبالغة في تقدير متطلبات البحث العلمي املادية والزمنية. .4

 رها.نتائج أو تغيي بكل دقة وموضوعية وشفافية، وعدم إخفاء أي  ظهار النتائج البحثية إ .5

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

 املعمول بها في جميع مراحل البحث العلمي وعدم مخالفتها. والقواعدااللتزام باألنظمة  .7
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الخاصة   .8 والقوانين  بالقواعد  األ   بإجراءاتااللتزام  في  والسالمة  الباحثين، األمن  )سالمة  العلمية  بحاث 

 العينات، العاملين، املعدات، الخ(. 

   بأخالقياتااللتزام بالتعليمات واللوائح الخاصة   .9
ً
بحاث على الكائنات   عند اجراء األ البحث العلمي وخصوصا

 الحية. 

 ب والتحقق من النتائج.عادة التجار الباحثين من إ كنيم  كتابة البحث العلمي بشكل واضح ومفصل  .10

على سرية البيانات التي جمعها ألغراض البحث ، ويتعهد بعدم استخدامها ألغراض شخصية   املحافظة .11

 .أو تسريبها لطرف آخر 

 . تهبحيث تكون متاحة للجميع، مما يساعد على االستفادة منها وتدقيق مهنية وموضوعي النتائج نشر .12

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

 مالئمة تكفي الباحثين للرجوع إليها واالستفادة منها. 

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

 جهة أخرى غير الجامعة. 

تقدم   .15 اكتشافالباحث  إذا  أو  اختراع  براءة  على  تعهد  ،للحصول  بتقديم  املسبقة   معرفته  بعدم  يقوم 

.  االختراع أو استخدامه من قبلب
ً
 وعدم نشره سابقا

 :يلي مابتجنب  ينالباحثوينصح 
 

 سالمية.ة تتعارض مع القيم االنسانية واإل بحاث علمياملساهمة واملشاركة في تنفيذ أ .1

 نسان والوطن واملجتمع. اإلبحاث تعود بالضرر على واملشاركة في تنفيذ واستخدام أمة املساه .2

لك فال بد من  ن اقتضت الحاجة الى ذسلبية على البيئة والصحة، وإ  تأثيراتبحاث العلمية التي لها  إجراء األ  .3

 . بعد الحصول على املوافقات من الجهات املختصة ثار السلبية قدر االمكانالعمل على تقليل اآل

 ي مرحلة من مراحل البحث العلمي.مانة في أالغش والخداع وعدم األ  .4

 

 : سلوك الباحثين الثالثةاملادة 
 

 :يلي ما مراعاة ينالباحث على
 

 يجاد الحلول وتنمية املجتمع.ومشاكله والعمل على إتفهم حاجات املجتمع  .1

 ن يكون الباحث أ .2
ً
  صادقا

ً
 . خالل مراحل البحث وأمينا

 .وآراءهم ونتائجهم وعلى امللكية الفردية منها مع املحافظة على حقوقهم واالستفادةخرين اآل فكار أ احترام .3

 والحوافز املادية واملعنوية.  باملكافآتدون ربط ذلك ورصانتها بحاث العلمية بجودة األ  االهتمام .4

 ظهار النتائج.وفي كتابة البحث بوضوح وفي إ  االقتباسات مراعاة الدقة في .5
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خفاء وحجب املعلومات ومصادر خرين واملختصين وعدم إمع اآل  واالقتراحاتالتعاون وتبادل األفكار  .6

 الحصول عليها. 

 جراء اي نشاط بحثي. هواء واملصالح الشخصية عند إن األ االبتعاد ع .7

 .الجهات التي ينفذ البحث لصالحهاية نتائج علمية عن خفاء أعدم إ .8

و ملصلحة االخرين دون الرجوع  شكال ملصلحته الشخصية أشكل من األ ي بأ البحثية النتائج استغاللعدم   .9

 . لى الجهة املشرفة على البحثإ

برته  فصاح عن تخصصه وخعلمية واملهنية الكافية فيه، واإل ي بحث ليس لديه الخبرة العدم املساهمة في أ .10

 . مصداقيةبكل 

 

 : فريق العمل الرابعةاملادة 
 

 يلي:  ما مراعاة العمل فريق إطار في الباحث على
 

 والعقود املبرمة مع الباحثين. باالتفاقيات االلتزام .1

املشاركين في البحث واملحافظة على حقوقهم  لألشخاصمن والسالمة بقواعد وتعليمات األ  االلتزام .2

 الشخصية. 

 .بين الباحثين املتبادل واالحترامالعمل وتعزيز مبدأ التعاون  خالص مع فريق وإ العمل بتفان   .3

 فراد الفريق. إرساء مبدأ العدل واملساواة واإلنصاف بين أ .4

 . في التعامل مع جميع أفراد فريق البحث مانة والصدق األ  .5

 نجاز االبحاث العلمية.عن التفرد واألنانية واملصالح الشخصية في إ االبتعاد .6

  واالختصاصالخبرة فريق العمل من ذوي  اختيار .7
ً
 هواء واملصالح.عن األ  بشفافية وموضوعية وبعيدا

 

 عداد والنشر : اإل الخامسةاملادة 
 

 -يلي: ما مراعاة والنشر  اإلعداد مجال في الباحث على
 

 .هاونشر  بحاث العلميةعداد األ القوانين والتعليمات الخاصة بإالنظم و ب اإلملامالحرص على  .1

عن الجزء الذي يقع في مجال   مسؤوليتهكاملة عن نتائج بحثه ، وباألخص   مسؤوليةالباحث مسؤول  .2

 .تخصصه

 . والتأليف  املحافظة على حقوق النشر .3

 واملحافظة على حقوق االخرين.  واالقتباسفي التوثيق مانة واأل مراعاة الدقة  .4

 كثر من جهة في نفس الوقت. دم تقديم نفس البحث بغرض النشر ألع .5

 كثر من مكان.عدم تكرار نشر البحث في أ .6
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 منها في تقوية البحث. واالستفادةتقارير املحكمين  احترام .7

 . )مقرصنة( وهمية تجنب النشر في مجالت  .8

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

 وتأخير نشرها. 

 : حفظ حقوق االخرين السادسةاملادة 
 

 :يلي ما مراعاة اآلخرين حقوق  حفظ مجال في الباحث على
 

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

 . والدرجة العلمية وسمعة الباحث العلمية

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

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

إساءة    ساءةوعدم اإل التي تصل الباحث، مثل: املعلومات الشخصية أو غيرها  ملحافظة على سرية املعلومات  ا .3

 . فشاء اسرارهمإلى اآلخرين او إ

 االعتراف بعمل فريق البحث سواء أكانوا طلبة أو موظفين.  .4

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

 .نجاح البحثمن ساهم وشارك في إ  والى كلالى الجهات املمولة  التوجه بالشكر .6

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

 ُممارسات مخالفة لألمانة العلمية تجنب املادة السابعة: 
 

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

 . نتائجه

الباحث   .2 غير صحيحة  إليها التوصل يتم التي العلمية  النتائج عرض عدمعلى  أ   ما ال استبعادو  ،بطريقة  ن  يريد 

 .عن الدراسة العلمية الناجمة الحقيقية النتائج منيعرضه 

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

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

 .حولها البحث يتمحور  التي الفكرة إضعاف

  نفسه إلى ينسب أال الباحث على .4
ً
  أو جزءا

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

 فكار. أ

بالغة تجنب الباحث على ينبغي .5
ُ
 أسماء سرد وتالفي إليها، الرجوع دون  واإلسناد العلمية واملصادر املراجع ذكر في امل

راِجع
 
 بحثه. مجال  في العلمية خلفيته بسعة لإليحاءفى نهاية بحثه  امل
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 إضافة وتجنب نشرها، عدم حالة في حتى أعمالهم من االستفادة تم الذين خريناآل  جهود إلى اإلشارة الباحث على .6

 .نجازهإ في يذكر دور  لها ليس العلمي البحث على أسماء أي

 واإلنجازات الخبرات إبراز في املبالغة  وعدم العلمية سيرته كتابة في واملصداقية الدقة تحري  الباحث على يجب .7

 .اآلخرين تضليل أو مصلحة أي على الحصول  بهدف الشخصية

 

 املادة الثامنة: ضوابط التحكيم 

 

حكم على
ُ
 :يلي ما مراعاة تنفيذ امل

 

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

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

وفى حاالت  فقط، وخبرته  اختصاصه العلمي الذى يكون ضمن والنشاط اإلنتاج وتحكيمه أو  تقييم البحث .3

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

تقديم .4 مع  بوضوح  رأيه  وجدت، وتوجيهاته، وانتقاداته، مالحظاته، إبداء   أو اإلنتاج أو البحث حول  إن 

 .طالبة التحكيم الجهة إلى التحكيم قيد العلمي لنشاطا

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

 .آخر علمي نشاط أوجه أي أو أبحاث،

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

 .كانت مهما الجهة واملحكم بين مشتركة مصالح على

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

نتحل األصلي املرجع إرفاق مع تم انتحالها التي الفقرات
ٌ
 علمي وجود خلل إلى اإلشارة حالة في كذلك منه، امل

 
ً
 . وأمانة بدقة إليه اإلشارة املحكم على يجب كان أيا

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

 .  سهو  أم عن قصد و دراية عن الخطأ كان إذا وبيان ما 

 

 الجهة املخولة بالنظر في مخالفات "مدونة سلوك الباحثين" : التاسعةاملادة 
 

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

 إلى لجان تحقيق متخصصة للبت فيها وتطبق القرارات الخاصة بذلك.  فيها

 

 :املراجع
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 . مجلس البحث العلمي، فلسطين. دليل اخالقيات البحث العلمي(. 2014وزارة التربية والتعليم العالي) .1

الدولية لألجهزة العليا  املنظمة  .  أخالقيات املهنة  (.1998ألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة)املنظمة الدولية ل .2

 األروغواي. للرقابة واملحاسبة )اإلنتوساي(,

والثقافة .3 والعلوم  للتربية  اإلسالمية  العلوم   (.2012)  املنظمة  ألخالقيات  اإلسالمية  الهيئة  إرشادات 
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