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 مقدمة

 ؤسسيةاملاألنظمة  أو القانون  من ُمبّررة غير قيود أو تدخالت دون  البحث ومتابعة والتعلم، التعليم حرية االكاديمية الحرية تعني

 .الجماهيري  الضغط أو

مهنية  بطريقة النتائج وتقديم واإلنساني الفكري  االهتمام يثير موضوع أي استقصاء في الباحثين حرية البحث حرية وتعني

 مؤسسةأي  في األساس حجرتشكل   البحوث إجراء في واملسؤولية ساءلةهة واملالنزا أن إال. رقابة أو سيطرة أي دون  واحترافية

ن م لكل كبيرة إساءة تشكل البحثية واملبادئ املعروفة البحث معايير انتهاك وأن أكاديمية، غير أم أكاديمية كانت سواء   بحثية

 .املؤسسة التي تجرى فيها البحوث واملجتمع الذي يسعى إلى تطوير املعرفة

 تالجزء أخالقيا هذا خالل من تحدد املفتوحة العربية الجامعة فإن البحث، أخالقيات تحدد التي املبادئ ألهمية منها وإدراكا

 مرافق يستخدم من وكل والطلبة، التدريس هيئة أعضاء من الباحثين جميع على هذه املبادئ بقوتط بها. الخاصة العلمي البحث

 والحفاظ الصحيحة، البحثية املمارسات تشجيع إلى الجزء هذا يهدف    .املدعومة غير أو املدعومة البحوث إجراء بغرض الجامعة

  .املفتوحة العربية الجامعة في البحث أخالقيات إجراءات الواضحة ملراجعة العلمية املبادئ توفير خالل من عليها

 اإلنسانية، فإنَّ  املعرفة تطوير في يسهم الذي واالستقصاء املنظم البحث من نوع أي أنه على العلمي البحث ُيعرَّف وبينما

 تخطيطمن ال ابتداء   البحوث إجراء املنهي التي تنظم عملية السلوك ولوائح األخالقية املبادئ تطبيق تعني العلمي البحث أخالقيات

 البحثي طالنشا أهداف تحقيق إلى يؤدي األخالقية باملبادئ االلتزام إنَّ  .ونشرها النتائج إعالن إلى وتحليلها البيانات بجمع مرورا

 املعايير. أعلى تحقيق بهدف البحوث في واألصالة ُيعزز املوضوعية املبادئ بهذه االلتزام أنَّ  كما ونتائجه،

 دالةالعمثل  األخالقية املبادئ فإنَّ  واملؤسسات، األفراد بين والتنسيق الجماعي الجهد على ترتكز البحوث إجراء عملية أن وبما

 التي لقيمتعزز ا املؤسسات، أو األفراد مستوى  على سواء   املتعاونة الجهات حماية في املشتركة واملسؤولية والسرية واالحترام والثقة

 تعتبر ضرورية للعمل الجماعي.

وكيات التي السل عن باالبتعاد وذلك العام، الرأي أمام املساءلة بمبدأ الباحثين التزام يؤكد األخالقية والقواعد املبادئ تطبيق إنَّ 

 وحماية أفراد منه، والتخلص املصالح بتضارب ُيعرف بما والتعريف حدوثها، حال في معالجتها وطرق  العلمي، تس يء إلى البحث

 .بالحيوان والعناية البحث، عينة

تعمل  ما عادة فإنه البحثية، العملية دعم في تساعد البحوث إلجراء واملهنية األخالقية باملعايير االلتزام عملية إن وحيث

ي ف األخالقية املعايير من الكثير تهدفو  ه.ونزاهت البحث نوعية من تثبتها حال في البحثية املشاريع وتمويل دعم على املؤسسات

 العربية الجامعة في العلمي البحث أخالقيات تتناول  عام؛ وبشكل .واألخالقية االجتماعية القيم من العديد تعزيز إلى البحوث

  .فقط السريرية غير باألبحاث العالقة ذات األخالقية القضايا املفتوحة
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 العلمي البحث في الصحيحة املمارسات ومبادئ األخالقية املعايير

 واملجال الغرض أوال

 جميع في الصحيحة املمارسات ومبادئ معايير تقديم إلى املفتوحة العربية الجامعة في العلمي البحث أخالقيات الئحة تهدف -

 .وفروعها الجامعة كليات

 ،التدريس هيئة أعضاء ذلك في بما باسمها، أو الجامعة في بحثية بمهام يقوم من كل على الالئحة هذه في ورد ما جميع ُيطبق -

 .واملستشارين والزمالء، الزائرين، واألساتذة والطلبة،

 وقوانينها الجامعة أنظمة خالل من وتعمل كما البحثية، للعملية ناظمة قوانين بوضع الجامعة التزام الالئحة هذه تحدد -

 .السعي عملية ترافق التي والفكرية والعملية األخالقية التحديات على التعرف من الباحثين جميع تمكين على وسياساتها

 .العلمي البحث في التميز وراء -

 األساسية األخالقية القيم ثانيا

 على وإنما عام بشكل واألكاديمية العلمية األبحاث على فقط تنطبق ال التي العامة األخالقية واملمارسات القيم من مجموعة أدناه

ا  الجزء هذا في عليها الضوء تسليط تم وقد االجتماعي، السلوك جوانب كافة  .العلمي بالبحث الرتباطهانظر 

 :والشفافية األمانة .أ

 تعتبر األمانة والشفافية عوامل أساسية في العالقات بين الباحث وعينة الباحث والجهات األخرى ذات االهتمام على الباحثين

يات التمتع باألمانة والشفافية فيما يتعلق بأبحاثهم وأبحاث اآلخرين, كما وعليهم التأكد من أن هدف البحث والتصاميم واملنهج

 لتمحيص من حيث التزامها بقوانين الحماية والسرية وتبريرها من الناحية األخالقية. والبيانات والنتائج تخضع ل

ا   إلى اإلعتراف بمساهمات اآلخرين وعدم ارتكاب أي النتائج، وصحة البيانات دقة من التأكدكما وعلى الباحثين أيض 
 
إضافة

الهم إلى أقو  واالستماع فيه شاركوا الذي البحث نتائج على لالطالع املشاركين أمام الفرصة إتاحة كذلك يجب .إخفاؤها أومخالفات 

ا،  حثالب في والشفافية األمانة مبادئ ترسخ ثقافة إيجاد على العمل املؤسسات وعلى بالبيانات، إدالئهمبعد  إن كان ذلك مناسب 

 .العلمي

  :واملوضوعية النزاهة .ب

 واملوضوعية النزاهة عنصري  توفر يجب .البحثية األنشطة جميع في واملوضوعية للنزاهة العامة املبادئ تتمثل أن الضروري  من

 النتائج وتفسير البيانات وتحليل واملالحظات التجارب تصميم عند والتحيز التحامل عن االبتعاد ويجب كما البحوث، إجراء عند

ا ملبادئ البحث  جهة ألي البحوث نتائج أو البيانات أو األفكار وتزوير تلفيق أن كما
 
 هذا وأن كما عليها، املتعارف العلمييعتبر انتهاك

ا. مرفوض السلوك  قطعي 

 بأخالقيات يتعلق وما والتمويلية، اإلدارية املوافقات على والحصول  صحيحةعلى الباحثين التأكد من مراجعة البحث بطريقة 

 .الخارجي واملستوى  -بالجامعة يتعلق الذي أي-الداخلي املستوى  على العلمي البحث

 شخصية مصالح أية عن اإلفصاح يشمل وهذا املصالح، في ُمحتمل أو حقيقي تضارب أي عن اإلفصاح الباحثين على ويجب كما

 .لحلها الالزمة الخطوات اتخاذ و واملشورة النصح على للحصول  السعي يتوجب كما البحث، على تؤثر أن يمكن مالية أو

ا  البحثي العمل يعتبر  فرادهأ من جزء أخذ تم الذي( املجتمع أن معقول  احتمال وجود حال في واملهنية األخالقية الناحيتين منمبرر 

 عل تقع فإنها بنزاهة البحث إجراء تم إذا ما حول  املساءلة أما .البحث هذا نتائج من يستفيد سوف البحث في للمشاركة كعينة

 .الباحث عاتق
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 :التمييز وعدم العدالة .ج

 ءالضعفا فاألفراد .معينة مجموعة ضمن وأعبائه البحث لفوائد العادل التوزيع أساس على التوزيع لعدالة األخالقي املبدأ يقوم

 فقط البحوث في املشاركين اختيار عدم يجب إذ البحثية؛ األنشطة في استغاللهم عدم يجب مصالحهم حماية على قادرين وغير

 تقض ىة. واالقتصادي واالجتماعية الشخصية لظروفهم نتيجة وذلك عليهم، والسيطرة قيادتهم لسهولة أو متوفرين، كونهم ملجرد

 .العلمي البحث في التطورات من االستفادة يمكنهم الذين الجماعات، أو األفراد، ضد التمييز عدم التوزيع عدالة

 ةمعين ملجموعة االستبعاد أو الختيار ا قرار يكن لم ما للمشاركين استبعادهم أو اختيارهم عملية في الباحثون  يمّيز أال يجب

ا   ،أو)أنثى أم ذكر( الجنس أو الديانة أو اإلعاقة، أو العمر، أو الساللة، أو العرق، أساس على كالتمييز( البحث ألغراضضروري 

 فريق اختيار عند(.  والسياسية واألخالقية الدينية املعتقدات أو اللغة، أو العائلي، الوضع أو الوظيفة، أو االجتماعية، الحالة

 .والنزاهة العلمية بالكفاءة ترتبط ال أخرى  أسس أي على الطلبة، أو الزمالء، ضد التمييز عدم الباحثين على يجب البحث

 الشرعية واملسائلة: .د

 ذلك في ماب بها، واإللتزام واألخالقية واإلدارية، القانونية، واملتطلبات الحكومية، السياسات جميع معرفة الباحثين مسؤولية من إنَّ 

 أي أن نم التأكد وعليهم كما .البحث من جانب أي إجراء فيها يتم التي البلدان في املهنية الهيئات نظام بممارساتو الخاصة اللوائح

 لىع .والتفتيش واملراقبة للتدقيق القابلة السجالت وتوفر البحث، بمشروع املتعلقة والشروط باالتفاقيات، يلتزم به يقومون  بحث

 لىع التصرف وعليهم العام الرأي أمام مسؤولون  -عملهم فترة طيلة - بأنهم العلم مؤسسات أما أفراد   كانوا سواء   الباحثين جميع

 .األساس هذا

 :الثقافية والحساسية االجتماعية املسؤولية .ه

 تبروُيع .أبحاثهمأو التخفيف منها من خالل  االجتماعية، األضرار ومنع االجتماعية،بجد لتحسين األوضاع  الباحثون  يعمل أن يجب

ا من الناحية األخالقية إذا كان له دور في تطوير املعرفة ويعود بالفائدة على املجتمع املحلي. ومن أجل القي البحث اث ام بأبحناجح 

واملقاالت واألفعال التي تشكل  ة،املساءل وأنظمة والقيم االتجاهات يحترم أن الباحث علىفي مجتمعات خارج نطاق منطقته، 

ثقافة وعادات املجتمعات األخرى وقبل كل ذلك، من الضروري الحصول على موافقة ودعم الجماعة التي ستشارك في الدراسة 

 قبل بداية العمل امليداني. 

 في املشاركة في االستمرار عدم أو مشاركتها، عدم في الجماعات قرار احترام تعني البحوث إجراء عملية في الثقافيةإن الحساسية 

 الحقوق، على الحفاظ يجب فإنه األشخاص بين الثقة أساس على ومعلومات مواد على الحصول  البحثتطلب  ما إذا .وقت أي

لكية  واملصالح
ُ
 البحث في شاركت التي املجموعة بمساهمات االعتراف ويجب كمافي البحث.  للمشاركين والفكرية الثقافيةوامل

 .النتائج نشر عند ذلك وإثبات

 السرية:  .و

 الشرط بهذا اإلخالل حال وفي لذلك الضمانات وإعطاء التامة بالسرية األفراد تخص التي الشخصية املعلومات معاملة تتوجب

 التي املعلومات استخدام سيتم كيف املشاركون  يعرف أن يجب ،ذلك ممكننا  أّن  وحيث .مدنية محكمة إلى األمر إحالة يمكن

 لهم ُيتاح الذين -واملشرفين الباحثين غير من- األشخاص يقوم أن الضروري  من .استخدامها كيفية في رأي لهم يكون  وأن تخصهم،

 .السرية ضمان على تنص اتفاقية على بالتوقيع البيانات على االطالع

 به، الخاصة الشخصية املعلومات على للحصول  شخص لكل الصريحة املوافقة بأخذ الباحثين قيام ضرورة عليه املتعارف من

 اإلشارة تجدر  .ممكن مدى أبعد وإلى مبكر وقت في الشخصية املعلومات ترميز على العمل ويجب كما .واستخدامها بها واالحتفاظ

 األفراد حماية مثل أهمية أكثر أمور  في استثنائية ت حاال في تجاوزه يتم وربما القانون، في املطلق باألمر ليس السرية موضوع أن إلى
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 في األمور  هذه تحديد وجوب مع الحدود، هذه بطبيعة املحتملين املشاركين إبالغ يجب فإنه السرية حدود ازدادت وكلما .األذى من

 .البحث ميثاق /بروتوكول 

 :اآلخرين احترام .ز

 والديني الثقافية املعتقدات ذلك في بما( ومعتقداتهم االشخاص بكرامة االعتراف على االحترام مفهوم ينطوي 
 
 ريةس إلىة(، إضافة

 لحقا األشخاص ولهؤالء ،)الباحثين الزمالء من أم البحث عينة افراد من أكانوا سواء  ( البحث في املشاركين االشخاص واستقاللية

 .األسباب إبداء دون  منه االنسحاب أو البحث، في املشاركة عدم أو باملشاركة القرار اتخاذ في والحرية

 الصحيحة للممارسات األخالقية املبادئ ثالثا

 األخالقية دئاملبا وإن كما بها، االلتزام من والبد البحث جوانب كل على تؤثر أعاله اليها املشار العامة األخالقية واألسس املبادئ إن

 البيانات وجمع البحث، تصميم عملية منوتنظمها بدء  البحثية املراحل بجميع ترتبط الجزء هذا في الواردة الصحيحة للممارسات

 عملية أثناءتبرز  منازعات أو مخالفاتأي  الجزء هذا ُيغطي كما ونشرها، النتائج عن اإلعالن مرحلة وحتى وحفظها ومعالجتها،

 .البحث إجراء

 التميز:  .1

 ذات األبحاث وإجراء تخطيط خالل من .التميز نحو والسعي األبحاث سوية رفع على العمل والباحثين املؤسسات على يجب

ة  .الرفيعة االخالقية واملعايير العالية السويَّ

 :األصالة .2

 املعرفة تطوير في تسهم فكرية ذخيرة تصبح األصيلة البحثية فاملشاريع يء؛ ش كل قبل التفّوق  تعني العلمي البحث في األصالة

 التي األبحاث بنتائج اإلعتراف وعليهم ودقة، موضوعية بكل أبحاثهم أصالة إلثبات جهدهم قصارى  بذل الباحثين وعلى .البشرية

 .خريناآل  للباحثين يةر الفك امللكية حقوق  احترام والقانونية، األخالقية الناحيتين من وعليهم، كما اآلخرون، الباحثون  بها يقوم

 :األدبية السرقة/االنتحال .3

 وز يج ال كما هم، أبحاثهم أنها على آخر لشخص منشورة غير أو املنشورة األعمال استخدام - معرفتهم وبسابق - للباحثين يجوز  ال

 يجب نفسه هو بها قام أعمال أو /و اآلخرون بها قام ألعمال الباحث استخدام إن .بذلك القيام على آخر شخص أي مساعدة لهم

 .عليه متعارف هو ما حسب توثيقها يتم أن

 يتم. التأديبية العقوبات أشد تستوجب مخالفة تعتبر والتي األكاديمية، األمانة انعدام يسمى ما تحت األدبية السرقة تندرج

ا  الطلبة لدى األدبيةالسرقة /االنتحال ممارسات مع التعامل  .الخصوص هذا في بالطلبة الخاصة والسياسات للوائحطبق 

 موظفي من أي بها يقوم أدبية سرقة /انتحال حالة أي عن اإلبالغ خارجها من أو الجامعة داخل من سواء   شخص ألي يمكن

 اإلجراءات اتخاذ يتم التحقيق نتائج على وبناء   تحقيق، لجنة يشكل بدوره الذي الجامعة، رئيس إلى األمر رفع ويجب الجامعة،

 .الجامعة بموظفي الخاصة التأديب الئحة حسب املناسبة

 :بشرية بعينات تستعين التي األبحاث .4

 على الحصول  ويتم .الباحث قبل من عنهم بيانات على الحصول  تمَّ  الذين األموات أو األحياء األشخاص البشرية بالعينات ُيقصد

 :التالية بالطرق  البيانات

 املباشر التواصل خالل من -

 املسجلة الشفوية املقابالت أو االستبانات خالل من -
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 املخزنة. البيانات خالل من -

 يةاإلنسان الكرامة كاحترام الفوائد وتعظيم واملخاطر األضرار تقليل الباحثين على يتوجب بشرية، عّينات على أبحاث إجراء عند

 .بعدالة وأعباءه البحث منافع وتوزيع للخطر، املعرضين األشخاص مع الحيطة واتخاذ واالستقاللية، والسرية

 :األضرار من الحماية .5

ا، والتي تحلق ضر  أي عن تنجم التي املخاطر لتقليل جهدهم قصارى  بذل الباحثين على يتوجب ا أم نفسي  ر سواء  كان ذلك جسدي 

 للمخاطر، 
 
 حال وفيبأي مشارك أو باحث أو مؤسسة أو جهة ممولة أو أي شخص آخر . ويجب أن يجري كل مشروع بحثي تحليال

 البحث.  ميثاق و الت بروتوكو في األضرار وتقليل املخاطر إلدارة استراتيجية وضع من البد عالية، مخاطر وجود

 ويجب كما وتقليصها، املخاطر هذه على التعرف يجب أنه إال الباحث، لها يتعرض قد مخاطر على البحثية املشاريع بعض تنطوي 

ا،  االعتبار بعين السالمة عوامل أخذ  البد التي واألضرار إلحاق في األبحاث نشر يتسبب وربماعند إجراء الباحث للمقابالت منفرد 

 على ستعود التي املحتملة، والفوائد باملنافع مقارنتها طريق عن -للمشاركين تحصل التي املضايقات ذلك في بما - وقوعها من

 العتبارا بعين واألضرار املخاطر عامل أخذ يجب األخالقية باملعايير البحث التزام مدى على الحكم عند .املحلي واملجتمع املشاركين

 .عنه تنجم أن يمكن التي اآلثار وتقييم

افقة .6  :املسبقة املو

 نحو على وهدفه البحث مشروع طبيعة عن معلومات البحث في مشاركتهميتوقع  الذين األشخاص إعطاء الباحثين على يتوجب

 وأنهم فيه، مشاركتهم ومدى البحث، بطبيعة علم على البحث في املشاركين أن من للتأكد معقولة خطوات اتخاذ يجب .يفهمونه

 يتطرق  أن يجب إذ املوافقة؛ على للحصول  إجراء على البحثية العملية تشتمل أن ويجب .إرادتهم بمحض املشاركة على وافقوا

 على الحصول  يمكن .وتوضيحهاوافقة املسبقة امل على الحصول  كيفية إلى األخالقية املوافقة على الحصول  طلب في الباحثون 

ا؛  املوافقة ا  ذلك كان إذا سيما الشفوي   ة،الخطي موافقته إعطاء من املشاركتمكن  عدم حال في أو السائدة، الثقافة معمنسجم 

 .خطي بشكل املوافقة توثيق دون  يحول  آخر سبب ألي أو املخاطر، بعض في له تتسبب قد أنها أو اإلعاقة بسبب إما وذلك

 دون  معينة ظروف في بحثية عملية في االنخراط حال وفي وقت، أي في البحث في للمشاركة موافقتهم سحب في الحق للمشاركين

 .منفصل تبرير تقديم يستدعي ذلك فإنَّ  -السرية الطبيعة ذات األبحاث مثل - املوافقة على الحصول 

 :البيانات .7

 تمدتع ن.الباحثي قبل من وتفسيرها وتحليلها الفعلية البحث ونتائج النتائج، على للحصول  املتبعة املنهجية على البيانات تشتمل

 هذه ومشاركة واستخدامها، البيانات جمع ذلك في بما املعلومات /البيانات إدارة جوانب جميع في النزاهة على البحث نزاهة

 .البحثي سجلهم في النزاهة عامل توفير على الباحثين جميع يحرص أن يجب .اآلخرين مع البيانات

 وقتال في صحيحة أنها على بيانات أية نشر للباحثين يجوز  وال ونزاهة، بأمانه البحثية واملواد البيانات جمع عملية تتم أن يجب

 نهجيةم حول  ولآلخرين ألنفسهم التام الوضوحتوخي  الباحثين على .متعمدة تزوير عملية نتاج أنها أو زائفة، أنها فيه ُيدركون  الذي

 ام متى البحث؛ في الشروع قبل والتحليل االختيار طريقة حول  حاسم قرار اتخاذ ويجب وتحليلها، البيانات جمع في املتبعة البحث

ا،  ذلك كان  .منها والتثبت التحقق يسهل بطريقة البيانات تنظيم ويجب كماممكن 

 وبعد - فإنه البيانات، على الحصول  وضرورة الفكرية امللكية تحترم تيمن مبدأ السرية والقوانين ال وانطالقا استثنائية حاالت في

 على االطالع لضرورة املبررات إعطاء مع ومعقول، منطقي بطلب تتقدم جهة أي إلى وصولها وتسهيل توفيرها يجب - البيانات نشر

 .العلمي البحث أخالقيات لجنة إلى األمر ُيحال للبيانات، الطالبة والجهة الباحث بين الخالف حال وفي وفحصها، البيانات هذه
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 :خارجية جهة مع /املشتركة األبحاث .8

 املوافقة على يحصل أن املتعاونتين املؤسستين من كل في الرئيس الباحث على أخرى، مؤسسة مع مشتركة أبحاث وجود حال في

 املشاركين أو البحث فريق أعضاء جميع مراعاة من التأكد مشترك بحث في مشارك باحث كل وعلى مؤسسته، من الالزمة

 .العلمي البحث ألخالقيات

 لكذ في السائدة والثقافة واألنظمة بالقوانين االلتزام الباحثين على يتوجب الباحث، بلد خارج آخر بلد في البحث إجراء حال في

 عن الحصول على  البحث إجراء فيه سيتم الذي البلد في األخالقية باملبادئ االلتزام أن على البلد،
 

 املطلوبة املوافقةاليعتبر بديال

 . املفتوحة العربية الجامعة من العلمي البحث ألخالقيات

 :النتائج إعالن .9

 عليه، متعارف هو ما وحسب مسؤولة وبطريقة صحيحة بصورة أبحاثهم نتائج بنشر الباحثون  يقوم بأن يقض ي أخالقي التزام هناك

 املنصوص باملبادئ تلتزم ال التي األبحاث نتائج نشر يجوز  وال املفتوحة، اإلعالم وسائل في النتائج نشر عليه يترتب بما إدراكهم مع

 .الالئحة هذه في عليها

 من الباحثون  أولئك ليتمكن العاملي، املستوى  على املتخصصين مع اتصال كوسيلة ضرورية تعتبر البحوث نتائج نشر عملية إن

 .البحث ذلك نتائج على البحث في املشاركين جميع يحصل أن يجب كما عليها، والبناء البحث نتائج من االستفادة

 التأليف: .10

 ةبفعالي ساهموا ممن مؤلف من أكثر وجود حال في .البحث إنجاز في املؤلفين جميع وجهود دور  إلى املنشور  البحث يشير أن ينبغي

 اتفاق إلى التوصل عدم حال في .البحث في منهم واحد كل مساهمة مدى يعكس أن يجب األسماء ترتيب قرار فإنَّ  البحث إنجاز في

 بالتأليف:  الخاصة التالية القواعد تطبيق يجب ،)الطلبة ذلك في بما( الباحثين بين

 .حوله واملساءلة النتائج مسؤولية يتحملون  والذين البحث في املشاركين األشخاص جميع التأليف عملية تشمل -

ألعراف وا بالنتائج يتعلق فيما واملساءلة املسئولية تحمل ومدى املساهمة، نوعية على بناء   املؤلفين أسماء ترتيب عمليه تعتمد -

 املتبعة في هذا املجال. 

ذلك  تؤهل ال )املرافق أو املواد توفير الفني، الدعم مثل( فقط اإلدارية الناحية من البحث مع ما شخص عالقة مجرد إن -

ا. 
 
ا مشارك  الشخص ألن يكون مؤلف 

 تعترف ال الوظيفي موقعهم بحكم أو البحثية مساهمتهم مقابل أجرا تقاضوا قد الباحثين بكون  التأليف صفة تتأثر ال -

 .الفخري  بالتأليف املفتوحة العربية الجامعة

تيب رئيس على أطروحة الطلبة للماجستير أو الدكتوراه، يجب أن تعطى األولوية للطلبة في تر  بشكل املشترك البحث اعتماد حال في

ا, يجب على املساهمين في البحث االتفاق على كيفية توزيع حقوق التأليف / النشر فيما بي  نهم. أسماء املؤلفين املشاركين. أخير 

 سوء التصرف:  .11

 من مله ألمر ا وتيسير اآلخرين مع التواطؤ فيها بما االتجاه هذا في محاولة أو فعلي تصرف أي العلمي البحث في التصرف سوء يعني

 رافاالنح أو نتائجه، عن واإلعالن وإجراءه البحث مشروع اقتراح عند الخداع أو األدبية، السرقة أو التزوير، أو التلفيق، خالل

 .التعمد أو اإلهمال نتيجة ذلك كان سواء   البحوث إجراء في الصحيحة الطرق  عن

 عدم اتباع اإلجراءات الصحيحة واملتعارف  التصرف سوء ويشمل
 
 في الفشل هذا تسبب ما إذا وخاصة البحوث إجراء في عليهاأيضا

 إلحاق أو حذف أو اإلفصاح، أو به، املسموح غير االستخدام يشمل كما البيئة، أو األخرى  الفقاريات أو باإلنسان الضرر  إلحاق

 .اآلخرين بأبحاث الخاصة بامللكية الضرر 
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 تقييم في الحكم أو والتفسير، والتنفيذ، التصميم، في املقصودة غير االختالفات أو املقصود غير الخطأ التصرف سوء يشمل ال

 ةالطالبي واألعمال املستوى  ضعيفة البحوث يشمل ال كما .البحث بإجراءات تتعلق ال التي اإلساءة أو نتائجه، أو البحث منهجية

 البحث إجراء بكيفية الخاصة للتفاصيل بالنسبة أما . للطلبة التأديبية الالئحة ضمن تقع والتي وتدقيقها، فحصها يتم التي

ا العلمي  من فقط تأتي التصرف سوء ممارسات عن الكشف فإن لذا املشروع، في للعاملين فقط معروفة تكون  ما، فإنها غالب 

  .املشروع من قريبين أشخاص

 سواء  ( األكاديمي املجتمع منتسبي جميع واجب من فيها املشكوك العلمية واألبحاث التصرف سوء قضايا عن اإلبالغ موضوع يعتبر

 رئيس نائب إلى القضايا هذه بمثل الخاصة التقارير رفع ويجب )خارجها من أم البحث فيها ُيجرى  التي املؤسسة داخل من كانوا

 عةالجام في املختصة الجهة إلى بدورهم سيرفعونها والذين الجامعة، في الفروع مدراء من أي إلى أو والتطوير، للتخطيط الجامعة

 . فيها للتحقيق

 مباش رغي أم مباشرا أكان سواء   عقوبي /جزائي إجراء أي اتخاذ يتم ولن اإلمكان، قدر تامة بسّرية التقارير جميع مع التعامل ويتم

عاء يوجه الذي الشخص ضد ر ة بُحسن االدَّ  . نيَّ

 األخالقي السلوك ُحُسن

ا في هذا املستند والتي تشمل على واملوضحة( املفتوحة العربية الجامعة في إجراؤها يتم التي البحوث جميع في ُيشترط  عينات مسبق 

 البحث أخالقيات لجنة من األخالقية املوافقة على الحصول  ويتم فيها، البدء قبل أخالقي سلوك حسن على الحصول  بشرية

 .العلمي

 العلمي البحث أخالقيات لجنة أوال

 يشارك التي األبحاث مراجعة مهمة إليهاتوكل  التخصصات متعددة مستقلة هيئة أنها على العلمي البحث أخالقيات لجنة تعرف

 العلمي البحث أخالقيات لجنة من مستويين وهناك .وحقوقهم وسالمتهم كرامتهم وضمان حماية من للتأكد بشرية عناصر فيها

 :هما

 :الجامعة مستوى  على لجنة .1

 التي:  األبحاث مشاريع بمراجعة الجامعة مستوى  على العلمي البحث أخالقيات لجنةتطلع 

ا  -
 
 .الجامعة خارج من باحثين أو /و مختلفة فروع من وباحثين الجامعة مستوى  علىتضم أبحاث

 .)ومخاطر أضرارا تتضمن حاالت كوجود( والتوجيه النصح إلسداء الجامعة لجنة إلى الفرع لجنة من إحالتها تم -

 وأوحيلت إلى لجنة الجامعة على شكل استئناف.  الفرع لجنة من رفضها تم -

 :الفرع مستوى  على لجنة .2

 جخار  من أو /و أخرى  فروع من باحثين تضم ال التي املشاريع جميع بمراجعة الفرع في العلمي البحث أخالقيات لجنة تقوم

 معقدة أخالقية مسائل وجود حال وفي الجامعة، لجنة إلى البحث مشروع إحالة الفرع لجنة تقرر  أن يمكن .الجامعة

 . للمساعدة آخر برأي االستئناس تستوجب

 العلمي البحث أخالقيات لجنة تشكيل ثانيا

 هيئة أعضاء من تتشكل وأن متعددة، تخصصات الجامعة وفي الفروع في العلمي البحث أخالقيات لجنتي من كل تشمل أن ينبغي

 .الجدد اللجنة ألعضاء وخاصة منتظمة تدريبية ورشات عقد ويجب العلمي، البحث أخالقيات قضايا في الخبرة ذوي  من التدريس

 إن خارجية، جهة من املشورة اللجنة تطلب أن يمكن بحث مشروع أي بدراسة العلمي البحث ألخالقيات الجامعة لجنة قيام عند

 ا. مناسب   ذلك رأت
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 األخالقية املراجعة إجراءات :ثالثا

 : يلي فيما اإلجراءات هذه تتمثل

 على الطلب ويشتمل املطلوبة، املعلومات جميع وإرفاق األخالقي، السلوك حسن طلب تعبئة الرئيس الباحث على يتوجب -

 في وحتى املراجعة بعملية القيام من الجامعة في العلمي البحث أخالقيات لجنةتمكن  والتي الالزمة املعلومات كافة

 .الطلب تعبئة من له فالبد األخالقي السلوك لحسن حاجة الرئيس الباحث فيها يرى  ال التي الحاالت

 التعليم نوعية تحسين إلى تهدف التي املصدر املجهولة املسوحات على األخالقية املوافقة من اإلعفاء حاالت تنحصر -

 ثالثة جهة من أخالقيى حسن سلوك عل البحث حصول  حال وفي .فقط الجامعة مستوى  علىتستخدم  والتي والتعلم،

(  تمويل كوكالة(
 

 طلب من ونسخة البحث، مشروع إلى إضافة البحث، أخالقيات لجنة إلى الوثيقة هذه تسليم يجبمثال

 حسن لوثيقةقبولها  العلمي البحث أخالقيات لجنةوعندها تقرر  .الثالث الطرف من أخالقي سلوك حسن على الحصول 

 الذي األخالقي السلوك حسن في املعلومات كفاية عدم حال وفي .املراجعة من مزيد إلى تحتاج أنها أو األخالقي السلوك

 منه والطلب بذلك، الباحث إبالغ يجب اإليضاحات من للمزيد حاجة هناك كانت إذا أو الرئيس، الباحث يقدمه

 .الضرورية املعلومات استكمال

 الشروط يستوف لم إذا مرتين الباحث إلى البحث مشروع الفرع في العلمي البحث أخالقيات لجنة تعيد أن يمكن -

 مكني فعندها الثانية، للمرة البحث إعادة بعد الشروط من األدنى الحد باستيفاء اللجنة اقتناع عدم حالة وفي .املطلوبة

 .الجامعة في البحث أخالقيات لجنة إلى االستئناف في الحق وللباحث البحث، مشروع برفضقرارا  تتخذ أن

 تعيد أن أو السلوك، حسن على الجامعة في العلمي البحث اخالقيات لجنة توافق أن يمكن االستئناف مراجعة بعد -

 من ىاألدن الحد باستيفاء- املشروع إعادة بعد - الجامعة اقتناع عدم حال في .املعلومات من ملزيد الباحثين إلى املشروع

 في العملي البحث أخالقيات لجنة إلى جديد بطلب التقدم الباحثين من وتطلبللجنة أن ترفض الطلب،  يمكن الشروط

 .أشهر ثالثة بعد الفرع

 لنفس املشاريع تلك فتخضع الجامعة، في العلمي البحث أخالقيات لجنة إلى مباشرة تصل التي األبحاث ملشاريع بالنسبة -

 ادرةالص القرارات على االستئناف لطلبات بالنسبة أما .الفروع من الواردة األبحاث مشاريع مراجعة في املتبعة اإلجراءات

 .االستئناف في للنظر خاصة لجنة تشكيل له يجوز  الذي املقر الرئيس إلى فُتحال الجامعة لجنة من

 بوضوحتبين  العلمي البحث أخالقيات لجنة فإنَّ  اإليضاحات، من مزيد على الحصول  بغرض مشروع أي إعادة وعند -

 .النواقص الستكمال الالزمة واملتطلبات الخطوات هي وما البحث، مشروع في تتوفر لم التي األخالقية املتطلبات

 فمشر  بتعيين الفرع لجنة تقوم أن يمكن للبحث، األولية املراجعة إجراء عند عالية املخاطر أو الضرر  نسبة تكن لم وما -

 يندرج وهذا . الطلبة بمشاريع الخاصة القبول  طلبات وقيع لت آخر تدريس هيئة عضو أو اللجنة أعضاء أحد أو الطالب

حد تشكل درجة عالية من األضرار أو املخاطر عند مراجعتها، والتي تشترك فيها أكثر من وا ال التي األبحاث مشاريع على

 .بتوقيعها اللجنة مقرر  يقوممن أعضاء اللجنة غير مقرر اللجنة حيث 

 العلمي البحث ألخالقيات سلوك حسن على الحصول  طلب

 :املتطلبات قائمة

 به؟ ستقوم الذي البحث أهداف هي ما .1

 البحث؟ تصميم هو ما .2

 البيانات؟ جمع أساليب /طرق  ماهي .3

 االختيار؟ معايير هي وما عددهم، وكم )البحث عينة( املشاركون  هم من .4
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 واملستمرة؟ املبدئية املوافقة بتوثيق ستقوم وكيف املسبقة؟ املوافقة ضمان إجراءات هي ما .5

 الثانوية؟ البيانات بإعطاء يقومون  من يضعها التي االستخدام شروط هي ما .6

 .صفها البحث؟ إلجراء الالزمة واملصادر املهارات كل لديك يتوافر هل .7

 للبحث؟ املتوقعة النتائج هي ما .8

 الثالث؟ الطرف أو /و املشاركين على ستعود التي الفوائد هي ما .9

 املشاركين؟ من الراجعة التغذية على والحصول  املعلومات إيصال أساليب /طرق  هي ما . .10

 ملعرفة:  للمخاطر تقييم بإجراء قمت هل .11

 .مطلوبة األخالقية املراجعة أن وهل أخالقية قضايا هناك كان إن .أ

 .البحث في واملشاركين الباحثين وسالمة صحة أو وللباحث، للمؤسسة املحتملة األخطار .ب

 اإلجراءات املتخذة لضمان السرية والخصوصية وحماية البيانات.    .12

هل سيلزم البحث الذي ستقوم به بجميع املتطلبات القانونية واألخالقية واالرشادات ذات العالقة. بما في ذلك تلك  .13

ا ذلك كان إن أخرى  الدب أو /و أخرى  منظمات مؤسسات الصادرة عن  ؟ ضروري 

 واألمان؟ بالصحة تتعلق التي الصحيحة واملمارسات التشريعية املتطلبات بجميع البحث سيلتزم هل  .14

 آخر؟ طرف من العلمي البحث بأخالقيات تتعلق مراجعات ألي البحث خضع هل  .15

 والتدقيق؟ بالرقابة تتعلق متطلبات بأي البحث يستلزم هل  .16

 باملشروع؟ تتعلق مالية توجيهات أو اتفاقيات بأي ملتزم أنت هل  .17

 والتأليف؟ والنشر الفكرية امللكية حول  اتفاقية إلى توصلتم هل  .18

 ؟)الحالة على ينطبق ذلك كان إذا( املشترك التعاون  حول  اتفاقية إلى توصلتم هل  .19

 واإلشراف؟ اإلدارة ومسؤوليات الباحثين أدوار على االتفاق تم هل  .20

 ومناقشتها؟ عنها واإلفصاح املصالح بتضارب املتعلقة القضايا جميع تحديد تم هل .21

 في البحث التصرف سوء بموضوع العالقة ذات املنظمات /املؤسسات كل من الصادرة التوجيهات على اطالع على أنت هل .22

 العلمي؟

 املراجع
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