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 مقدمــــــــــــــــة

من مبدآ  انطالقًا ً اما بعد و  بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آ هل وحصبه وسمل،      

يات البحث العلمي ق اخالحول الهنوض ابلواقع التعلميي والرغبة الاكيدة يف التفوق العلمي  فقد مقنا ابعداد دليل 

 واذلي والبيئة احليوان عىل الاخالقية الناحية من البحوث اجراء  بتعلاميت ما يرتبط لك ادلليل هذاتضمن  ولقد

جراء الرشوع قبل العلمي البحث اخالقيات وضوابط بتعلاميت اكمل اطالع عىل الباحث اعداده ليكون مت  ابإ

 سواء علمي حبث جراءابإ  يقوم من لك عىل تنطبق واليت والتعلاميت القواعد هبذه الالزتام عليه جيب البحث كام

 .خارهجا آ و اجلامعة داخل اجري البحث
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 جامعة المثنى  -كلية التربية االساسية   في العلمي البحث أخالقيات لجنة

 

 : اللجنة واعضاء رئيس

 أ.د ثامر نجم عبــــــــــــــود             رئيسا ً

 عضوا       أ.د.ابراهيم كاظم فرعون نجم الحساني

 أ.م.د عمار نضال شريف                عضوا   

 اللجنة وواجبات هيكلية

 اإلدارية الالئحة : االول البند

  :اللجنة رئيس واجبات .1

 .والبحوث الرسائل استمارات اعتماد .2

 .اللجنة جلسات رئاسة .3

  .الضرورة اقتضت كلما و شهريا لالجتماع اللجنة دعوة .4

  .اللجنة اعضاء السادة على االستمارات و البحوث و الرسائل توزيع .5

 واجبات أمين اللجنة:

 يتولى كتابة محاضر جلسات اللجنة  .1

 اجتماعات اعضاء اللجنة حديد مواعيد ت .2

 االتصال بالسادة اعضاء اللجنة ودعوتهم لالجتماع  .3

 إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة  .4

 متابعة تنفيذ قرارت اللجنة .5
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 اللجنة اختصاصات: الثاني البند

 :من كل بروتوكوالت جعةبمرا  اللجنة اعضاء يقوم

  الماجستير رسائل .1

 الدكتوراه اطاريح .2

  الرسائل من المستلة البحوث .3

 التدريس يأةه ألعضاء البحثية المشروعات .4

 الرسائل من المستلة غير التدريس هيئة أعضاء بحوثمتابعة مستوى التقدم في  .5

 اللجنة عمل كيفية : الثالث البند

 .االقل على شهر كل مرة الجلسات تعقد .1

 .االعضاء جميع بحضور اللجنة تنعقد .2

 طلب اللجنة برفع تقوم متكررة وبصورة اللجنة اجتماعات حضور عن االعضاء احد تغيب حالة في .3

 .عنه بدال اخر عضو وترشيح إلعفائه العمادة  الى

 .المتغيب اللجنة عضو عن بدال التوقيع نائبه او اللجنة لرئيس يحق .4

االستمارات  بها وكذلك االتصال وطرق باللجنة المتعلقة البيانات كافة اإللكتروني الكلية موقع على تعلن .5

 . باللجنة الخاصة

 و التدريسهيأة  أعضاء جميع لتبلغ اللجنة بالئحة الكليات في العلمية والفروع العلمية األقسام تبلغ .6

 العلمية بروتوكوالت الرسائل تسجيل قبل بها لالسترشاد العلمية للدرجات المسجلين و معاونيهم

 .البحثية والمشاريع

 درجة على بحوث األقسام مجالس موافقة قبل أساسي وشرط للجميع وملزمة وجوبيه اللجنة قرارات .7

 .البحثية المشاريع وكذلك والدكتوراه  الماجستير

 للجنة التقدم كيفية : بعراال البند

  .اللجنة قبل من وصياغتها اعدادها تم التي اإللكترونية االستمارة بملء باحث كل يقوم .1

  .اللجنة امين الى العلمي البحث الباحث يقدم .2

  . شهر كل من الثالث االسبوع خالل اللجنة بواسطة المقدمة البروتوكوالت فحص يتم .3
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 الشهر  من بعاالر االسبوع غايته موعد في الرفض او تعديل طلب او بالموافقة الباحث اخطار يتم .4

 .بعد االخطار اسبوع مدة خالل اللجنة قرار على ضرااالعت الباحث حق ومن ,االستمارة فيه قدمت الذي

  في مدة اقصاها عشرة ايام بعد االخطار. التعديل بعمل الباحث يقوم .5

 عينة عن المسؤولة الجهة من المستنيرة بالموافقة الخاصة االستمارة من نسخة بتقديم الباحث يتعهد .6

 .العلمي البحث على والحكم المناقشة لجنة تشكيل بطلب التقدم او للنشر البحث اعداد قبل البحث

 . العلمي البحث اخالقيات ومعايير بمتطلبات ايفائه بعد النهائية الموافقة الباحث يمنح .7

 

 الفكرية الملكية حقوق حماية: الخامس البند

 الرسالة من المستخلص  البحث او الرسالة بروتوكول في لم يذكر تدريس هيأة عضو أي اسم اضافة عدم  -1

 البحث اتمام في الفعلية للمشاركة تدريس وذلك هيأة عضو أي اسم إلضافة ملحة ضرورة وجود حالة في اال

 .مسبقا اللجنة موافقة بعد مرضية بصورة

  . البحث بروتوكول في ذكر ممن باحث أي اسم حذف عدم -2

 في المشرف   اسم على الطالب اسم يتقدم ان على رسالة او اطروحة أي من منفرد بحث استخالص عدم -3

 . مستل بحث نشر حالة

 بالنسبة النقطة لهذه الفكرية الملكية حق لحفظ الكلية في البحثية الخطة ضمن البحث تسجيل ضرورة -4

 .للباحثين

 جهود نتيجة ويتم , عليها المتعارف العلمية األسس على يعتمد الذي اإلنجاز هو :يـــــــــالعلم ثـــــــالبح

 .مشتركة أو فردية

 .حكمه في من أو بالبحث االول المعني الباحث هو : الرئيس الباحث

 .البحث في معين بدور يساهم الذي الباحث : المشارك الباحث

 تعرف ما غالبا المعايير وهذه ,معينة مجموعة او بمهنة الخاصة العمل وسلوك بمعايير االمتثال هي :االخالقيات

 .الجامعية اللجان بعض تفرضها ما واحياناترافياً للسلوك اح نظاما تمثل انها رغم التخصصي المستوى على

 واللوائح واالنظمة االسالمية الشريعة من احكامها تستقي واخالقيات ارشادات هي :البحث اخالقيات
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 عند الباحث بها يلتزم ان يجب التي المعايير ايضا وهي ,واالنصاف العدالة ومبادئ الدولية عرافواال القانونية

 .العلمي للبحث كتابته

 والتربوي:ومن أبرز أخالقيات البحث العلمي 

التواضع العلمي من أهم أخالقيات البحث العلمي والتربوي، وهو سمة العلماء الكبار، لذا ينبغي أن ان  .1

 .باحثالتَّكبُّر من اآلفات التي ينبغي أن يبتعد عنها الف  يتحلَّى الباحثون بالتواضع، وتقبُّل النَّقد من اآلخرين  

الفكرية للناشرين والمؤلفين في طليعة أخالقيات البحث العلمي ت َعدُّ األمانة العلمية واحترام الملكية  .2

 والتربوي، لذا يجب نسب اآلراء إلى أصحابها بكل شفافية.

 إن ذلك ي ؤدِّي إلى المردود السلبي على اذ، عند القيام بخطوات البحث العلميالب عد عن األسلوب االنفعالي  .3

ته. مَّ  البحث بر 

قدَّمة، وأن ي ناقش الخصوم بالبراهين  على الباحث أو الدارس أن يكون .4 موضوعي ًا وم نصفًا في الدراسة الم 

 واألدلَّة المنطقية؛ من أجل الوصول إلى الحقائق.

من أخالقيات البحث العلمي والتربوي األمانة في الوعد، وفي حالة قيام الباحث العلمي بذلك يجب عليه أن  .5

ح ذلك.ي نفِّذ ما وعد به، وفي حالة عدم القيام بذ  لك ألي سبب خارج عن اإلرادة، يجب أن ي وضِّ

االهتمام بزيادة المعلومات والبيانات؛ من أجل الحصول على النتائج الدقيقة التي ت ثري مجال البحث العلمي،  .6

 ومن ثَمَّ انتفاع اآلخرين.

لمي من باحث العمن أبرز أخالقيات البحث العلمي والتربوي صفة الصبر، وذلك نظًرا لما قد يتعرَّض له ال .7

 مخاطر ومشاقَّ في سبيل الوصول إلى المعارف والحقائق.

راد تنفيذه، ومدى أهمية ذلك من الناحية  باحثينأن يقوم الباحث بتعريف ال من المهم .8 بأفكار البحث الم 

 المجتمعية، وذلك األمر ي ساهم في تحفيزهم، والحصول على المعلومات والبيانات التي يتمنَّاها الباحث.

نها  .9 الصدق صفة مهمة من أخالقيات البحث العلمي والتربوي، ويجب أن يكون ذلك في األقوال التي ي دوِّ

 الباحث في خطة البحث العلمي، أو فيما يقوم به من تقصٍّ للحقائق في الميدان.

، جيجب على الباحث العلمي في حالة القيام بنقد الدراسات أو األبحاث السابقة، أن يكون ذلك بأدٍب  .10 مٍّ

 وبأسلوٍب يدلُّ على القيم الرفيعة.

ت َعدُّ سرية المعلومات المتعلقة بالمستهدفين على جانب كبير من األهمية، ويجب على الباحث أن ي حافظ على  .11

تلك السرية، وأن ال يكشف أسرار المبحوثين أو هويَّاتهم، وهي صفة م الزمة ألخالقيات البحث العلمي 

 والتربوي.
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 الباحث العلمي أن يحصل على الموافقات من المبحوثين، قبل القيام بجمع المعلومات والبيانات.يجب على  .12

في حالة قيام أحد المبحوثين بطلب عدم المشاركة في البحث العلمي، يجب على الدارس أو الباحث أن  .13

 يستجيب لمطلبه.

تَّبعة فمن أخالقيات البحث العلمي والتربوي الم حافظة على سالمة البيئة الخ .14 ي ذلك ارجية، وفقًا للقوانين الم 

 الشأن.

على الباحث استحصال الموفقات الرسمية من الجهات االدارية المسؤولة عن الجهة المستهدفة في البحث  .15

 او الدراسة.

 : الحيوان على العلمي للبحث الضابطة واألنظمة التعليمات 

 

 . العلمية واألعراف والمبادئ اإلسالمية الشرعية االلتزام بأحكام الباحث على يجب -1

 .  العلمي للبحث الضابطة واألنظمة اللوائح جميع وتطبيق االطالع الباحث على يجب -2

 البحث نتيجة على ذلك اليؤثر ان على العلمي البحث في التجارب حيوانات من ممكن عدد بأقل االكتفاء  -3

 العلمي البحث مراحل كل في وذلك اإلمكان قدر التجارب بحيوانات يلحق قد الذي الضرر تقليل -4

 .ذلك على المدربين األشخاص قبل من أال التجارب حيوانات استخدام يجوز ال  -5

 . ومهمة نقية اصول من الحيوانات او قراضباالن المهددة الحيوانات استخدام يجوز ال  -6

 العلمي البحثراحل م جميع خالل التجارب حيوانات لرعاية الصالحة األماكن علىكلية ال تحتوي أن يجب  -7

 .التجربة بحيوانات الخاص الحيواني الحقل او الحيواني البيت او المزرعة مثل

 :البيئة على العلمي للبحث الضابطة واألنظمة التعليمات

  
 االخرى البيئة اشكال او ونباتية حيوانية بيئة كانت سواءً  اشكالها بكل البيئة خدمة على العلمي البحث يعمد

 البيئة موضوع تتناول التي واالخالقيات بالضوابط لتزاماال يجب ذلك على بناءً و  , )الخ..والمناخية المائية(

 :وكاالتي

 Flora الطبيعية النباتية والبيئة  Fauna  البرية للحيوانات الطبيعي بالتوزيع ضراراال عدم الباحث على -1

 الطبيعي تكاثرها دورة تؤذي قد التي العلمي البحث في المواد بعض واستعمال الطبيعية بيئتها في

 كاألنهار المائية المسطحات ذلك ويشمل المائية بالبيئةرار االض عدم على العلمية البحوث في االنتباه يجب -2

 .حراويةالص المناطق في للمياه خزيناً  تعد التي الجوفية المياه وكذلك يراتوالبح
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 التراثية المخطوطات وكذلك تراث ال من جزءً  تشكل التي المباني ذلك ويشمل تراثيةال بالبيئة ضراراال عدم -3

 .وديمومتها راريتهااستم يضمن بشكلراثية الت البيئة على العمل عند الحذر كل الحذر ويجب االثرية والمواد

 عند ولذلك والجسور والطرق السدود االنشاءات هذه وتشمل البيئة من مهماً  جزءً  الحيوية االنشاءات تشكل -4

 رارها.واستم ديمومتها على والعمل بها ضراراال عدم يجب االنشاءات هذه مثل على البحوث جراءا

 حث وكذلك او مؤقت دائمي بشكل تأثير من المواد بعض استعمال تشكله ما الى نتباه اال الباحث على يجب -5

 كيفية ودراسة المناخيةالبيئة  على الحيوية وفعاليته االنسان بتأثير تتعلق التي البحوث زيادة على الباحثين

 المناخية البيئة على لها الجانبية األثار هذه من التقليل


