
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 السعودية العربية المملكة

 العالي التعليم وزارة

 المجمعة جامعة

 

 

 العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة

 العلمي البحث عمادة

 

 

 المجمعةبجامعة البحث العلمى دليل اخالقيات 

 

 



 
1 

 مقدمة

تسعى الجامعات العريقة والناشئة الى ترسيخ اخالقيات النشر العلمى بين منسوبيها، إذ أن انتاج 

كم من البحوث العلمية ونشرها دون مراعاة اخالقيات النشر العلمى يعتبر من دروب املخاطرة 

إلاكاديمية بما يدعم  بسمعة الجامعة، ومن ثم يجب ترسيخ املناخ وتهيئة البنية التحتية والنظم

 .ويحافظ على اخالقيات النشر العلمى

عمادة البحث العلمى بجامعة هذا الدليل إلى توضيح إلاجراءات وآلاليات التى تعتمد عليها هدف يو 

عرض إلجراءات ومعايير أخالقيات البحث ، حيث يتم املجمعة فى دعم اخالقيات النشر العلمى

حث العلمى بجامعة املجمعة واملرتبطة بتمويل املشروعات البحثية، العلمى التى  اتبعتها عمادة الب

وامليثاق ألاخالقي لكل من الباحثين بالجامعة واملحكمين من داخل وخارج الجامعة، وامليثاق 

 . ألاخالقي لقواعد النشر باملجالت العلمية بجامعة املجمعة

ى التحقلللن ملللن الدللل ال إدارة الجامعلللة عللللوتأملللل عملللادة البحلللث العلملللى بتلللوفير هلللذ  إلاجلللراءات العملللل 

 حيلث تسلعى إللى وأعضاء هيئة التدريس والفنيلين والطلالب وامللونفين بأخالقيلات البحلوث العلميلة، 

ترسلليخ اخالقيللات النشللر العلمللى بللين منسللوبيها، إذ أن انتللاج كللم مللن البحللوث العلميللة ونشللرها دون 

ة بسللمعة الجامعللة، ومللن ثللم يجللب ترسلليخ مراعللاة اخالقيللات النشللر العلمللى يعتبللر مللن دروب املخللاطر 

 .املناخ وتهيئة البنية التحتية والنظم إلاكاديمية بما يدعم ويحافظ على اخالقيات النشر العلمى

 محاور الدليل

 : يتناول الدليل خمسة محاور هى

 .معايير السلوك ألاخالقي املتوقعة لجميع ألاطراف املعنية في النشر العلمي: املحورألاول 

 .امليثاق ألاخالقي بجامعة املجمعة في تمويل املشروعات البحثية: املحور الثاني
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 .امليثاق ألاخالقي للباحثين بجامعة املجمعة: املحور الثالث

 .امليثاق ألاخالقي للمحكمين بجامعة املجمعة: املحور الرابع

 ة املجمعةامليثاق ألاخالقي لقواعد النشر باملجالت العلمية بجامع: املحور الخامس

 لكل محور من هذ  املحاور إللقاء الضوء على القواعد التى ينبغى مراعاتها من 
ً
وفيما يلى تناوال

 :أجل الالد ال بمعايير السلوك الاخالقى فى النشر العلمى

 

 معايير السلوك ألاخالقي املتوقعة لجميع ألاطراف املعنية في النشر العلمى: املحورألاول 

إلى التحقن من الد ال إدارة الجامعة  -بصفة عامة -البحوث العلميةتسعى اخالقيات 

وأعضاء هيئة التدريس والفنيين والطالب واملونفين بهذ  ألاخالقيات، كما تسلط هذ  إلارشادات 

الضوء على حقوق الباحثين مثل الحرية ألاكاديمية، وتوفير البيئة املحفزة للبحث العلمي، واملوارد 

 مسئوليات الباحثين ألاكاديمية، واملرافن والخدم
ً
ات املناسبة بالجامعة وغيرها، موضحة

ومسؤوليتهم تجا  املجتمع، وتحقين العدل، واحدرال الفرد، وعدل التميي  بسبب الدين أو العرق أو 

 .الجنس، وعدل إساءة استخدال السلطة وغيرها

ير التفوق البحثي مع الالد ال السعي لتحقين أعلى معاياملجمعة ويتعين على الباحثين في جامعة 

بأخالقيات البحث العلمي في أثناء مزاولة ألانشطة البحثية، بما يتوافن مع الشريعة إلاسالمية، 

 . وألانظمة القانونية ذات الصلة

فغياب اللوائح التنظيمية قد تتسبب بانتهاك الباحثين لحقوق بعضهم البعض واملؤسسات التى 

   .حقوق املجتمع يعملون فيها باإلضافة الى
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أملس الحاجلة هلي فلي والتلى ألاطراف املعنيلة بأخالقيلات البحلوث العلميلة وفيما يلى نلقى الضوء على 

لوجلللود للللوائح تنظيميلللة  لخالقيلللات البحلللوث العلميلللة والنشلللر العلملللي، حيلللث يلللتم إبلللرا  النقلللا  التلللي 

نتهاكلات العلميلة لخالقيلات ٌتظهر الحاجة إللى ضلرورة الياغة مجموعلة الللوائح لكلى يلتم الحلد ملن الا 

 . البحوث العلمية والنشر العلمي

 الباحث والفريق البحثي.1

 ومساعدي البحث والتدريس/ مسؤوليات رئيس فرين البحث تجا  الباحثين املتعاونين أو. 

  معاملة أفراد الفرين البحثي، وخااة عند إبرال الاتفاقيات البحثية، وتقسيم

 .بينهماملخصصات والعوائد البحثية 

 مسؤولية الباحث تجا  من تجري عليهم ألابحاث وتجا  املؤسسة التي يعمل فيها. 

 تضارب املصالح الشخصية والونيفية ألاكاديمية منها واملالية. 

  السطو ألاكاديمي بأشكاله وسياقاته املختلفةPlagiarism. 

  العلميةحقوق امللكية الفكرية وبراءات الاخدراعات املدرتبة على ألابحاث. 

 استغالل املعلومات أو الاستيالء على حقوق امللكية الفكرية املقررة للغير. 

  للقيم ألاكاديمية 
ً
الاستخدال غير املصرح به من نتائج البحوث السرية، مما يشكل تجاو ا

 . وألاعراف العلمية

 استعمال املوارد املالية املخصصة للبحث العلمي. 
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 اهمة كل منهم في البحثالخالفات بين الباحثين ومدى مس. 

 الجامعات واملؤسسات البحثية.2

  التعاون بين املؤسسات الصناعية والتجارية من جهة وألاكاديمية من الجهة ألاخرى مع

التأكيد على الحقوق والواجبات وتضارب املصالح الشخصية واملالية وغيرها للباحثين 

  .وللممولين فيما يتعلن بأجراء البحوث وتعميم نتائجها

 استعمال املوارد املالية املخصصة للبحث العلمي. 

  تضارب املصلحة الشخصية الخااة مع الالد امات املهنية والعلمية للباحث والتي قد تؤثر

 . على نتائج البحث

 حقوق الباحثين واملؤسسات الداعمة . 

 حقوق امللكية الفكرية وبراءات الاخدراعات املدرتبة على ألابحاث العلمية. 

 ة الاخدراعات والاكتشافات لعضاء هيئة التدريس التي تمت أثناء خدمتهم في ملكي

 . الجامعة

 لجان النظر في مخالفات البحث العلمي. 

 الاستخدال غير القانوني وغير املرخص ملمتلكات الجامعة ومعداتها. 

 التجارب على ألاجنة وألانسجة. 

 استخدال الحيوانات في التجارب العلمية . 
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 املجتمع.3

  حرية الباحثين في نشر نتائج بحوثهم دون أخذ موافقة املمولين للمشروع البحثى وبما ال

 . يمس أمن ومصلحة البالد، أو إلاضرار باملجتمع

  إتاحة الفراة للجميع لالطالع على نتائج البحوث والدراسات ضمن إطار  مني محدد

بحقوق املشاركين في وبطريقة مسؤولة، وبما ال يمس أمن ومصلحة البالد، أو يخل 

 .البحوث من البشر

  تفهم حاجات ومشاكل املجتمع املحلي واملجتمع الدولي، بحيث تراعي البحوث العلمية تلك

 .الحاجات واملشاكل لتسهم في حلها وتنميتها

 الاعتداء على حقوق ألافراد ألاساسية املشاركين في تنفيذ البحوث. 

  وتهدد البيئة، أو املجتمع، أو البشر، أو الحيواناتاملخاطر التي تنجم عن ألابحاث العلمية. 

   ،التعامل مع ألاشخاص محدودي الفهم أو إلادراك ، سواء أكان ذلك بسبب اغر السن

كعديمي التميي  كالطفال الرضع وألاطفال الصغار، أو كان ذلك بسبب الاختالل العقلي 

ن عقليا، ومرض ى الغيبوبة الذى يؤثر على تميي  الشخص، فتنقص من أهليته كاملتخلفي

 . وكذلك املشردين

 املبادئ التي يجب أن تراعى من الباحثين في أثناء عالقتهم البحثية التطبيقية على البشر  . 

 اهتمال الباحثين بمجاالت تعزيز املعرفة مع عرض نتائج ألابحاث كما هي. 

  مشاركة العينات واملبحوثين في الدراسة التطبيقية للبحث بضغو  معينة ودون الحصول

 على موافقتهم 

 



 
6 

 املجلة العلمية/الناشر.4

 التعامل مع الباحثين منذ تلقى البحث للنشر وحتى اتمال النشر. 

 التعامل مع املحكمين وما يتطلبه من نزاهة وشفافية وسرية. 

 ياقاته املختلفة السطو ألاكاديمي بأشكاله وسPlagiarism. 

 الخالفات بين الباحثين ومدى مساهمة كل منهم في البحث. 

 إجراءات املحافظة على حقوق الباحثين واملؤسسات الداعمة. 

 

 :عمادة البحث العلمي.5

  التشجيع على مشاركة الباحثين في ألانشطة البحثية املختلفة في بيئة خالية من التميي  أو

 .التعصب

  املعدات واملرافن والخدمات للباحثين، وتشجيعهم للحصول على موارد إضافية من توفير

 .مصادر التمويل الخارجية في إطار ألانظمة واللوائح املعمول بها في اململكة

 سياسات تحكيم البحوث املمولة من موارد الجامعة. 

 حن الباحثين في إلاعدراض املوضوعي على نتائج التحكيم . 
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 ن على إجراء مشاريع بحثية مشدركة مع  مالئهم الباحثين في الجامعة أو في تشجيع الباحثي

غيرها من املؤسسات املحلية وألاجنبية، وتعزيز املشاركة بين ذوي التخصصات املختلفة في 

 .املجاالت البحثية املتنوعة

 اجراءات متابعة البحوث أثناء فدرة إعدادها حتى يتم الانتهاء منها ونشرها. 

 ترشيح البحوث والباحثين املتمي ين لجوائز التمي  البحثى . 

 امليثاق ألاخالقى بجامعة املجمعة فى تمويل املشروعات البحثية: املحورالثانى

هل على 1341من عال  9سعت عمادة البحث العلمي بجامعة املجمعة ومنذ تأسيسها في شهر 

ذلك تعمل باستمرار على اياغة  تشجيع البحوث العلمية املدعومة من الجامعة، ومن أجل

مجموعة من إلاجراءات التنظيمية التي تعمل على الحفاظ على اخالقيات البحوث العمية وتحد 

 :ومن ضمن هذ  اللوائح التنظيمية ما يلى. من انتهاكها

  ألاولوية في دعم البحوث العلمية املمولة من الجامعة تكون للبحوث التي تراعى ألاولويات

تي تعمل على تنمية املجتمع املحلى واملساعدة في حل املشاكل التي يعانى منها البحثية ال

 . املجتمع على اختالف مؤسساته وأطيافه

  ال يجو  أن يكون عضو هيئة التدريس باحث رئيس فى أكثر من بحث واحد،، بحيث يتم

 .إعطاء الفراة لكبر عدد من الباحثين للحصول على دعم ملشروعاتهم البحثية

  يجو  تبديل ألادوار بين باحث رئيس وباحث مشارك لنفس الباحثين فى مشروعين  ال

 . بحثيين
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  يجو  مشاركة باحثين من خارج الجامعة أو من جامعات أخرى ولكن بعد توفير بيانات عن

وملركز البحوث . مدى الاحتياج اليهم في البحث، واملساهمة املتوقعة منهم في إثراء البحث

 .  رأيه عن هذ  املشاركة من عدمهااملختص أن يبدى 

  يجب أن يلد ل الباحث بإنجا  بالبحث على النحو الوارد في مقدرح املشروع البحثي الذي

تمت املوافقة عليه للدعم، وفى حال الرغبة في التعديل يجب الحصول على موافقة 

 . مسبقة من عمادة البحث العلمي مع ضرورة وجود مبررات قوية لهذا التغيير

 ى  حالة عدل قدرة الباحث الرئيس على إكمال املشروع لسبب خارج عن إرادته وتقّدر  ف

عمادة البحث العلمي، فإن الباحث املشارك الذي يرد اسمه بعد الباحث الرئيس في 

وفي حالة عدل وجود باحثين مشاركين . املشروع البحثي يقع على عاتقه استكمال البحث

 . لبحثيفإنه يتم إلغاء دعم املشروع ا

  تعتبر ألاجهزة واملعدات وبرامج الحاسب آلالي الال مة إلتمال املشروع البحثي، والتي يتم

 ملركز البحوث املختص، ويجب على الباحث الرئيس 
ً
تأمينها بواسطة إدارة املشدريات ملكا

 .إعادتها للمركز بعد الانتهاء من استخدامها في البحث

 ر متابعة دورية توضح نسب إلانجا  في البحث، وبحيث يتعهد الباحث الرئيس بإعداد تقاري

 . يتم ارف املستحقات وفن ما ورد بهذ  التقارير من إنجا 

  تتحقن مراكز البحوث من املعلومات الواردة في تقرير إلانجا ، بحيث تؤيد التجارب

خ والتحاليل واملقابالت الشخصية بما يدعمها من مستندات، مع قيال الباحثين بتوفير نس

 . ورقية والكدرونية من الجزء املنجز وكذلك التجارب املعملية وغيرها
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  ،لشرو  العقد 
ً
النشر العلمي شر  أساس ي إلتمال ارف باقي مستحقات الباحثين ووفقا

 .كما يعد من  معايير دعم مشاريع ألابحاث املستقبلية للباحث

 امليثاق ألاخالقى للباحثين بجامعة املجمعة:املحورالثالث

 حالة اختالف وجهات النظر بين الباحثين واملحكمين للمقدرح البحثي، يتم تزويد  في

الباحث بنسخة من تقرير التحكيم، وللباحث الحن في الرد على تقرير املحكمين والذى 

يقدل ملركز البحوث التابع له والذى يتم رفعه للعمادة لكى تتخذ إلاجراءات املناسبة وآلية 

 .القرار النهائي

 عدل إمكانية استمرار الباحث الرئيس في استكمال البحث لي سبب من ألاسباب  حالة

 :يتبع أحد الخيارين التاليين

استكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثين املشاركين كباحث رئيس، وذلك  - 1

بتواية من مجلس عمادة البحث العلمي وموافقة وكيل الجامعة للدراسات العليا 

 .والبحث العلمي

حالة عدل قدرة الباحث املشارك على استكمال املشروع البحثي، يتم إيقاف فى  - 2

 .املشروع وتصفيته وإعادة املبالغ املتبقية من اعتماداته إلى مي انية البحوث بالجامعة

  يتولي الباحث الرئيس تقديم ما يفيد قبول البحث النهائي للنشر، ويرفن ثالثة نسخ

سول و ألافالل ووسائل التوضيح وغير ذلك إلى مركز أالية للبحث بما في ذلك أاول الر 

 .البحوث املختص، وكذلك التقرير املالي الختامي للبحث

  في حالة عدل النشر أو عدل إرفاق خطاب املوافقة على النشر بعد مض ي ستة أشهر من

ادة العال املالي التالي للعال الذي تم التوقيع فيه، يصبح البحث ملكا ًللجامعة ممثلة في عم
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البحث العلمي  تتصرف فيه وفن املصلحة العامة التي يقررها مجلس عمادة البحث 

 .وال يحن للباحث التصرف في البحث سواء بالنشر أل غير . العلمي

  يجب أن يشير الباحثين عند نشر نتائج البحوث في املجالت والدوريات العلمية املحكمة الى

بما ال يخل بحقوق الباحثين في مشاركتهم  لية الدعم املقدل من عمادة البحث العلمى، و 

 .حقوق تنتج عن البحث كبراءة الاخدراع وغيرها

  يتعهد الباحث الرئيس أو الفرين البحثي أنه لن يفش ى في أي وقت من ألاوقات سواء كان

ذلك خالل فدرة إنجا  املشروع أل بعدها لي شخص أو شركة أو مؤسسة أية معلومات 

ايغة أو قاعدة تكون مملوكة للجامعة أو أي طريقة أو عملية أو  سرية أو مضمون أي

 .أسلوب تصنيع أو تركيب أو تجهي  أية منتجات قد تكتشف أو تخدرع خالل إنجا  املشروع

  ،فيما يتعلن بحقوق امللكية الفكرية وما يدرتب عليها من الد امات أو استحقاقات مالية

ن حول تو يع نسبة العائد منها لكل طرف وتؤخذ فإنه يتم الاتفاق بين الجامعة والباحثي

 .أنظمة لوائح مدينة امللك عبدالعزيز للعلول والتقنية في هذا املجال كمرجع يستعان به

  لكي يتم تسجيل أي براءات قابلة للحماية على وجه مرض ي يقول الباحث الرئيس من وقت

خدراعات أو التصميمات أو آلخر أو كما تطلب الجامعة وبدون إبطاء بإخطارها عن كافة الا 

التحسينات أو الاكتشافات التي يتم الحصول عليها خالل تنفيذ املشروع أو بعد  إذا كانت 

املعلومات الحاالة بعد انتهاء املشروع مبنية على معلومات يحصل عليها خالل إنجا  

 .املشروع
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 لفرين البحثي ا/تسجيل جميع الحقوق القابلة للحماية لصالح الجامعة ويقول الباحث

 . بتوقيع املستندات أو ألاوراق الال مة للتسجيل عند طلب الجامعة ذلك

  يجب إلزاميا علي جميع اصحاب املشاريع املمولة الحصول على تصريح من لجنة البحوث

الحيوان،  وللجنة الحن / ألاخالقية بالجامعة قبل بدء مشاريعهم التي تجرى على إلانسان 

مشروع اذا لم توافن على أي من ألاساليب أو إلاجراءات املستخدمة في تعديل او رفض اي 

 .في البحث املقدرح

 امليثاق ألاخالقي للمحكمين بجامعة املجمعة: املحور الرابع

 :التحكيم الداخلى

  تتلللللولى املراكلللللز البحثيلللللة مهملللللة الفلللللر  املبلللللدئي للبحلللللوث املقدملللللة لللللللدعم، بحيلللللث يلللللتم التلللللدقين

علللدت بطريقلللة علميلللة صلللحيحة وأن تخصصلللات البلللاحثين والتأكلللد ملللن أن املشلللاريع 
ت
البحثيلللة أ

تتوافللللن مللللع موضللللوع البحللللث، وتحديللللد مللللدى مسللللاهمة املقدللللرح البحثللللى فللللى تحقيللللن ألاولويللللات 

 .مع التأكد من عدل وجود انتهاكات لخالقيات البحوث العلمية.  البحثية

  
ً
 .  إلى التحكيم الخارجي ترسل املشروعات البحثية التي اجتا ت مرحلة التقييم املبدئي سريا

 

 :التحكيم الخارجي

  للنموذج املعد لهذا ( املقيمين)يتولى عدد اثنين من املحكمين 
ً
تقييم مشاريع البحوث وفقا

 . ويراعى حاالت تضارب املصالح.  الغرض حسب طبيعة بحوث كل مركز من مراكز البحوث

 ث، مع استخراج متوسط يقول كل مركز بالحصول على درجات التحكيم الخارجى لكل بح 
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 .درجة التحكيم لكل بحث

  يقول مديرو مراكز البحوث بعرض نتائج التحكيم على مجلس عمادة البحث العلمى، ويتم

مناقشة البحوث التي تستحن الدعم فى ضوء ألاولويات البحثية، ونتيجة التحكيم، 

 . واملي انية املتوقعة إلنجا  هذ  املشروعات البحثية

 حوث العلمية املتمي ة خارج ألاولويات البحثية فى ضوء التواية من مركز يمكن دعم الب

 لجودة الفكرة البحثية وإلاضافة العلمية
ً
 . البحوث املختص وفقا

 

 امليثاق ألاخالقي لقواعد النشر باملجالت العلمية بجامعة املجمعة: املحور الخامس

 : تصدر حاليا مجلتين فى جامعة املجمعة هما

 املجمعة للعلول الصحيةمجلة  -

 مجلة العلول إلانسانية وإلادارية -

 لخالقيات النشر باملجالت التى تصدرها جامعة املجمعة
ً
 :وفيما يلى توضيحا

 اخالقيات النشر

يتم الحصول على إقرار من الباحث الرئيس بأن البحث املقدل للنشر لم يسبن نشر  او  .1

 . تحت التحكيم في مجلة أخرى  لم يرسل للنشر في ذات الوقت ملجلة أخرى أو 

عند ارسال البحث للنشر للمجلة، يجب على الباحث إلافصاح عن أي مصالح شخصية أو  .2

 .  مالية بينه وبين أي أشخاص أو جهات قد تؤثر على نتائج البحث

عدل نشر أكثر من بحثين للباحث خالل العال ألاكاديمي من أجل إعطاء فراة متساوية  .4

 .ات املختلفة لنشر أبحاثهم العلميةللباحثين في التخصص
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يقول رئيس تحرير املجلة باالطالع على البحث املرسل للنشر لتحديد مدى ارساله كما هو  .3

وقد يستعان . للتحكيم او إعادته للباحث لتحسينه واعاد  ارساله للمجلة أو بسبب رفضه

بمحلل بيانات احصائية في حالة اشتمال البحث على استخدال أساليب احصائية لتحليل 

 . البيانات

 .البحث إلى عدد اثنين محكمين خارجيين مع توفير نموذج التحكيم املعد لذلكيتم ارسال  .5

ال يجب إلافصاح عن اسماء املرض ى مثال أو الشركات أو غيرهم فى مدن البحث إال في  .6

الحاالت التي يكون لذلك تأثير على نتائج البحث، وفى هذ  الحالة ال بد من الحصول على 

 . ةموافقة خطية من ألاطراف املعني

يجب على الباحث الرئيس الحصول على تصريح بإعادة استخدال بيانات وردت في مصادر  .7

 . أخرى منشورة إذا تطلب ألامر ذلك

الذى بموجبه يخول املجلة في " نموذج حقوق النشر"يجب توقيع الباحث الرئيس على  .8

من  نشر البحث، وبحيث يتيح للمجلة التصرف في البحث املنشور وتو يعه بعدة طرين

 . أجل توسيع دائرة انتشار املجلة

يجو  للباحث استخدال بحثه املنشور في مجالت الجامعة لألغراض العلمية دون الحاجة  .9

 .  للحصول على إذن خطى

في حالة رغبة رئيس التحرير أو أعضاء هيئة التحرير من النشر في املجلة التابعين لها، فإنه  .11

داخل أعضاء هيئة التحرير أو من خارجها ولغراض الحيادية يتم تحيد شخص من 

 .لإلشراف على جميع إلاجراءات املتعلقة بالبحث منذ استالمه وحتى النشر


