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التمهيد
أصبحت الضوابط األخالقية للبحث العلمي من أهم العناصر التي تضعها الجامعات و المؤسسات
البحثية والجهات الممولة في االعتبار عند التخطيط قصير المدى أو التخطيط االستراتيجي للبحث العلمي كما
صارت من العناصر الرئيسية للجودة في مجال البحث العلمي .ويشير مفهوم " أخالقيات البحث العلمي" إلى
مجموعة من اللوائح والنظم التي ينبغي االلتزام بها عند إعداد وتنفيذ البرامج والتجارب العلمية أو نشرها ،و
يتم ذلك في إطار مجموعة من القيم الحاكمة للمتعاملين مع البحث العلمي .وقد أولت جامعة الملك عبدالعزيز،
من خالل لجنة أخالقيات البحث العلمي أهمية خاصة لوضع ضوابط ملزمة للقائمين بالبحث العلمي .وترجع
أهمية الالئحة إلى أن عدم االلتزام بضوابطها قد يترتب عليه نتائج خطيرة يصعب تداركها ،خاصة فيما يتعلق
بالبيئة وبالتعامل مع الكائنات الحية.

تعريفات
1

القيم

مجموعة أسس تمثل العقيدة الحاكمة للشخص المتعامل مع كافة عناصر البحث العلمي ،وهي ال
تتغير بتغير الظروف أو بمرور الزمن ،ويجب توفرها جميعا دون استثناء.

2

الضوابط

هي مجموعة اللوائح الحاكمة للعمل بأخالقيات البحث العلمي وينبغي العمل من خاللها.

3

الفريق البحثي

مجموعة من الباحثين يجمعهم البحث العلمي في مقترح بحثي معين لتحقيق أهداف معينة.

3

المجموعة البحثية

هي مجموعة من الباحثين متعددي التخصصات داخل مجال بحثي محدد ،وذلك لتنفيذ مشروعات
بحثية من خالل المجموعة.

5

الباحث الرئيسي

هو رئيس الفريق والمسؤول أمام الجهة الممولة للبحث عن تقديم التقارير وااللتزام بما اتفق عليه
في العقد والمتعلقات من اللوائح و القوانين.

6

الباحث المشارك

هو أحد الباحثين بالفريق البحثي غير الباحث الرئيسي ،ومسؤوليته تضامنية مع الباحث الرئيسي
إلنجاح البحث مع االلتزام بأخالقيات البحث العلمي.

7

مساعد الباحث

هو أحد أفراد الفريق البحثي بدرجة البكالوريوس (أو الليسانس) أو الماجستير.

8

الفني

هو أحد فنيي المعامل الذين يساعدون الفريق البحثي.

9

المستشار

هو متخصص عالي الدرجة العلمية أو الخبرة في مجال البحث.

 11لجنة أخالقيات
البحث العلمي

هي اللجنة المختصة بصياغة أخالقيات البحث العلمي ووضع آليات تطبيقها وااللتزام بها بجامعة
الملك عبدالعزيز.

 11المقترح البحثي

هو الخطة المقترحة لبحث معين مقدم من الفريق البحثي للجهة الممولة للبحث.

 12المؤلف

كل عمل علمي أو أدبي أو كتاب
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المادة األولى:
تطبق هذه الضوابط على األبحاث التي يجريها منسوبو جامعة الملك عبد العزيز ،وتهدف إلى:
.1
.2
.3
.3
.5

الحفاظ على القيم الدينية واألخالقية في مجال البحث العلمي.
مراعاة تطبيق أهم عناصر الجودة في إعداد وتنفيذ ونشر البحوث العلمية.
اكتساب االحترام الدولي لقطاع البحث العلمي بالجامعة.
عدم اإلضرار باإلنسان والحيوان والبيئة واألمن.
الرقابة الدورية لاللتزام بضوابط الالئحة.

الضوابط العامة
المادة الثانية :المبادئ األساسية
يحظر على الباحث ما يلي:
.1
.2
.3
.3
.5

تنفيذ ،أو ال ُمشاركة في تنفيذ ،أي بحث علمي يتعارض مع القيم واألخالقيات اإلسالمية.
استخدام أو المشاركة في استخدام المنجزات العلمية ضد البشرية .
تنفيذ األبحاث العلميةة ذات األثةر السةلبي علةى الصةحة العامةة والبيئةة ،وإذا دعةت الضةرورة إلةى
ذلك يجب العمل على إزالة أو خفض ذلك األثر إلى أقل ح ٍد ممكن.
إنجاز البحث بطريقة تنتقص من كرامة اإلنسان أو تتعةارض مةع مبةادل الخيةر والصةالح والقةيم
واألعراف البشرية.
الةةدفاع عةةن القضةةايا العلميةةة بطريقةةة غيةةر مبنيةةة علةةى الحقةةائق والبةةراهين الُمثبتةةة  ،والخبةةرات
الموثّقة ،والمراجع العلمية.

المادة الثالثة :المبادئ المهنية
يجب على الباحث التقيد بما يلي:
 .1التزام الباحث الرئيسي والباحثين المشاركين ببنةود المقتةرح والخطةة التةي تةم تقةديمها واعتمادهةا
من قبل الجهة المسؤولة من الجامعة.
 .2تحةري الدقةةة والمصةداقية فةةي اختيةار وتنفيةةذ محةاور ومواضةةيع البحةث العلمةةي ،وفةي طةةرق حةةل
المشاكل المطروحة.
 .3عدم المبالغة في تحديد متطلبات البحث العلمي المادية والزمنية  ،أو اإلسراف في استخدام المواد
والمستلزمات ،أو سوء استخدام األجهزة والمواد المتاحة .
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.3
.5
.6
.7

عرض النتائج البحثية بمصداقية وشفافية وعدم إخفاء أو توريةة النتةائج السةلبية عةن أي شةخص،
أو تفسير النتائج على فرضيات ظنية جدلية.
االلتزام بتعليمات وقواعد وإجراءات أمن وسالمة المختبةرات ،والمحافظةة علةى سةالمة العةاملين
والمعدات والتجهيزات المعملية.
االلتزام باألنظمة والقرارات والتعليمات ذات العالقة بموضوع البحث .
االلتزام باألنظمة واللةوائح التنفيذيةة المتعلقةة بأخالقيةات البحةث علةى المخلوقةات الحيةة وبةأخالق
المهنةةة عنةةد إجةةراء التجةةارب والبحةةوث علةةى اإلنسةةان أو الحيةةوان أو النبةةات وذل ةك طبقةةا لالئحةةة
التنفيذية لنظام أخالقيات البحث على المخلوقات الحيةة الصةادرة عةن اللجنةة الوطنيةة لألخالقيةات
الحيوية .

المادة الرابعة :سلوك الباحث
يجب على الباحث مراعاة ما يلي:
.1
.2
.3
.3

.5
.6
.7
.8

.9

الحرص على جودة األداء دون ربط ذلك بالمكافآت والحوافز المادية والمعنوية.
عدم استخدام ن شاطه البحثي أو خبراته ومفاهيمه العلمية للدعاية واإلعةالن ألي غةرض شخصةي
أو انتماءات قبلية أو قومية أو عرقية أو غيرها بالمخالفة لألنظمة والقوانين السارية.
البُعد عن العالقات واألهواء الشخصية أو النقد غير الموضوعي ،خالل المناقشات والمنةاظرات
العلمية مع اآلخرين وااللتزام بمبدأ االحترام المتبادل ،بغض النظر عن المكانة واأللقاب العلمية.
االمتنةةاع عةةن قبةةول الةةدعوة لتنفيةةذ ،أو المسةةاهمة ،فةةي تنفيةةذ أي بحةةث لةةيس لديةةه الخبةةرة العلميةةة
والمهنيةةة الكافيةةة فيةةه ،والحةةرص علةةى التوصةةية بترشةةيح ذوي الخبةةرة والكفايةةة والدرايةةة العلميةةة
الالزمة لتنفيذ البحث.
اإلفصاح عن تخصصه و درجته العلمية عند معالجة موضوع أو مسألة خارج نطاق تخصصه.
عدم حجب المعلومات ،أو مصادر الحصول عليها ،أو تقييةد تبةادل اآلراء واألفكةار بةين البةاحثين
المختصين التي تعيق مسيرة البحث العلمي.
عدم حجب أي نتائج علمية  -يتوصل إليها -عن الجهة التي ينفذ البحث لحسابها.
حفظ حقوق الجهة ،التي يُنفةذ البحةث عليهةا ،فةي نتةائج البحةوث العلميةة والمنتجةات الفكريةة التةي
يتوصل إليها أو يطلع عليها ،واإلفصاح عنها لتلك الجهة دون تأخير ،وعدم استغاللها بأي طريقة
كانت لمصلحته الشخصية أو لمصلحة آخرين ،دون إذن خطي مسبق من هذه الجهة.
االمتناع عن المبالغة في وصف نتائج أبحاثه بما يضلل الرأي العام .

المادة الخامسة  :فريق العمل
يجب على الباحث في إطار فريق العمل مراعاة ما يلي :
 .1تشةةجيع العمةةل الجمةةاعي مةةن خةةالل فةةرق عمةةل بحثيةةة وعةةدم التفةةرد أو األنانيةةة الذاتيةةة فةةي إنجةةاز
البحوث العلمية.
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.2
.3
.3
.5

مراعاة العدالة من قبل الباحث الرئيسي في توزيع العمل على عناصر الفريق كمةا هةو محةدد فةي
المقترح أو خطة المشروع ،مع مراعاة حقوقهم العلمية و المادية.
نشر روح المثابرة والجدية والتنافس البنّاء ،واالحترام المتبادل بين الباحثين على اختالف فئةاتهم
لدعم مسيرة البحث العلمي وضمان تواصله.
توزيع العمل البحثي على أعضاء فريق العمل بما يضمن تبادل الخبرة وإتقان العمل بين أعضةاء
الفريق المشاركين في البحث والرفع من مستوياتهم.
اختيار فريةق العمةل مةن ذوى الكفةاءة و القةدرة علةى اإلنجةاز بنةاء علةى معةايير موضةوعية دون
محاباة.

ضوابط التعامل مع الكائنات الحية
المادة السادسة  :التعامل مع الكائنات الحية
يجةةب علةةى الباحةةث فةةي إطةةار فريةةق العمةةل االلتةةزام "بالالئحةةة التنفيذيةةة لنظةةام أخالقيةةات البحةةث علةةى
المخلوقات الحية" الصادرة عن اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية مع االهتمام بشكل خاص بما يلي:
 .1مراعاة أن تكون المعامةل والمختبةرات مجهةزة بمةا يناسةب التعامةل مةع الكائنةات الحيةة مةن جهةة
النقل والحفظ و إجراء التجارب وتجنب التلوث و العدوى.
 .2ضرورة إجراء كافةة التجةارب علةى الكائنةات الدقيقةة المعديةة فةي معامةل فئةة ( )P3حفاظةا علةى
العاملين ولمنع تسرب الكائنات المعدية خارج المعامل
 .3ضرورة أن تكون القوى البشةرية ( البةاحثين والتقنيةين والعمةال) المتعاملةة مةع المخلوقةات الحيةة
مؤهلة تماما من المنظور العلمي و المهاري واألخالقي للتعامل مع تلك الكائنات.
.3
.5
.6

.7

.8

التةةزام الباحةةث الرئيسةةي بالحصةةول علةةى الموافقةةات الرسةةمية عنةةد اسةةتيراد أو إرسةةال أو نقةةل أو
تخزين أي عنصر حي بغرض البحث العلمي.
ضرورة استخدام أقل عدد ممكن مةن حيوانةات التجةارب وتجنةب قةدر اإلمكةان إيةالم أو أذى تلةك
الحيوانات عند إجراء التجارب.
يجب االلتزام ،بعد الحصول على الموافقةة الرسةمية مةن الجهةات المعنيةة ،باإلحاطةة الكاملةة ألي
إنسان يخضع للتجا رب بكافة الجوانةب المتعلقةة بالتجةارب واآلثةار التةي يمكةن أن تترتةب عليهةا،
وأخذ موافقة خطية من الخاضع للتجارب.
مراعةةاة الضةةوابط الشةةرعية واألخالقيةةة بشةةأن بحةةوث هندسةةة الجينةةات (الهندسةةة الوراثيةةة) بعةةدم
إجراء بحوث االستنساخ البشري أو تجارب الخاليا الجذعية ( الجنينية) بغرض تكوين األجنة أو
اإلتجةةةار فةةةي األعضةةةاء البشةةةرية ،واسةةةتخدامها فقةةةط فةةةي أغةةةراض العةةةالج الجينةةةي (gene-
.)Therapy
التةةزام الباحةةث بعةةدم إجةةراء تجةةارب التحةةوير الجينةةي ( )gene-transferعلةةى الكائنةةات الدقيقةةة
المعدية.
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 .9االلتزام بالتخلص اآلمن لكافة المخلفات واآلثار الناتجة عن التجةارب التةي تجةرى علةى الكائنةات
الحية.
 .11التزام الباحث باإلبالغ الفوري للجهات المسةؤولة عةن أي خطةأ تجريبةي يترتةب عليةه ضةرر
للصحة العامة و البيئية.
 .11االلتزام بحظر النشر المخطط ألي نبات تم هندسته وراثيا ( ،)GMOsوإجراء التجةارب فةي
أضيق الحدود في بيوت محمية ال تسمح بالتسرب وبعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات
المختصة ،مع التخلص اآلمن تماما من بقايا التجارب بعد انتهائها.

ضوابط النشر والتأليف
المادة السابعة  :اإلعداد والنشر
يلتزم الباحث في مجال اإلعداد والنشر بما يلي :
.1

.2
.3
.3
.5

.6

االلتزام بالنظم والقوانين المحلية والدولية النافذة في المملكة لحقوق النشر والتةأليف ،خاصةة فيمةا
يتعلق بالحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤلف أو الناشر عند الرغبة في ترجمة مؤلف أو
جزء منه أو إعادة نشر صورة أو شكل أو غيرها
اإلشارة إلى المصدر أو المصادر التي اقتبس منهةا أو اسةتند إليهةا فةي إعةداد ُمؤلفية يه فةي موضةعها
وذكرها في قائمة المراجع .
التزام الباحث بمراعاة حقوق المشاركين في البحث والفرق المعاونةة عنةد إعةداد األوراق العلميةة
للنشر ،أو استخدام نتائجها في إعداد كتاب علمي.
عدم إرسال الورقة العلمية المراد نشرها إلى أكثر من جهة في آن واحد.
عدم تكرار نشر الورقة العلمية في مجلة علمية أخةرى ،أو فةي سةجل مةؤتمر أو نةدوة علميةة دون
إجراء إضافات أو تعديالت جوهرية عليها ،إال فةي حالةة سةماح الجهةات الناشةرة بةذلك ،مةع عةدم
إغفال اإلشارة إلى المرجع أو المصدر األصلي الذي سبق وتم نشر الورقة فيه.
اإلشةةارة لعمةةادة البحةةث العلمةةي بالشةةكر والعرفةةان حسةةب الصةةيغة المعتمةةدة بالنسةةبة لألبحةةاث أو
المؤلفات الممولة كليا ً أو جزئيا ً من الجامعة.

المادة الثامنة  :حقوق اآلخرين
يلتزم الباحث في مجال حفظ حقوق اآلخرين بما يلي :
 .1عدم إغفال أسةماء المشةاركين فةي البحةث ،عنةد الرغبةة فةي نشةر األبحةاث أو األوراق العلميةة أو
المشاركة في مؤتمر أو ندوة.
 .2اإلشارة لجهود الغير الذين تم االستفادة من أعمالهم حتى في حالة عدم نشرها
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.3

.3
.5
.6

مراعاة ترتيب أسماء الباحثين في األعمال المشتركة بنا ًء على مساهماتهم الفعلية في ذلك العمةل،
وفي حالة التساوي في المساهمة فتذكر أسماؤهم أبجدياً ،إذا لم يكن هناك اتفاق فيما بيةنهم يقضةي
بغير ذلك.
عدم كتابة أسماء من لم يكن لهم مساهمة فعلية في العمل المنشور
االتفاق مع صاحب المشروع البحثي أو الممول المةالي لةه علةى حقةوق النشةر والتةأليف ،وتوثيةق
ذلك قبل البدء في تنفيذ البحث ،وااللتزام بهذه الحقوق عند النشر.
احترام حق المجتمع في نشر اإلنجازات العلمية ،وعدم محاولة تشةويه الحقةائق العلميةة أو تةأخير
نشرها.

ال ُممارسات المخالفة لألمانة العلمية
المادة التاسعة :اختالق نتائج علمية
يحظر على الباحث تزييف أو تلفيق نتائج علمية  -مهما كان قدرها – ال تقةوم علةى أسةاس البحةث العلمةي
أو نتائجه التجريبية  ،واالدعاء على أنها ناجمة عن بحث علمي تجريبي.

المادة العاشرة  :تحريف النتائج العلمية
على الباحث عرض النتائج العلمية التي يتم التوصل إليهةا دون تشةويه  .وعةدم اسةتبعاد المنحةرف والشةاذ
من النتائج الحقيقية الناجمة عن التجارب العلميةة المنفةذة فةي حةدود القواعةد اإلحصةائية فةي هةذا الشةأن بهةدف
إظهارها متسمة باالتساق الكامل الذي تتطلبه بعض المجالت العلمية.

المادة الحادية عشرة  :المبالغة في دالالت النتائج وأهميتها
على الباحث االمتناع عن التضليل العلمي الموجةه ،ومةن ذلةك التركيةز المتعمةد علةى إبةراز مضةمون ،أو
إقرار مدلول قد يكون عرضيا ً ضعيف الداللة ،ومعاملته بمستوى متكافئ مع بقية النتائج المتحصةل عليهةا فةي
السياق العام للبحث العلمي  .وإهمال دالالت أٌرقام أخرى قد يؤدي إبرازها إلى إضةعاف الفكةرة التةي يتمحةور
البحث حولها.

المادة الثانية عشرة  :االنتحال أو السرقة العلمية
يحظر على الباحث أن ينسب إلى نفسه جةزءاً أو كةالً مةن عمةل غيةره ،أو إهمةال اإلشةارة إلةى مصةدر أي
فكرة  ،مهما كانت.

8

المادة الثالثة عشرة :عدم تحري الدقة في اإلسناد والمراجع
ينبغي على الباحث تجنب ال ُمبالغةة فةي ذكةر المراجةع العلميةة واإلسةناد دون الرجةوع إليهةا ،وتالفةي سةرد
مراجةةع لءيحةةاء بسةةعة خلفيتةةه العلميةةة فةةي مجةةال بحثةةه  ،مةةن اجةةل ترسةةيب االنطبةةاع لةةدى القةةراء أو
أسةةماء ال
ي
المحكمين بإحاطته بمجمل ما يدور في نطاق تخصصه .

المادة الرابعة عشرة :التضليل في كتابة السيرة العلمية
يجب على الباحث تحري الدقةة والمصةداقية فةي كتابةة سةيرته العلميةة وعةدم المبالغةة فةي إبةراز الخبةرات
واإلنجازات الشخصية بهدف الحصول على أي مصلحة أو تضليل اآلخرين .
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