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مقدمة

والس ـ

على أشــر األنبياء واملرس ـلني نبينا حممد وعلى

احلمد هلل رب العاملني ،والص ـ
آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فإن البحث العلمي ميثل أحد ركائز التنمية الشاملة اليت تشهدها اململكة العربية السعودية
ورؤيتهــا من خ ل اجلــامعــات ومراكز البحوث العلميــة؛ ومن أجــل لــد ف بــد من االرتقــاء
مبس ـ ـ ـ ـ ـ ــتو البحــث العلمي مراقبــة جودتــه ،واحلرع على االختيــار النوعي للبحــث ال ـ ي يثري
املعرفة ،ويضـي ىل التصصـ  ،مث ىلجناز البحث على مسـتو عال من االلتزا ابملنهج العلمي،
وأدب البحث ،وأخ قياته.
وىلن من األُطر املهمة اليت تسهم يف رفع مستو البحث العلمي (وثيقة أخ قيات البحث
العلمي) ،اليت تض ـ ـ ـ ـ ـ ــم موعـ ــة من احلقوق اليت يتمتع ـ ــا البـ ــاحـ ــث ،و موعـ ــة من املبـ ــاد
واملمــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واألخ قيــات اليت يفــط عليــه االلتزا ــا ،يف ىلطــار األن مــة واللوائح اجلــامعيــة،
والعر األكادميي والعلمي.
وهتد ه ه الوثيقة ىل رفع مسـ ـ ـ ــتو الوعي لخ قيات البحث العلمي ،ووضـ ـ ـ ــع معاي
واض ـ ــحة من أجل االلتزا بتلد األخ قيات واملباد  ،وجتنط املمارس ـ ــات املنافية هلا؛ ولتص ـ ــبح
وثيقــة مرجعيــة للبــاحثني يف اجلــامعــة من أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هي ــة التــدري ومن يف حكمهم ،وط ب
الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــات العليا واملرحلة اجلامعية ،وميثاقاً بينهم وبني اجلامعة ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف ىلجناز أحباثهم وفق
معاي جود عالية ،تؤهلها للنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف أوعية عاملية معت  ،و قق لل امعة حض ـ ـ ـ ـ ـ ــوراً متميزاً يف
ميدان البحث العلمي ،وترفع من تصنيفها بني اجلامعات.
وهللا املوفق

أوالً :السمات املميزة للباحث وللبحث العلمي

مسات الباحث العلمي:
ال بد للباحث أن يتحلى بعد مسات ،أمهها ما يلي:
 استحضار النية الصادقة واهلد النبيل عند ىلجناز البحث.


االلتزا ابألمانة العلمية.



اإلنصا واملوضوعية.



الكفاء يف مجع املعلومات من املصادر واملراجع الورقية والرقمية.



القدر على ليل املعلومات ،واالستنتاج ،والنقد اهلاد .



احلفاظ على البي ة يف البحوث اليت تتطلط الت ارب التطبيقية.

مسات البحث العلمي:
ال بد أن تتوفر يف البحث العلمي عد مسات ،أمهها ما يلي:
أصالة البحث ،وخلوه من االنتحال أو االقتباس املبالغ فيه.

أصالة املصادر واملراجع ،وتنوعها ،وكفايتها.

اجلِد واإلضافة العلمية ،وخيتل مفهو اجلد ابخت التصصصات األكادميية،

املراحل اليت أعد هلا البحث؛ ويرجع يف
كما يتفاوت مستو اجلد املطلوب ابخت
لد ىل العر األكادميي يف ىلطار اللوائح واألن مة.
 وضوح أهدا البحث.


املنه ية العلمية املعت يف ىلعداد البحث.



وضوح العنوان ،وداللته على مضمون البحث.



عمق املعاجلة العلمية ملوضوع البحث.



صحة اللغة ،وجود األسلوب ،ووضوح األفكار.



عد جتاوز نسبة االقتباس املسموح ا.

س مة البحث من املمارسات املنافية ألخ قيات البحث العلمي ،وأبرزها:

أ -االس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ل :هو العمل العلمي ال ي يعتمد فيه مؤلفه على عمل علمي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق له،
كرســاليت املاجســت والدكتوراه أو غ مها ،وال يدخل يف االســت ل البحوث اليت تقد ا
عضـ ـ ـ ــو هي ة التدري للرتقية واسـ ـ ـ ــتبعدها اجملل العلمي لضـ ـ ـ ــعفها ،مث قا عضـ ـ ـ ــو هي ة
التدري بتعديلها و كيمها مرً أخر .
ب -االنتحال :هو العمل العلمي ال ي يعتمد فيه مؤلفه على عمل غ ه ،وينسبه ىل نفسه.
ت -التدلي  :هو تقدمي معلومات ،أو نتائج مضللة؛ للتعمية على احلقيقة.
ث -االقتباس املبالغ فيه :ابلنقل احلريف املبالغ فيه من املصادر مع نسبتها ىلليها ،وختتل نسبة
التصصصات واملراحل األكادميية.
االقتباس املسموح ا ابخت

ثانياً :أخالقيات إجناز البحث العلمي

من أهم الواجبات اليت يفط على الباحث االلتزا ا يف ىلجناز حبثه أو نشره:
 ربط حبثه قدر املستطاع حباجات اجملتمع احمللي والعاملي.
 البعد عن األحباث اليت قد تؤدي ىل اإلضرار ابلبي ة أو ابملشاركني يف البحوث.
 الدقة يف ىلعداد البحث وااللتزا ابملنهج املناسط ملوضوعه وختصصه العلمي.
 أخ اإلحصائيات من مصادرها ،وااللتزا ابلدقة يف رصدها.
 االلتزا ابألمانة العلمية ،ونس ــبة النص ــوع واألفكار ىل أص ــحا ا وفق املنهج املتبع
يف التوثيق ،وعد املبالغة يف االقتباس دون حاجة.
 الــدقــة يف ليــل نتــائج البحوث ،وعــد
العلمية اليت مت التوصل ىلليها.

ريفهــا أو املبــالغــة فيهــا ،أو ىلخفــاء احلقــائق

 كتابة النتائج اليت توصـ ـل ىلليها البحث والتوص ــيات والدراس ــات اليت ميكن للباحثني
تناوهلا إلكمال موضوع الدراسة.
 االعرتا ابجلهود أو الدعم اليت تقد له يف ىلجناز حبثه ،س ـواء كانت من جهات أو
أشصاع ،واإلشار يف حبثه ىل ه ه اجلهود ،وال حيق للباحث أن ينسط أحبا ًًث ،أو
اخرتاعات ،أو اكتشافات أجنزها بدعم من اجلامعة ىل جهة أخر .
 ىلعطاء الباحثني املشاركني واملساعدين حقوقهم.
 احرتا املبحوثني (عينة البحث امليداين) ومراعا حقوقهم.
 االلتزا بضوابط ىلجراء الت ارب على احليواانت.
 االلتزا بقواعد األمن والس مة يف األحباث اليت تن ز يف املصت ات.

ثالثاً :حقوق الباحث

احلرية البحثية
للباحث احلق يف احلرية البحثية يف ىلجناز البحوث وتطبيقها ،يف ىلطار ما تقتض ـ ـ ـ ـ ـ ــيه اللوائح
واألن مة ،وله يف سبيل لد:
 احلرية يف اختيار موض ــوع حبثه ،ما دا يف نطاق الس ــياس ــة البحثية لل امعة ،ويس ــهم يف
قيق رسالتها ورؤيتها.
 للباحث احلرية يف اختيار مشــاركيه يف ىلجناز حبثه طاملا كان هؤالء املشــاركون ممن مل يثبت
ىلخ هلم لخ قيات البحث العلمي.
 احلرية يف الوصول ىل قواعد البياانت اليت توفر له املصادر واملراجع اليت حيتاجها يف ىلجناز
حبثه.
 احلرية يف اختيار اجمللة أو قاعد البياانت اليت ينشر فيها حبثه ،ما دامت ه ه اجمل ت أو
القواعد تلتز مبعاي النشر العلمي املعت .
حقوق الباحث على اجلامعة
تلتز اجلامعة بتوف بي ة مناس ـ ـ ـ ـ ــبة للبحث العلمي لتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ يع الباحثني على ىلجناز حبوثهم،
وتلتز يف ه ا السياق بتمكني الباحث من عدد من املزااي واحلقوق ،ومنها:
 احلصـ ــول على الدعم املايل إلجناز البحوث ،وفق السـ ــياسـ ــة البحثية ،واألولوايت البحثية
لل امعة ،ويف ىلطار ما تسمح به امليزانية املصصصة ل لد.
 تبين سياسة معلنة وعادلة قق تكافؤ الفرع لدعم البحوث و كيمها ونشرها.
 دعم البحوث املتميز مبكافآت وجوائز تنافسية تعزز زايد البحوث املتميز .
 توف الدعم املايل لنشر البحوث يف ت مصنفة عامليًّا.

 ىلاتحة الفرص ـ ـ ـ ـ ـ ــة -قدر اإلمكان -للباحثني للمش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة يف الفعاليات واملؤمترات البحثية
داخل اجلامعة وخارجها.

 توف املصت ات واملرافق البحثية للتصصصات الت ريبية.
 ىلاتح ــة الفرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للب ــاحثني للتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مع اجله ــات احلكومي ــة واألهلي ــة ات الع ق ــة
بتصصصاهتم للحصول على متويل لبحوثهم.
ت وقواعد بياانت ينشر فيها الباحثون حبوثهم.
 توف
 توف بي ــة آمنــة إلجراء البحوث ،واإلع ن عن ىلجراءات األمن والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مــة اليت يفــط
اختا ها حال وقوع أية خماطر.

رابعاً :التزامات الباحث

التزامات الباحث جتاه اجلامعة
لل امعة على الباحث حقوق ،يفط عليه االلتزا ا ،وأمهها ما يلي:

 تقدمي البحوث اليت قق رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها اإلسرتاتي ية.
 االلتزا ابلسياسات البحثية اليت ددها اجلامعة.
 الن على انتماء الباحث لل امعة عند نش ـ ـ ـ ـ ــر البحوث العلمية اليت ين زها خ ل فرت
انتمائه لل امعة ،أو تسـ ـ ـ ـ ـ يل براءات االخرتاع اليت تنشـ ـ ـ ـ ـ عن حبوث أجنزها خ ل فرت
انتمائه لل امعة.
 الن على متويل البحوث املدعمة من جهات الدعم يف اجلامعة عند نشرها.
 لل امعة احلق يف نشـ ـ ــر أي عمل حبثي تدعمه بعقد بينها وبني الباحث ،ولي للباحث
احلق يف منازعة اجلامعة يف حق نش ـ ـ ـ ــر أعماله اليت أجنزها بتمويل منها ،ىلال ىل ا ن عقد
لد ،ويش ـ ـ ـ ـ ــمل حق اجلامعة يف لد النش ـ ـ ـ ـ ــر الورقي واإللكرتوين
التمويل على خ
للبحث كله أو ملصصه ،وعلى املنصات اإللكرتونية اليت تراها مناسبة ل لد ،سواء كان
النش ــر مبقابل أ بغ مقابل ،وجملل عماد البحث العلمي أو اجملل العلمي االس ــتثناء
من لد.
 ختض ـ ـ ـ ــع ملكية األعمال العلمية من الرس ـ ـ ـ ــائل العلمية واملش ـ ـ ـ ــروعات البحثية ،واألحباث
العلمية وأوراق العمل واملقاالت العلمية احملكمة والكتط واملؤلفات واملوس ـ ـ ـ ـ ـ ــوعات اليت
ين زها الباحث خ ل فرت انتمائه لل امعة ،واألدلة والوًثئق واألعمال اليت يعدها يف
ىلطار مس ــؤوليته الوييفية واإلدارية ،لألن مة واللوائح ابململكة العربية الس ــعودية ،واللوائح
والقواعد التنفي ية واإلجرائية ابجلامعة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مية ،مع مراعا ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط قبول ط ب
الدراسات العليا ،وتويي أعضاء هي ة التدري ومن يف حكمهم ،واملويفني اإلداريني.

التزامات الباحث جتاه موارد اجلامعة
للباحـ ـ ـ ــث احل ـ ـ ـ ـق يف اسـ ـ ـ ــتعمال امل ـ ـ ـ ـوارد واملرافـ ـ ـ ــق وقواعـ ـ ـ ــد البيـ ـ ـ ــاانت ال ـ ـ ـ ـيت توفرهـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــه
اجلامعـ ــة ،أو الـ ــيت يـ ــن عليهـ ــا عقـ ــد التمويـ ــل -مـ ــن أجـ ــل ىلجنـ ــاز حبثـ ــه -ويلتـ ــز حيـ ــال لـ ــد
مبراعا اآليت:
 األمانة يف تقدير متطلباته البحثية من دعم مايل أو أجهز أو مواد.

 االلتزا إبنفاق امليزانية املصص ـ ـ ـصـ ـ ــة لدعم حبثه وفق البنود اليت مت االتفاق عليها مع جهة
التمويل.
 االلتزا ابإلجراءات املقرر يف اجلامعة لشراء األدوات واملعدات واملواد.
 احلفاظ على األجهز واملعدات أثناء البحث ،مع عد اإلس ـرا يف اســتصدا املواد اليت
تقدمها له اجلامعة يف املصت ات.
 االلتزا بتسليم األجهز واملعدات ومتبقيات املواد اليت قا بشرائها من امليزانية املصصصة
لبحثه ىل اجلامعة ىل ا ن عقد التمويل على لد.
 االبتعاد عن أي استصدا غ ن امي للميزانية املصصصة إلجناز البحث أو تطبيقه.
 احملاف ة على ممتلكات اجلامعة وأجهزهتا ،وااللتزا بتعليمات األمن والسـ ـ ـ مة اليت تعلن
عنها اجلامعة.

التزامات الباحث جتاه اجملتمع
للم تمع على الباحث حقوق عليه أن يلتز ا ،وهي على النحو التايل:
 االلتزا بقيم الدين اإلسـ مي احلني  ،واألعرا الســائد يف اململكة ،وعد خمالفتها يف
ىلجناز حبثه أو تطبيقه.
 االلتزا ابألن مة السعودية ،واللوائح املن مة للبحث العلمي ابململكة واجلامعة.
 أن يكون من أولوايت الباحث تقدمي احللول الناجعة ملشك ت اجملتمع.
 تقليل اآلًثر اجلانبية اليت قد تنتج عن تطبيق حبثه وتؤثر على البي ة احمليطة.

 عد توجيه حبثه ملصــاح شــصصــية ،أو أهواء وميول على حســاب الدين ،أو اجملتمع ،أو
البي ة.
 البعد عن أية ممارسات حبثية قد تضر لمن اململكة ووحدهتا.
 جتنط اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ىل الدول أو اجملتمعات أو األقاليم أو القبائل واألعراق والطوائ أو
األفراد ،واالقتصار على الطرح العلمي الرصني يف ىلطار ما يقتضيه البحث العلمي.

خامساً :حقوق املبحوثني (عينة البحث امليداني)

على الباحث حقوق جتاه من قا إبجراء الدراسة امليدانية عليهم ،وأمهها:
 على الباحث التصلق خبلق اإلس واآلداب املعت يف التعامل مع املبحوثني.
 للمبحوث احلق يف قبول أو رفض مشاركته يف البحث.
 للمبحوث حق احرتا خصوصيته ومعرفته حدود البحث ال ي سيشارك فيه.
 للمبحوث احلق يف املوافقة أو عد املوافقة على نشر بياانته الشصصية.
 للمبحوث احلق يف االنسحاب من املشاركة يف البحث ىل ا خشي أن يلحقه ضرر.
 للمبحوث احلق يف معرفة نتائج البحث ال ي شارك فيه.
 على الباحث تعري املبحوث ابملصاطر احملتملة من مشاركته يف البحث.
 على الباحث احلرع على سرية بياانت املبحوثني الشصصية.
 على الباحث احلص ـ ـ ــول على موافقة ص ـ ـ ــرحية من املبحوث ،أو موافقة خطية ممن ميثلوهنم
ىل ا كانوا أطفاالً أو من وي االحتياجات اخلاص ــة ،ولي له احلص ــول على ه ه املوافقة
ابإلكراه أو االحتيال.

سادساً :ضوابط التجارب على احليوان

على من يقو إبجراء الت ارب على احليواانت مراعا ما يلي:
 الت كد من صحة احليواانت قبل ىلجراء الت ارب عليها؛ لضمان عد الت ث على صحة
نتائج الت ربة.
 التـ كـد من أن احليواانت املرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة للت ــارب غ حــاملــة ألوب ــة ميكن أن تنتقــل ىل
الباحثني ،ومنهم ىل اجملتمع ال ي يتعاملون معه.
 عد استصدا احليواانت النادر واملهدد ابالنقراض ،ىلال بعد موافقة اجلهات املصتصة.
 رعاية احلالة الصحية للحيوان قبل وبعد ىلجراء الت ارب عليه من قِبل متصصصني.
 توف املكان والغ اء املناسبني للحيواانت.
 االلتزا بشروط الصحة والس مة يف خمالطة احليواانت.
 خضـ ـ ـ ـ ـ ــوع احليواانت إلش ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ابحثني مدربني من وي اخل يف ىلجراء الت ارب على
احليواانت.
 عــد ختوي
وغ لد.
 عد ىلخضـ ــاع احليواانت لل راحات ىلال بعد ختديرها مبا يض ــمن عد ىلحسـ ــاس ــها آبال
اجلراحة.

احليواانت برؤيتهــا للحيواانت األخر وهي تتعرض لل راحــات أو ال ـ بح

 التصل من احليواانت اليت ينتهي دورها من الت ارب بطريقة آمنة تض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن عد نقل
مضاعفات الت ربة ىل اجملتمع احمليط.

