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ُيعد مجال البحث العلمي من المجاالت التي تزايد االهتمام بها نتيجة لتزايد طموحات 
. المجتمعات المختلفة في النمو والتقدم، فأصبح ضرورة لكل إنسان مهما كان عمله أو مركزه

ي فاتسعت ميادين البحث العلمي لتشمل مشكالت الحياة جميعها وفي مختلف ميادينها، وُيستخدم ف
.المجاالت المهنية والمعرفية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية على حٍد سواء

سلوكتضبطالتيممارستها،بأخالقياتالعنايةدونتتطورأنمهنةألييمكنالأنهالمؤكدومن
تقتصرالو،وممارسينمستفيدينحقوقهموتحفظ،المصالحأصحابجميعوتحميإليهاالمنتمين
مشاركينالحقوقحفظإلىتمتدبل,وتحريمهاالسرقاتمكافحةعلىالعلميالبحثأخالقياتمسألة
.بالبحثبالمشاركةالقرارحريةوإعطائهمالدراسةعليهمتطبقالذين

إلىدفتهالتيالساميةاألهدافلتحقيقاألخالقيةبالقيمااللتزامبدرجةالعلميالبحثويرتهن
كثيرماماهتمنالرغموعلى،الشخصيةاألهواءعنبعيدا ًاإلنسانرفاهيةوتحقيقالمجتمعتنمية
عادأبيدركالالبعضأنإالالعلمي،بالبحثالجامعاتفيالتدريسهيئةوأعضاءالباحثينمن

.كريا ًفالمجتمعوتنمية,العلميالبحثتقدمعلىحرمتهاانتهاكوخطورةالعلميالبحثأخالقيات

مقدمة 



منطلقاتًالورقةًالبحثية
الباحثفإنلذا.منهجيةعمليةكونهإلىباإلضافةأخالقيةعمليةالعلميالبحثأنعلييؤكدالدينيالعلميالمنهج*

.والمنهجيةالمعرفيةالمواصفاتمعجنبإلىجنبا ًأخالقيةبمواصفاتمتسلحا ًيكونأنمطالب

جعلهاًالعالمًاليومًثورةًعلميةًتكنولوجيةًلمًتشهدًمثلهاًالقرونًالماضيةًولهذهًالثورةًخصائصًومميزاتًتيعيشً* 
اًعنًالثوراتًالصناعيةًالتيًشهدهاًالعالمًفيًالقرونًالقليلةًالماضية،ًوابرزًماًيميزًالثورةًال تكنولوجيةًفيًتختلفًتمام 

لبشريًفانًهذاًالعصرًالتيًانبثقتًواستندتًإلىًالبحثًالعلميًالمستمرًوبدونًمثلًهذاًالبحثًالدؤوبًمنًقبلًالعنصرًا
.لميبدونًالتقدمًالتقنيًوالعويقفًالمرءًحائراً الثورةًالتكنولوجيةًتواجهًصعوباتًالًيمكنًتخطيهاًوتجاوزهاً

الباحثينضتعرالعصريةالنسخوسائلوأنالسيمادوليةووطنيةحمايةإلىالعلميةواألبحاثالفكريةاألعمالتحتاج*
.معنوياتهمتثبيطوحقوقهموفقدانمجهوداتهمضياعإلى

ضوعًومنًخاللًاالطالعًعلىًالمبادراتًالتيًتبنتهاًبعضًالجامعاتًالمحليةًوالعربيةًواالجنبيةًبخصوصًهذاًالمو* 
تً،ًومنًُوجدًأنًمعظمهاًركزتًعلىًطرحًأفكارًألخالقياتًالبحثًالعلميًفيًمجالًالطبًوالتجاربًالبحثيةًعلىًالحيوانا
البحثً،ًخاللًاالطالعًعلىًمقررًفيًجامعةًمينيسوتاًكدليلًألخالقياتًالبحثًالعلميًيُدرسًلطالبًالجامعةًقبلًمرحلة

اثًفيًمتناولًيدًفانبثقتًالفكرةًالقتراحًمقررًلطالباتًكليةًالتربيةًوخاصةًمعًاتساعًرقعةًالثقافةًالرقميةًوجعلتًاألبح
.  ميينأخالقياتًالبحثًالعلميًوقدًتكونًإضافةًتنيرًدروبًالباحثينًواالكاديتُمنهجالباحثينً،ًفانطلقتًفكرةً



العلميًالحاليةًالىًتصميمًمقررًدراسيًفيًأخالقياتًالبحثًهدفتًالورقةً
.العربيةًالسعوديةبالمملكةًالجامعاتًلطالباتً

ولتحقيقًأهدافًالورقةًالبحثيةًتمًتصميمًاستبانةًالستطالعًآراءًأعضاءً
هيئةًالتدريسًوطالباتًكليةًالتربيةًحولًعناصرًالمقررًالمقترح،ًوقدًتكونً

: االستبيانًمنًسبعًمحاورًتضمنتًجميعًعناصرًالمقررًوذلكًكالتاليً

أهداف الورقة البحثية 



أخالقيات 
يالبحث العلم عنوان المقرر



مرحلة 
البكالوريوس ةالفئة المستهدف
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الوقوف على المفاهيم العامة في مجال البحث العلمي

معرفة أهم المفاهيم العامة عن األخالقيات

معرفة أخالقيات البحث العلمي

معرفة أسس النشر العلمي وحقوق الملكية الفكرية

لعلميأسس استخدام البرامج التقنية للنشر العلمي والبرامج التي تكشف االنتحال ا

إعداد خطة مصغرة تتمثل فيها عناصر وضوابط أخالقيات البحث العلمي

معرفة أثر التقنية ومتغيرات العصر الحديث على أخالقيات البحث العلمي



لمقرر العناصر الرئيسة والفرعية لمحتوى ا/ المحور الثالث

أثر : الوحدة الخامسة 
التقنية ومتغيرات 

العصر الحديث على 
ميأخالقيات البحث العل

(عناصر 9)  

100-84.8%

:  الوحدة الرابعة 
النشر العلمي 

وحقوق الملكية 
الفكرية

(عناصر5)  

100-72.7%

: الوحدة الثالثة 
أخالقيات البحث 

العلمي

(عناصر21) 

100-75.8%

:الوحدة الثانية
مفاهيم عامة عن 

األخالقيات

(عناصر7)

100-84.2%

الوحدة األولى 
مفاهيم عامة : 

في مجال 
البحث العلمي

(عناصر 8)

100-
78.8%



طريقة المحاضرة باستخدام الوسائل التعليمية 
%(87.9-89.5..)المتنوعة

(% 78.9-97)ورش العمل والتدريب العملي

%(97-94.7) طريقة المناقشة والحوار

%(84.2-87.9)التعليم التعاوني

%(87.9-94.7)الذهنيالعصف 



المناقشات 
.والتدريب

(100  )%

ير تطبيق معاي
.التقييم

(94.7)

عن طريق 
.المشاريع

 (78.9)%

االختبارات 
.  النظرية

(78.9)%



محاضرتان في 
األسبوع

(.عملي+ نظري) 

/  المحور السادس
الوقت الالزم 
لتدريس المقرر



للجانب % 40
% 60النظري و

.للجانب العملي

/المحور السابع 

آلية تقويم أداء 
الطالب في المقرر



وأخيراَ توصيات ومقترحات 

تقدم بعض األساتذة بمقترحات يمكن إضافتها ضمن عناصر المقرر المقترح 

:وذلك كالتالي

.  نشر الوعي بأهمية وجود ابحاث اصيله في المملكة والعالم العربي * 

.الفكريةالملكية العقوبات الصادرة الخاصة بالغش وحقوق معرفة *

بأخالقيات البحث االجراءات القانونية في حال عدم االلتزام معرفة * 
.واالنتحال

وعدد االشارات قوة المجلة الناشرة البحث بناء على قوة مدى معرفة * 
. للبحث



أشكر لكم حسن االنصات وأسأل هللا العلي القدير أن ينفع بهذا العمل المتواضع 


