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أوال :أخالقيبد ههنخ التعلين
َّ
والطبع ،والمروءة والدٌن ،وفً المعجمات
• االخالق  :ال ُخلك :بالض ِ ّم ،وبضمتٌن :السجٌة
الحدٌثة هً أ َ ْح َكام لٌمٌة تتعلك بعادات أو لٌم اجتماعٌة تختلف باختالف الزمان والمكان
صف ْ
حسن أَو ْالمبْح ،ومما امتدح به هللا عز وجل نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
تتَعَلَّك ِب ْاْل َ ْع َما ِل الَّ ِتً تُو َ
بال ِ
ك َع ِظ ٌٍم} [الملم]ٗ :
حسن الخلك إذ لال فٌهَ { :و ِإنَّ َن لَعَلَى ُخلُ ٍ

• اصطالحا :هً ملكة تصدر بها عن النفس اْلفعال بسهولة فهً تُم ِث ّل عادة لصاحبها
تتكرر كلما حانت فرصتها ،فإن كان الصفة عارضة فلٌست جدٌرة بأن تُس َّمى ُخلُمًا ،ف َمن
َّ
بذل المال مرة أو مرتٌن ال ٌمال :إنه كرٌم سخً ،وغضب الحلٌم ال ٌكون خلما ً كما
ٌنبغً عدم التكلف فً صدور الفعل بحٌث ٌَصدُر بشكل تلمابً من غٌر تردُّد وبصورة
صد بذلن أن
َع ْفوٌة ،ال تخضع للحساب والمراجعة وتملٌب الرأي وإعمال ال ِفكر ،وال ٌُم َ
سارع أدابه تكون مساحة
ٌكون العمل ال إرادًٌّا ،وإنما الممصد أنه من شدة تلمابٌَّة العمل وت َ ُ
التفكٌر فً اْلداء ضبٌلة ،بحٌث تتالشى أمام تسارع العمل.
• على أن ذلن ال ٌمنع من أن ٌتعلم اإلنسان اْلخالق الحسنة ،فٌكون سلوكه أوال مبدؤه
الروٌَّة والفكر ،ثم ٌستمر ،حتى ٌصٌر ملكة وخلمًا.

• األخالق عند علماء االجتماع:
• مجموعة المبادئ والمواعد المنظمة للسلون اإلنسانً ،التً ٌحددها
الوحً ،لتنظٌم حٌاة اإلنسان ،وتحدٌد عاللته بغٌره على نحو ٌحمك الغاٌة
من وجوده فً هذا العالم على أكمل وجه ،فعن طرٌك اْلخالق تعرف
التصرف الصحٌح فتختاره ،وتعرف ما التصرف الخطأ ثم تحاول أال
تفعله.
• نالحظ هنا أن:
• ٔ -التصرف الخطأ واضح وجلً مثل الكذب – السرلة – الغش –
الخٌانة – لول الزور – الرشوة.
• ٕ -التصرف الصحٌح كثٌرا ً ما تحٌطه الغموض والحٌرة ،بل كثٌرا ً ما
ٌطلب من اإلنسان االختٌار بٌن بدٌلٌن للتصرف نفسه وٌبدو أن كل واحد
منهما صحٌحا.
والسؤال الصعب لٌس ما الذي ٌجب أال نفعله وإنما السؤال الصعب هو
ما الذي ٌجب أن نفعله ؟

النظر إلى الجبهعخ ثىصفهب هنظوخ أخالقيخ:
• الجامعة منظمة أخاللٌة ْلنها تعنى بالبناء العلمً واْلخاللً
للطالب وعلٌها ٌجب أن تحرص الجامعات على تنمٌة بٌبة
أخاللٌة ،وإال عجزت عن النهوض برسالتها  ،فال انفصال بٌن
تحمٌك رسالة الجامعة وبٌن التزامها باْلخالق ومن غٌر
المتصور أن تنجح الجامعة فً تخرٌج الكوادر وإجراء البحوث
فً حٌن سلون أساتذتها وطالبها غٌر أخاللً.
• العاللة بٌن التدرٌسً والطالب فً الجامعة تضبطها مجموعة
من معاٌٌر السلون الرسمٌة وغٌر الرسمٌة التً ٌستعملها كل من
التدرٌسً والطالب كمرجع ٌرشد سلوكهم أثناء أداء مهامهم.

هعبيير السلىك الرسوي
•
•
•
•

أوال :مشروع المدونة السلوكية للتدريسيين الجامعيين.
ثانيا :مشروع المدونة السلوكية واألخالقية للطلبة
الجامعيين.
ثالثا :تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي رقم  160لسنة .2007
رابعا :قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع اإلشتراكي رقم
( )14لسنة  1991المعدل.

لوبذا نهتن ثبألخالق في الجبهعخ؟
•
•
•
•
•
•
•

ٔ -االهتمام باْلخالق ٌسهم فً تحسٌن المجتمع كله.
ٕ -االلتزام بأخاللٌات العمل ٌسهم فً شٌوع الرضا االجتماعً.
ٖ -أخاللٌات العمل بكفاءة تشعر الطالب واْلساتذة بالثمة بالنفس.
ٗ-أخاللٌات العمل تدعم البٌبة المواتٌة لروح الفرٌك وزٌادة اإلنتاجٌة.
٘ -االلتزام اْلخاللً فً الجامعة ٌؤمنها ضد المخاطر بدرجة كبٌرة.
 -ٙااللتزام بأخاللٌات العمل تدعم عددا ً من البرامج اْلخرى مثل برنامج
التنمٌة البشرٌة – برامج الجودة الشاملة – برامج التخطٌط
االستراتٌجً.
 -7االلتزام بمواثٌك أخاللٌة صارمة ٌدفع المتعاملٌن إلى اللجوء فً
تعامالتهم إلى الجهات الملتزمة أخاللٌا ً فالممارسة الجٌدة تطرد الممارسة
السٌبة من ساحة العمل.

اهن دعبئن الجيئخ األخالقيخ للجبهعخ
•
•
•
•
•
•

الوعً الخلمً.
االلتزام الخلمً.
ما المطلوب أخالقيا من األستاذ الجامعي؟
إن نطاق المسؤولٌة اْلخاللٌة ٌمع فً بعدٌن:
األول  -:واجب اْلستاذ الجامعً أن ٌكون ملتزما ً فً سلوكه
بالمعاٌٌر اْلخاللٌة الرسمٌة وغٌر الرسمٌة التً تنبثك من اْلدٌان
والثمافـــة السابدة وأعراف المجتمع.
الثاني  - :واجبه فً أن ٌسهم بجدٌة فً تربٌة طالبه وتهٌبة
الظروف لنموهم المعرفً والخلمً نموا ً صحٌحا ً

الوسؤوليبد األسبس لألستبذ الجبهعي؟
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٔ -إتمان المادة التً ٌناط به تدرٌسها.
ٕ -التحضٌر الجٌد للمادة مع اإلحاطة الوافٌة بمستجداتها ومستحدثاتها.
ٖ -االلتزام بمعاٌٌر الجودة.
ٗ -خلك الفرص ْلنه ٌحمك لطالبه اعلى مستوى من اإلنجاز تسمح به
لدراتهم.
٘ -أن ٌنمً فً الطالب لدرات التفكٌر المنطمً.
 -ٙأن ٌسمح بالمنالشة واالعتراض.
 -7أن ٌكون نموذجا ً للدٌممراطٌة.
 -8أن ٌمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصٌة.
 -9أن ٌتابع طالبه إلى ألصً حد ممكن.
ٓٔ -توجٌه طالبه التوجٌه السلٌم بشأن مصادر المعرفة.

أخالقيبد األستبذ الجبهعي في إجراء االهتحبنبد وتقيين الطالة؟
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٔ -التمٌٌم المستمر للطالب.
ٕ -إخطار ولً اْلمر بالحاالت التً تستوجب ذلن.
ٖ -توخً العدل و الجودة عند وضع االمتحانات.
ٗ -توخً العدل وااللتزام واالنضباط فً جلسات االمتحان.
٘ -منع الغش منعا ً باتا ً.
 -ٙال ٌجوز إشران اْللارب فً االمتحانات.
 -7ال ٌشترن فً تصحٌح كراسات اإلجابة إال المؤهلٌن.
 -8توخً الدلة الكاملة فً التصحٌح والمحافظة على سرٌة االمتحانات.
 -9السماح بمراجعة النتابج فً حالة وجود تظلم وبحث هذه التظلمات.
ٓٔ -إشران الطالب فً وضع جداول االمتحانات.

هسؤوليخ األستبذ الجبهعي في النوى الخلقي لطالثه :
•  -8إن أداء اْلستاذ لدوره العلمً وتعلٌمه الطالب بأمانة
وإخالص ٌسهم فً:
أوالً :تنمٌة المعرفة اإلنسانٌة.
ثانٌا ً :تخرٌج المواطن اْلكثر لدرة على المشاركة الفعالة فً
المجتمع.
ثالثا ً :ربط ما ٌعلمه وما ٌبحثه باإلنتاج.
رابعا ًٌ :مبل المهام المسندة إلٌه فً النهوض بشؤون الجامعة
وتنمٌة المجتمع بصدر رحب.
 -9على اْلستاذ المٌام بكل ما فً وسعه لتنمٌة الهٌبة المعاونة له
من معٌدٌن ومدرسٌن مساعدٌن وان ٌمدم مزٌج من الرعاٌة
والعناٌة وروح الحزم واالنضباط

حبنيب :أخالقيبد الجحج العلوي
•
•
•

•
•
•

المسؤولية األخالقية للباحث العلمي:
ٔ -أن ٌستهدف من نشاطه البحثً خٌر مجتمعه وأمته ،ونفعهـا وخدمـة
مصالحها ،وزٌادة رصٌدها المعرفً والتمنً ،وزٌادة إنتاجٌتها ،وتحمٌك
تطورها وتمدمها ولوتها الذاتٌة.
ٕ -أن ٌلتزم بمضاٌا وأهداف وآمال وطموحات مجتمعه وأمته ،وأن ٌـسعى
جاهدا ً ومخلصا ً لإلسهام فً تحمٌك هذه اْلهداف واآلمال والطموحات.
ٖ -أن ٌراعى المٌم السابدة فً مجتمعه والتً ٌمرها الدٌن والعمل والعرف،
وأن ٌتعامل مـع أبناء مجتمعه بعامة ومع زمالبه فً العمل والعاملٌن معه
بخاصة على أسـاس مـن الـصدق واْلمانة والوفاء بالعهد.
ٗ -أن ٌلتزم الباحث بأخاللٌات البحث العلمً وبالمبادئ والمواعد اْلخاللٌة
التـً تتضمنها الموانٌن اْلساسٌة والدساتٌر للمؤسسات والمنظمـات
والجمعٌـات العلمٌـة والبحثٌة المومٌة والدولٌة التً ٌنتمى إلٌها الباحث.
٘ -أن ٌتحلى الباحث باْلخـالق العلمٌة التً ٌتولف نجاح البحث العلمً ولبول
نتابجه والثمة فٌه على التحلً وااللتزام بها.

الضىاثظ األخالقيخ لألنشطخ الجحخيخ
•
•
•
•

•
•

ٔ -احترام وصٌاغة حموق الملكٌة الفكرٌة والصناعٌة.
ٕ -التنمٌة المستدامة للموارد الطبٌعٌة والحفاظ على التوازن البٌبً
والتنوع البٌولوجً.
ٖ -احترام حموق الكابنات الحٌة ومحٌطها الحٌوي وتتضمن حموق
اإلنسان.
ٗ -تنمٌة الوعً بالضوابط اْلخاللٌة للبحوث العلمٌة لدى هٌبات
اإلشراف العلمً على هذه البحوث.
٘ -إدراج مستوى االلتزام اْلخاللً ضمن المعاٌٌر الواجب توافرها فً
المتمدمٌن لشغل الوظابف العلمٌة أو للحصول على جوابز الدولة أو
جوابز المؤسسات العلمٌة.
 -ٙإدراج معٌار االلتزام اْلخاللً كشرط لمبول نشر البحوث العلمٌة
بالمجالت والدورٌات.

الشروط الىاجت تىافرهب في الشخص الخبضع للجحج
•
•

•
•
•

ٔ -أن ٌكون كامل اْلهلٌة وفً حالة تعذر ذلن ٌتم إجراء البحث
بعد أخذ الموافمة واإلذن من ولً اْلمر.
ٕ -أن ٌكون الشخص الخاضع للبحث على اطالع تام بنوعٌة
البحث ومراحله المختلفة وغاٌته.
ٖ -أن ٌطلع على المنافع المتولعة واْلخطار المحتملة أو أي
أعراض جانبٌة.
ٗ -أن ٌعطى الحرٌة الكاملة فً المشاركة فً البحث ،كما ٌحك
له االنسحاب فً أي ولت شاء دون إبداء اْلسباب ودون أن ٌؤثر
ذلن على حموله الكاملة فً الرعاٌة الطبٌة.
٘ -أن ال ٌكون الدافع اْلساسً للخضوع للبحث هو تحمٌك كسب
مادي.

شروط إجراء الجحىث على القصر
•
•
•

•
•

ٔ -ال ٌتم إجراء البحوث الصحٌة على المصر أو المعالٌن أو نالصً
اْلهلٌة فً حالة إمكانٌة إجرابٌا على اْلصحاء.
ٌٕ -تم إجراء البحوث على المصر أو المعالٌن أو نالصً اْلهلٌة بعد
الحصول على الموافمة الكتابٌة المبنٌة على المعرفة من الوصً الرسمً
أو المٌم وٌشترط أن ٌكون البحث خاصا ً بحالته المرضٌة أو الصحٌة.
ٌٖ -جب أن تكون طبٌعة البحث السرٌري الذي ٌخضع له المصر أو
المعالٌن أو نالصً اْلهلٌة تحتم االستعانة بهم وان إجراء البحث خاص
بحالتهم مع عدم إلحاق الضرر بهم.
ٗ -عند ضرورة إجراء البحث على المصر أو المعالٌن أو فالدي اْلهلٌة
ٌتم إطالع المٌم أو الوصً على إبعاد البحث وأهمٌته ومضاعفاته وجمٌع
جوانب البحث.
ٌ٘ -جب أن ٌحترم رفض الطفل للمشاركة أو االستمرار فً البحث.

شروط إجراء الجحىث على الوجتوعبد الفقيرح
• ٔ -عدم استغالل حالة الفمر أو الوضع االجتماعً للفبات
المحرومة أو استمالتهم بأي من أنواع المغرٌات المادٌة أو
المعنوٌة إلجراء البحوث.
• ٌٕ -لتزم فرٌك البحث بأخذ التعهد المطلوب من الجهة
الممولة للبحث بأن توفر الرعاٌة الصحٌة للمبحوثٌن وحتى
نهاٌة برنامج العالج دون ممابل.

شروط إجراء الجحىث على الحيىاى
•
•
•
•
•

ٔ -العمل على تحمٌك المبادئ اإلسالمٌة بالرفك بالحٌوان
واإلحسان إلٌه.
ٕ -أن ٌكون الغرض من إجراء البحوث غرض مهم ٌنبنً
علٌه تمدم علمً مفٌد.
ٖ -أال ٌعذب الحٌوان وأن ٌجنب اْللم لدر اإلمكان.
ٗ -أال ٌكون لصد البحث مجرد الفضول العلمً.
٘ -الحصول على إذن بإجراء التجارب على الحٌوان من
الجهات المختصة أو المسؤولة فً الكلٌة.

ضىاثظ توىيل الجحىث
•
•
•

•
•

ٔ -أال ٌكون لبول الدعم مشروطا ً بما ٌتنافى مع شروط وضوابط
البحث العلمً.
ٕ -أن ٌجري البحث بطرٌمة علمٌة ومنهجٌة صحٌحة وأال ٌكون
للجهة الداعمة أٌا ً كانت أي تدخل فً نتابج البحث أو طرٌمة
إجرابه.
ٖ -االبتعاد عن المواطن التً ٌخشى فٌها أن تكون مصادر
التموٌل محل شبهة أو غٌر لانونٌة.
ٌٗ -جب أال تتأثر انسٌابٌة عمل البحث ومراحله بالتموٌل المالً
أو الهداٌا الممدمة من الجهات الداعمة.
ٌ٘ -جب أال تتعرض الدولة أو أي من مؤسساتها لضغوط من
جهة التموٌل الخارجً.

لجنخ أخالقيبد الجحج العلوي
• تماشٌا مع ماهو متبع فً الجامعات العالمٌة والعربٌة وبخطوات مباركة
وبإشراف السٌد ربٌس جامعة االنبار االستاذ الدكتور المهندس خالد بتال
النجم تم تشكٌل لجنة اخاللٌات البحث العلمً لجامعة االنبار لتكون
الجامعة الثالثة على مستوى المطر التً بدات بتمٌٌم الجانب االخاللً
واالنسانً للبحوث ،وسٌكون لعملها دعم لرصانة البحوث المعدة
لمنتسبً جامعتنا  ،ومن الجدٌر بالذكر ان موافمة هذه اللجنة اصبحت
شرطا العتماد البحوث واعتبارا من ٕٓٔٓٔ7-ٗ-
• مالحظة :الرجاء لراءة دلٌل أخاللٌات البحث العلمً الذي ٌوضح
ضوابط واخاللٌات البحث العلمً على االنسان والحٌوان والبٌبة لبل
الشروع بملا االستمارة االلكترونٌة.

شكرا لحسن استماعكم
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن

