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املدقم ـــــــــــة

ان جامعة االنبار لفخورة بإنجاز دليل حول اخالقيات البحث العممي ولقد تناول ىذا
الدليل كل ما يرتبط بتعميمات اجراء البحوث من الناحية االخالقية عمى االنسان والحيوان
والبيئة والذي تم اعداده ليكون الباحث عمى اطالع كامل بتعميمات وضوابط اخالقيات
البحث العممي قبل الشروع بإجراء البحث كما يجب عميو االلتزام بيذه القواعد والتعميمات
والتي تنطبق عمى كل من يقوم بأجراء بحث عممي سواء كان مكان اجراء البحث داخل
الجامعة أو خارجيا.

لجنــــة أخالقيــــــــات البحث العلمي في
جامعـــــــــــة االنبـــــــــار
تشكمت لجنة أخالقيات البحث العممي حسب االمر الجامعي  444في 2017-1-19
رئيس واعضاء المجنة :
أ .د .شياب احمد الفي

رئيس المجنة

أ .م .د .زينة محمد السبتي

أمين المجنة

أ .م .د .اسماعيل عمي حسين
أ .م .د .لؤي محمد عبدو
أ .م .د .زياد طارق محمد

أ .م .د .نبيل جاسم محمد

ىيكمية وواجبات المجنة

البند االول  :الالئحة اإلدارية
واجبات رئيس المجنة:
 -1رئاسة جمسات المجنة.
 -2دعوة المجنة لالجتماع شيريا و كمما اقتضت الضرورة.

 -3توزيع بروتوكوالت الرسائل و البحوث و االستمارات عمى السادة اعضاء المجنة.
 -4اعتماد استمارات الرسائل والبحوث.

واجبات أمين المجنة:
 -1يتولى كتابة محاضر جمسات المجنة
 -2ترتيب اجتماعات اعضاء المجنة

 -3االتصال بالسادة اعضاء المجنة ودعوتيم لالجتماع
 -4إعداد جدول أعمال اجتماعات المجنة
 -5متابعة تنفيذ قرارت المجنة
البند الثاني :اختصاصات المجنة
يقوم اعضاء المجنة بمراجعة بروتوكوالت كل من:

 -1رسائل الماجستير
 -2اطاريح الدكتوراه

 -3البحوث المستمة من الرسائل

 -4المشروعات البحثية ألعضاء ىيئة التدريس
 -5بحوث أعضاء ىيئة التدريس غير المستمة من الرسائل
البند الثالث  :كيفية عمل المجنة
 -1تعقد الجمسات مرة كل شير عمى االقل.
 -2تنعقد المجنة بحضور جميع االعضاء او نصف االعضاء  1 +أي اربعة افراد.

 -3في حالة سفر أحد األعضاء لمخارج لمدة أكثر من ثالثة أشير تقوم المجنة برفع
طمب الى رئاسة الجامعة لترشيح عضو بدال عنو.
 -4في حالة تغيب احد االعضاء عن حضور اجتماعات المجنة وبصورة متكررة تقوم
المجنة برفع طمب الى رئاسة الجامعة إلعفائو وترشيح عضو اخر بدال عنو.

 -5يحق لرئيس المجنة او نائبو التوقيع بدال عن عضو المجنة المتغيب.

 -6تعمن عمى موقع الجامعة اإللكتروني كافة البيانات المتعمقة بالمجنة وطرق
االتصال بيا وكذلك االستمارات الخاصة بالمجنة .

 -7تبمغ األقسام العممية والفروع العممية في الكميات بالئحة المجنة لتبمغ جميع

أعضاء ىيئة التدريس و معاونييم و المسجمين لمدرجات العممية لالسترشاد بيا قبل
تسجيل بروتوكوالت الرسائل العممية والمشاريع البحثية.
 -8ق ار ارت المجنة وجوبيو وممزمة لمجميع وشرط أساسي قبل موافقة مجالس األقسام
عمى بحوث درجة الماجستير والدكتوراه وكذلك المشاريع البحثية في كل كمية.

البند الرابع  :كيفية التقدم لمجنة
 -1يقوم كل باحث بملء االستمارة اإللكترونية التي تم اعدادىا وصياغتيا من قبل
المجنة.

 -2يقدم الباحث البحث العممي الى امين المجنة.
 -3يتم فحص البروتوكوالت المقدمة بواسطة المجنة خالل االسبوع الثالث من كل شير
.

 -4يتم اخطار الباحث بالموافقة او طمب تعديل او الرفض في موعد غايتو االسبوع
الرابع من الشير الذي قدمت فيو االستمارة ,ومن حق الباحث االعتراض عمى قرار
المجنة خالل مدة اسبوع.

 -5يقوم الباحث بعمل التعديل خالل اسبوع .
 -6يتعيد الباحث بتقديم نسخة من االستمارة الخاصة بالموافقة المستنيرة من الجية
المسؤولة عن عينة البحث قبل اعداد البحث لمنشر او التقدم بطمب تشكيل لجنة
المناقشة والحكم عمى البحث العممي.

 -7يمنح الباحث الموافقة النيائية بعد ايفائو بمتطمبات ومعايير اخالقيات البحث العممي
.

البند الخامس :حماية حقوق الممكية الفكرية
 -1عدم اضافة اسم أي عضو ىيئة تدريس غير ممن ذكر في بروتوكول الرسالة او
البحث المستخمص من الرسالة اال في حالة وجود ضرورة ممحة إلضافة اسم أي عضو

ىيئة تدريس وذلك لممشاركة الفعمية في اتمام البحث بصورة مرضية بعد موافقة المجنة
مسبقا.
 -2عدم حذف اسم أي باحث ممن ذكر في بروتوكول البحث .
 -3عدم استخالص بحث منفرد من أي اطروحة او رسالة عمى ان يتقدم اسم الطالب
عمى اسم المشرف في حالة نشر بحث مستل .
 -4ضرورة تسجيل البحث ضمن الخطة البحثية في الكمية لحفظ حق الممكية الفكرية

ليذه النقطة بالنسبة لمباحثين.

البح ـ ـ ـ ـ ـث الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلمي
البحث العممي  :ىو اإلنجاز الذي يعتمد عمى األسس العممية المتعارف عمييا  ,ويتم
نتيجة جيود فردية أو مشتركة.
الباحث الرئيس  :ىو الباحث المعني االول بالبحث أو من في حكمو.
الباحث المشارك  :الباحث الذي يساىم بدور معين في البحث.
االخالقيات :ىي االمتثال بمعايير وسموك العمل الخاصة بمينة او مجموعة معينة ,وىذه
المعايير غالبا ما تعرف عمى المستوى التخصصي رغم انيا تمثل نظاما
احترافيا لمسموك ,واحيانا ما تفرضيا بعض المجان الجامعية.
اخالقيات البحث :ىي ارشادات واخالقيات تستقي احكاميا من الشريعة االسالمية
واالنظمة والموائح القانونية واالعراف الدولية ومبادئ العدالة واالنصاف,
وىي ايضا المعايير التي يجب ان يمتزم بيا الباحث عند كتابتو لمبحث
العممي.

أخالقيات البحث العلمي
تقتضي أخالقيات البحث العممي احترام حقوق اآلخرين وآرائهم وكرامتهم  ،سواء أكانوا
من الزمالء الباحثين ،أم من المشاركين في البحث أم من المستهدفين من البحث  .وتتبنى
مبادئ أخالقيات البحث العممي عامة قيمتي " العمل اإليجابي " و " تجنب الضرر " ،
وهاتان القيمتان يجب أن تكونا ركيزتي االعتبارات األخالقية خالل عممية البحث  ،وهناك
بعض االعتبارات بالنسبة لمسموك األخالقي تتضمن اآلتي :
-المصداقية

يجب أن تكون نتائج البحث منقولة بصدق وامانة ,وان اليكمل الباحث نتائجو معتمدا عمى ما

يظنو قد حصل  ,وال يحاول إدخال بيانات معتمدا عمى نتائج النظريات أو األشخاص اآلخرين.
الخبرةيجب أن يكون العمل الذي يقوم بو في الباحث مناسباً لمستوى خبرتو.
-السالمة المينية

يعرض الباحث نفسو لخطر جسدي أو أخالقي  ,واالخذ باالحتياطات التحضيرية عند التجارب ,
ال ّ
وعدم محاولة تنفيذ بحوث في بيئات قد تكون خطرة من النواحي( الجيولوجية  ,الجوية  ,االجتماعية ,

أو الكيميائية )وعدم االضرار بعينة البحث العممي .
-الثقة

عمى الباحث بناء عالقة ثقة مع الذين يعمل معيم  ,حتى يحصل عمى تعاون أكبر منيم ونتائج

أكثر دقة ,وال يستغل عينة البحث.
-الموافقة

عمى الباحث ان يحصل عمى موافقة مسبقة لمعمل عمى عينة البحث من الجية المسؤولة.

 االنسحابيحق الي باحث مشارك في البحث االنسحاب وتنقل مسؤولية الباحث االول لغيره بموافقة موثقة.

يحق لمجية المسؤولة عن عينة البحث االنسحاب الكمي او الجزئي من البحث.
 -التوقيع المرئي والمسموع

ال يحق لمباحث التقاط الصور او تصوير فيديو او تسجيل صوت عينة البحث دون الموافقة

المستنيرة لمجية المسؤولة عن عينة البحث.

 اعالم الجية المسؤولة عن عينة البحثبامكان الباحث الرئيسي اعالم الجية المسؤولة عن عينة البحث بممخصعن نتائج وتوصيات

البحث قبل نشره وان التنشر خصوصيات البحث في وسائل االعالم والتواصل االلكتروني.
األمل المزيف  /الكاذبيجب عمى الباحث المسؤول ان اليعطي امال كاذبا او وعودا صعبة التحقيق.
 مراعاة مشاعر اآلخرينان يراعي الباحثون مشاعر من ىم ضمن عينة البحث.
 -استغالل المواقف

عدم استغالل المواقف لصالح البحث وعد تفسير ما يالحظ او يستنتج لمصمحة البحث.

 -سرية المعمومات

ان يحافظ الباحثون عمى سرية معمومات عينة البحث.

-حقوق الحيوان

عمى الباحثين االخذ بنظر االعتبار حقوق الحيوان في بحثيم كما ذكر سابقا.

التعليمات واألنظمة الضابطة للبحث العلمي على اإلنسان:
 .1يجب عمى الباحث االلتزام بأحكام الشرعية اإلسالمية  ,والمبادئ  ,واألعراف العممية
 .2يجب أن يعرف الشخص المشارك في الدراسة موضوع البحث كامالً.

 .3يجب أن تكون مشاركة األشخاص في البحث بشكل اختياري  ,وطوعي بعد معرفة تفاصيل
البحث كامم ًة.

 .4يجب احترام األشخاص موضع الدراسة  ,وحمايتيم  ,وذلك بشرح جميع تفاصيل البحث ,
واألضرار  ,والمخاطر إن وجدت.

 .5البد أن يكون موضوع البحث مقبوالً ضمن االخالقيات  ,واألعراف العامة لممنطقة
التعليمات واألنظمة الضابطة للبحث العلمي على الحيوان:

 .1يجب عمى الباحث االلتزام بأحكام الشرعية اإلسالمية والمبادئ واألعراف العممية .

 .2يجب عمى الباحث االطالع وتطبيق جميع الموائح واألنظمة الضابطة لمبحث العممي.

 .3االكتفاء بأقل عدد ممكن من حيوانات التجارب في البحث العممي .عمى ان اليؤثر ذلك عمى
نتيجة البحث.

 .4تقميل الضرر الذي قد يمحق بحيوانات التجارب قدر اإلمكان وذلك في كل مراحل البحث العممي.
 .5ال يجوز استخدام حيوانات التجارب أال من قبل األشخاص المدربين عمى ذلك.

 .6ال يجوز استخدام الحيوانات الميددة باالنقراض او الحيوانات من اصول نقية وميمة.

 .7يجب أن تحتوي المنشاة عمى األماكن الصالحة لرعاية حيوانات التجارب خالل جميع مراحل

البحث العممي مثل المزرعة او البيت الحيواني او الحقل الحيواني الخاص بحيوانات التجربة.

 .8التخمص بطريقة عممية من الحيوانات النافقة.

التعليمات واألنظمة الضابطة للبحث العلمي على البيئة:
اء كانت بيئة حيوانية ونباتية او اشكال
يعمد البحث العممي عمى خدمة البيئة بكل اشكاليا سو ً
وبناء عمى ذلك يجب االلتزام بالضوابط واالخالقيات التي
البيئة االخرى (المائية والمناخية..الخ) ,
ً
تتناول موضوع البيئة وكاالتي:

.1عمى الباحث عدم االضرار بالتوزيع الطبيعي لمحيوانات البرية ( )Faunaوالبيئة النباتية الطبيعية

( )Floraفي بيئتيا الطبيعية واستعمال بعض المواد في البحث العممي التي قد تؤذي دورة تكاثرىا
الطبيعي.

.2يجب االنتباه في البحوث العممية عمى عدم االضرار بالبيئة المائية ويشمل ذلك المسطحات المائية
كاألنيار والبحيرات وكذلك المياه الجوفية التي تعد خزيناً لممياه في المناطق الصحراوية.

.3عدم االضرار بالبيئة التراثية ويشمل ذلك المباني التي تشكل جزًء من التراث وكذلك المخطوطات
تراثية والمواد االثرية ويجب الحذر كل الحذر عند العمل عمى البيئة التراثية بشكل يضمن استمراريتيا
وديمومتيا.

.4تشكل االنشاءات الحيوية جزًء ميماً من البيئة وتشمل ىذه االنشاءات السدود والطرق والجسور
ولذلك عند اجراء البحوث عمى مثل ىذه االنشاءات يجب عدم االضرار بيا والعمل عمى ديمومتيا
واستمرارىا.

.5يجب عمى الباحث اال نتباه الى ما تشكمو استعمال بعض المواد من تأثير في المناخ بشكل دائمي او
مؤقت وكذلك حث الباحثين عمى زيادة البحوث التي تتعمق بتأثير االنسان وفعاليتو الحيوية عمى البيئة

المناخية ودراسة كيفية التقميل من ىذه األثار الجانبية ليا عمى البيئة المناخية.

