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 كلمة عميد الكلية 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

تتطلع الكلية الي تحقيق رؤيتها بمجال البحث العلمي والذي ال يكتمل اال 

بالتزام الباحثين باألخالق التي تنبع من ضمائرهم اوالً وأهما الحفاظ على 

والفضائل التحلي باألخالق ف االنسان وصيانة كرامته واحترام إدامتيه

من دراساته وأبحاثه إلى تحقيق األهداف النبيلة  بالباحثالحسنة يؤديان 

مير رضا الضوالتي بدورها تحقيق تقدم المجتمع وازدهاره وتمنحه 

 وتكسبه احترام زمالئه ومجتمعه. هترفع من شأنوسعادة النفس و

ً قيمة االخالق من  ان المتمِعُن في تاريخنا العربي واالسالمي يدرك تماما

" الدركه  إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق  خالل ما حدده رسولنا الكريم "

نونها الذي عليه الصالة والسالم قيمة االخالق في التعامل بين الناس بقا

ليس فوقه قانون ، وأن البشرية كافة اذا ما تعاملت به سوف ترتقي 

 وتزدهر .

إننا ندرك قيمة العلم ودوره في تقدم المجتمع وهو عملية دائمة التطور 

والتي يجب اال تكون على حساب االخالق واالمانة العلمية وعلى الباحث 

الحفاظ على اخالقيات أن يجد توازن بين ما يصبو اليه من نتائج وبين 

البحث العلمي وأهما الموافقة المستنيرة للمبحوثين والتجارب التي تعتمد 

علي االدلة العلمية وضبط اسس ومنهجية دراسته ودقة توثيق مصادر 

بياناته . فال بحث علمي نزيه بدون قيم ومبادئ تحكمه ولهذا تقدم الكلية 

ية بين المبادئ والقيم االخالقية هذا الميثاق الذي يربط ويوضح العالقة القو

وبين االشتراطات المنهجية للبحث العلمي ويسهم في ترسيخ الفضائل 

 النبيلة والسلوك الحسن لدي الباحثين .

 سائلين هللا التوفيق والسداد للباحثين ليسهموا في رفعت ورقي بلدنا الحبيب

 و السالم عليك ورحمة هللا وبركاته

 د مجدي ابوبكر حمزة 
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 الميثاق  مقدمة

يعتمــد عليهــا  التي االساسية إحــدى الــدعامات الجامعييعــد التعلــيم 

يكــون تقــدم  الجامعيتقــدم المجتمــع وتطــوره، وبقــدر كفــاءة التعلــيم 

كنواة  كفأه باحثيهعلى  الجامعيالمجتمــع ورقيــه ورفاهيته، ويعتمد التعليم 

 والتي ابرزها خدمة المجتمع  هتحقيق أهدافثم ، ومن لتقدمه  رئيسة

يتطلب البحث لهذا  المجاالتفــي جميــع  التقــدم سريع لمحيــث أن العو

فيمن واالنسانية  األخالقيةالعلمي توافر مجموعه من القيم والمبادئ 

 ضرورة وحتم ذلك من بتلك المعايير والقيم ين االلماموعلى الباحثيمارسه 

لشرعنة وحوكمة االنتاج العلمي للباحثين وفق اسس علمية وجود مواثيق 

  واخالقية .

تتصــف بالعموميــة،  األخالقية القيم والمباديعلــى الرغــم مــن أن و

للبحث  األخالقيةفـي جميـع المواثيـق  وتتطابقبمعنــى أنهــا تتشــابه 

المبــادئ هذا الميثاق يركز نوعا ما على ، فـإن العلمي بمختلف المجاالت

التربية البدنية التــي يمكــن أن تحقــق أهــداف تطويــر علــوم  األخالقية

 لتقــوم بدورهــا فــي التنميــة البشــرية. والرياضة

المواثيق االخالقية لجامعات محلية والذي جاء بعد دراسة العديد من 

والذي يحتاج  واألخالقالعلمي  البحث العالقة بين وتحديد  برازوعربية إل

صقل وتطوير عملية مراجعة أخالقيات البحث في الي التطوير المستمر ل

ال يتجزأ  اً ءجزالمبادئ االخالقية وأن تكون الرياضة التربية البدنية وعلوم 

 .للوصول الي ميثاق محكم ومثالي  العلمي من البحث

 

 لجنة إعداد الميثاق 
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 اهداف الميثاق 

  للوقوف  والباحثين عضاء هيئة التدريس ودليالً ألمرجعا بمثابة يكون

ن أهم الفضائل التي يجب أو ة للبحث العلمييهم المبادي االخالقأ على

  يحرصوا عليها .

 والمبادئ العامة التي تضع ضوابط  العلمية األمانةد معايير يتحد

 اخالقية للبحث العلمي بالكلية .

  وحماية  فيهـا  والعاملين  البحوث ونتائجهاحمايــة  طرقبيــان

 االخالقيةالمتطلبـات تحقيق بمـا يوفـر  م، ورعايتهـالمبحوثين 

 .والقانونيـة  واالنسانية

   تعزيز ثقة العاملين بالمجال الرياضي بالمجتمع في تبني نتائج

 البحوث التي تصدر من الباحثين بالكلية .

  في التفكير المنهجي من خالل مضار البحث وفوائدهاعتماد العقل 

 المستخدمة سواء من حيث األهداف المرجوة أو األساليب والعمليات

 .لتحقيقها

  وتوجيه الباحثين الي تبني ثقافة اخالقيات البحث العلمي الوعي بنشر

 سلوكياتها بالكلية.

  التقويم والتقييم الرصين لسلوكيات الباحثين بالبحث العلمي والتعامل

 العلمية .  األمانةمع مخالفات 
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 أخالقيات البحث العلمي

قيم والفضائل مجموعة من المبادئ  والحث العلمي هي أخالقيات الب

 الباحث . اإلنسانية التي يجب أن يتحلى بها

  الدقة(Accuracy) 

  المسئولية(Responsibility) 

  األمانة العلمية(Integrity) 

  التعاون(Collaboration) 

  سرية المعلومات(Anonymity) 

  الموضوعية)(Objectiviy 

 العلميقيم البحث 

 العلمي البحث عند إجراء المتعارف عليها األخالقية  القواعد مراعاة 

األهداف  لتحقيق عند الباحثين التفكير ذلك أسلوب يكون وان

 بالمجال الرياضي البحوث إجراء من المرجوة

  أجراء لمراحل محتملة مخاطرأي  من األفراد حمايةالحرص علي 

 درجة وأقل من االمان درجة ألقصى الوصول على البحوث والعمل

  .السامية واألخالقيات ظل المبادئ في المخاطر من

 األداء مستويات أرقى تحقيقااللتزام بحفظ حقوق وكرمة االنسان ب 

  أجراء مراحل في جميع األخالقية بالجوانب االلتزام مع العلمي

 البحث .
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 بالكلية البحوث مستويات 

  ة الجامعية األولى على مستوى الدراس مشاريع التخرجبحوث      

فكر الطالب وتوسيع معارفه في ق يتعمغالباً هدفها  "البكالوريوس" 

على  يهتدربودراسة موضوع معين  استخدام المنهجية العلمية عبر

 وكيفية تفسيرتحليلها و،  وكيفية جمعهااستخدام مصادر المعلومات 

 .  بحثه نتائج

  بحوث متقدمة على مستوى رسالة الماجستير وهي عبارة عن بحث

مجال في وحقائق جديدة طويل نوعاً ما يساهم في إضافة معلومات 

 .تخصص الباحث و يتسم بالدقة

  هو بحث شامل و هالدكتورا اطروحةبحوث متقدمة على مستوى

والمعرفة  للعلمومبتكر يضيف حقائق ونظريات جديدة ومتكامل 

يشترط به أن ويسهم في حل وتفسير الغموض لبعض المعارف 

 .يكون جديداً وأصيالً 

 اءعضـانواتج جهـود  هي  :االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس 

التربية البدنية والرياضة لتطـوير علـوم بالكلية هيئـة التـدريس 

بالمجالت مــن خــالل المنشــورات العلميــة  بمختلف تخصصاتهم 

مقاالت ال، أو نشر العلمية والمشاركة بالمؤتمرات المحلية والدولية 

 المشاركة بأعمال الترجمة . اً أوتأليف كتب أو تخصصيةال
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بالجانب العملي هم االخالقيات التي يجب مراعاتها بالبحوث المتعلقة أ

 بمجال الكلية .

 ن للخطر او التأثير عدم استخدام أي اسلوب تدريبي يعرض الالعبي

 والفسيولوجية . قدراتهم البدنية بشكل خاطي على

  و مكمل غذائي يهدف الي التالعب أعدم استخدام او تجربة أي عقار

 .الفسيولوجية  أو البدنية مبكفاءته

 مع حاالت المبحوثين   بال تتناسوسيلة عالجية  عدم استخدام اي

 .و تعرضهم للخطر أالصحية 

  أو استطالع رأي أو تطبيق اختبار و بحوث أعدم تنفيذ أي تجارب

 .على القصر بالمدارس اال بموافقة ولي االمر  اجتماعينفسي أو 

  تؤدي الي احتمال تعرض استخدام اجهزة وادوات او طرق قد عدم

 .ضرر الالعب لل

  ابتزازهم للمشاركة بالبحوث . وأو الالعبين أجبار الطلبة أعدم 

 وتوفير  ارب على المشاركينالتج اثناء تنفيذ المناسب االستعداد

 والضئيلة البعيدة تاالحتماالحتى من  تهمحماية لالكافي تالضمانا

 .أو اإلعاقة أو الوفاةلإلصابة 

  استخدام  أو سحب الدميتعلق بعمليات  فيمااالستعانة بمتخصصين

 . اجهزة طبية 
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 البحوث اجراء المبادئ األخالقية لمراحل 

 لبحث ل لتخطيطمرحلة ا اوال : 

  مستله من رسالة ماجستير او دكتوره واال  حثالبكون خطة تأال

أو مشابهة سابقه  دراسةنسخه مكرره طبق األصل من  تكون 

 . العلميةته بالشكل الذي يلقي ظالال من الشك على أمان

  بيئةأجريت في سابقة  لدراسةالباحث دراسة مناظره وفي حال قدم 

بشكل واضح ويقدم إلى الدراسة األصلية  اإلشارة يجب عليهأخرى 

ر علميه تبرر تكر فأئدهأو جدوي منطقية جود تبرير علمي بو

 . في بيئته دراسةال

  العلمية واالخالقية في حال ان موضوع  بالضوابطااللتزام التام

إلى إلحاق به احتمال ولو ضئيل لوقوع خطاء قد يؤدي  الدراسة

لذلك عليه االستعانة بذوي  بالمبحوثين ضرر ظاهر أو محتمل 

 الدراسةبكيفية إجراء  الصادقة العون والمشورةتقديم االختصاص ل

 األذىإلحاق  الحرص الشديد على عدممع تجنب  العلمية ألهميتها

 . الدراسةبالمشاركين في 

 واال  تحديد التكاليف واالموال الالزمة لتنفيذ البحث والجهات الداعمة

 . يكون الباحث موضع ابتزاز من أي جهة داعمة لدراسته 

 جمع البيانات  مرحلة -ثانياً : 

 مع التأكيد على  ين في الدراسةالحرص على موافقة جميع المشارك

ائهم المعلومات الواضحة والصادقة عن البيانات المطلوبة اعط
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 التيوالحرص على سريتها وتوضيح جميع االحتماالت وخاصة 

 . تتصل باألضرار المحتمل حدوثها

 التعامل مع البيانات  مرحلة  -: ثالثاً 

  المحافظة على سرية المعلومات وعدم استغالل البيانات التي تم

الحصول عليها لالستفادة المادية  او في االبتزاز او التشهير باألفراد 

 او المؤسسات . 

  االلتزام بنتائج البيانات مهما كانت حتي وان خالفت وجهة نظره

فق وجهه وعدم تعديلها او التالعب ببيانات المادة الخام لدراسته لتوا

الدراسة  فنتيجة العلمية باألمانةصريحاً يمثل إخالال  نظره الن ذلك 

سالمة  تعبر عنهي اضافة علمية وأو سلبيه  إيجابيه مهما كانت 

 .إجراءات البحث  ودقة 

  المناسب  اإلحصائيلوب اختيار األسااللتزام بالدقة والموضوعية في 

مرجعها  اإلحصائيةويكون اختياره للمعالجة معالجة البيانات ل

 .الحصول علي بيانات صادقة الختبار ادوات الدراسة  االساسي 

  الدراسةتقرير إعداد  مرحلة  -رابعاً : 

 وخاصة في   التقرير اعدادفي  والموضوعية باألمانة  االلتزام

الجداول هي نتاج  الدراسة وان تكون عرض نتائج الجزء الخاص ب

للبيانات وان يدرج المالحق بما يثبت  اإلحصائية للمعالجةصادق 

 سالمة اجراءات دراسته .

  و معلومات غير مبنية على نتائج علمية أو تلفيق نتائج أعدم اختالق
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 مدروسة ومقننه بدراسته .

  )) الحرص اثناء عرض الدراسات السابقة )) عرض ادبيات البحث

عدم الميل الي الدراسات التي توافق وجهة نظره فقط وعليه عرض 

ه للعمل بمبدأ الحياد تتناقض مع وجهة نظر التي اآلراء والدراسات

  وعدم التحيز .

  الشارة الي المصادر اهم الفضائل التي يجب االلتزام بها أمن

حرفيا أو كان  االقتباساقتبس منها سواء كان  التيوالمراجع بدقة 

 ً عدم االشارة للمؤلفين والباحثين يقع تحت السرقات  نال تلخيصا

 العلمية وحقوق الملكية الفكرية .

  واستخدام صفة  كتابة التقرير البعد عن الغرور والتواضع اثناء

العائب مثل تم استخدام ... تم التوصل الي النتائج .. بدل استخدمت 

... او توصلت الي النتائج... او استخدم الباحث او توصل الباحث 

... الخ  وكذلك عدم اللجوء الي عبارات التفخيم مثل الدراسة االولي 

 و الدراسة الوحيدة ... الخ .أمن نوعها 

 ة التدريس نحو البحث والنشر العلميأخالقيات أعضاء هيئ

 نتررررائج األبحرررراث بطريقررررة شررررفافة ومحايرررردة وتجنررررب التزويررررر  نشررررر

  واالستبدال العلمي.

 .تنفيذ البحوث العلمية التي تمس قضايا المجتمع والبيئة 

  .احترام الملكية الفكرية ورفض النسخ الغير شرعي للبحوث العلمية 

  احتررررام الخصوصرررية والمحافظرررة علرررى سررررية المعلومرررات المتعلقرررة

 بالبحوث العلمية. 
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  .اإلشارة إلى المراجع بأمانة تامة وبدقة تمكن من الرجوع إليها 

  مراعررراة الدقرررة والصررردق واألمانرررة فررري جمرررع البيانرررات والمعلومرررات

 الميدانية. 

 فاتره فرال الحرص على االلتزام باألمانة العلمية فري تنفيرذ بحوثره ومؤل

 إال فكرة وعمله فقط.  ينسب لنفسه

  .أن يقوم الباحث باحترام آراء الطالب أثناء البحث 

 تقرررديم يرررد العرررون والمسررراعدة العلميرررة لطلبررره الدراسرررة العليرررا وتنميرررة 

 أخالقيات البحث العلمي لديهم. 

  عررردم نشررررر أي بيانررررات أو معلومررررات مررررن أي بحررررث دون الرجرررروع

 النشر. لصاحب ملكية

 تقع مسئولية مراعاة األخالقيات في البحث العلمي؟ على من

 يتحمل المسئولية الكاملة.الباحث : 

 فهرري مسررئولة عررن البحرروث الترري تجرررى بهررا مؤسسااات البحااث العلمااي :

 والبد من وجود لجان أخالقيات بها للمراقبة.

 البرررد مرررن أن يرفرررق بالبحرررث موافقرررة لجنرررة محاااررو المجاااالت العلمياااة :

 بالمؤسسات العلمية.األخالقيات 

 :فرررال يجرررب التمويرررل اال بعرررد تقرررديم  المؤسساااات والشاااركات التمويلياااة

 ضمانات مراقبة المبادي األخالقية للبحث.

 البرد مرن أن يرفرق بالبحرث :  اللجان العلمية المحكمة بالمؤتمرات العلمية

 موافقة لجنة األخالقيات بالمؤسسات العلمية.
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بعدد من المسئوليات الرئيساية فاي البحاث  يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي

 والتأليف العلمي واإلشراف على الرسائل العلمية لعل من أهمها:

 البحث والتأليف العلمي :أوالً 

  األمانرة العلميرة فري تنفيرذ بحوثره ومؤلفاتره فرال ينسرب لنفسره إال فكرره

وعملرره فقررط ويجررب أن يكررون مقرردار االسررتفادة مررن اآلخرررين معروفرراً 

 حدداً.مو

  يجب توخي الدقة عند تلخيص وجهرات النظرر العلميرة ليخررين دون

 التحيز االنتقائي في العرض وفق الهوى أو الميول.

  توجيه بحوثه لما يفيد المعرفرة والمجتمرع واإلنسرانية كرالتزام أخالقري

 أساسي بحكم وظيفته.

  يراعررى أن تنسررب المؤلفررات إلررى أصررحابها وال يليررق أخالقيرراً تبررادل

 لى المراجع ابتغاء مكاسب مالية أو وجاهة علمية.األسماء ع

  من المصدر محدداً وواضحاً ومفهوماً  االقتباسيجب أن يكون مقدار

 بدون أي لبس أو غموض.

  تذكر المراجع بأمانرة تامرة وبدقرة تمكرن مرن الرجروع إليهرا وال ترذكر

 .استخدامهامراجع لم يتم 

 واالبتعرادمشتركة يجب توضيح أدوار المشتركين بدقة في البحوث ال 

 عن وضع األسماء للمجاملة.

  المحافظرررة علرررى البيانرررات واجبرررة خصوصررراً إذا تعلرررق األمرررر برررأمور
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 شخصية أو بمسائل مالية أو سلوكية.

  بقانون الملكية الفكرية ويتحمل المسئولية تجاه ذلك. الباحثأن يلتزم 

  أن يتصرفوا بالدقرة والنزاهرة وأن يكونروا حرذرين البراحثينيجب على 

في إصردار األحكرام وال يحردثوا أي تشرويه فري المعلومرات والبيانرات 

 ونتائج البحوث المتحصل عليها.

 ً  شراف على الرسائل العلميةاإل: ثانيا

  تحمررل  علررى الطالررب وتعويرردتقررديم المعونررة العلميررة المقننررة للطالررب

 مسئوليته.

 .تنمية خصال الباحث العلمي الجيد في الطالب 

 على القيام ببحثه تحت إشراف األستاذ. طالبالتأكد من قدرة ال 

 .التوجيه المخلص واألمين في اختيار وإقرار موضوع البحث 

 .التأكد المستمر على األمانة العلمية والسرية 

  تدريب الطالب على التقييم المستقل واالختيار الحر أثناء تنفيذ البحث

 على أن يتحمل نتائج قراره.

 حوث .التقييم الدقيق والعادل للب 

  إلى سلوكيات ابتزاز أو إذالل أو إهانة للطالب وتسرفيه  االنزالقعدم

 قدراته سواء أثناء البحث أو في جلسات المناقشة العلنية للرسائل.

 المتوازن للجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية. االختيار 

 الترحيب باستفادة الطالب واحتكاكه العلمي مرع كافرة األسراتذة بالقسرم 

حساسية من األساتذة المشرفين  العلمي وخارج القسم دون تضايق أو

 .عليه
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  عدم قبول االشراف على أعداد من الطالب تفوق قدرة األسرتاذ علرى

 متابعتهم وتوجيههم بشكل جيد.

 ً الخاصاة بالبحاث العلماي والعمال المياداني فاي اساتطالعات  المباادئ: ثالثا

 الرأي

  والتشريعات المحلية والدولية.العمل وفقاً للقوانين 

  الحرررص عنررد التعامررل مررع عينررات األطفررال والفئررات األخرررى داخررل

 المجتمع.

  يجب أال يتم خداع المبحوث بأي صورة من الصرور حرول موضروع

 البحث وأهدافه والجهات الممولة. 

  الحرص على عدم اإلضرار بالمبحوث الرذي يتعراون مرع الكليرة برأي

 صورة من الصور.

 أن يعطررري معلومرررات خاطئرررة عرررن خبررررتهم  ينعلرررى البررراحث ال يجرررب

 ومهاراتهم أو مؤسستهم.

 ت ألي أغرررراض اخررررى بخرررالف عررردم اسرررتخدام البيانرررات والمعلومرررا

 .البحث المعلنة هدافتحقيق ا

  يتأكررد الباحررث مررن أن األنشررطة والمعلومررات سرريتم توثيقهررا ووضررع

 مالئمة.تقارير عنها بصورة دقيقة وبموضوعية وشفافية بطريقة 

  يجب اال يتصرف الباحث بطريقة تتسبب في إحراج الكلية وتعريض

 سمعتها للخطر)بيع بيانات(.
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 ما يجب مراعاته أثناء تصميم وإعداد المشروع البحثي:

  يجرررب أال يسرررتغل البررراحثون البيانرررات أو يسرررتفيدوا منهرررا بصرررورة أو

االسرتفادة بأخرى إال بعد الحصول على موافقرات رسرمية كرذلك عردم 

 من البيانات السابقة غير المنشورة إال بعد الموافقة.

  يجررب علررى فريررق العمررل احترررام أي وعررود شررفاهية أو كتابيررة يقرردمها

 بصورة كاملة.

 .يجب أن تكون األسئلة إيحائية تدفع المبحوث نحو إجابة بعينها 

 التجهيز للعمل الميداني:

 إذا وافررق علررى  يجررب احترررام حررق المبحرروث فرري عرردم ذكررر أسررمه إال

 الكشف عن هويته.

  مراعاة المبادي والشروط األخالقية عند استخدام أي آالت أو أجهرزة

 للتصوير والتسجيل.

 . مراعاة المحافظة على البيانات الشخصية بسرية تامة 

 لجنة اعداد الدليل 

  


