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هذا الدليل الذى بني يديك مرشداً مفيداً إلعداد البحوث العلمية ويساعد األساتذة
والباحثني ومساعديهم والطلبة يف معرفة أهم املعايري العلمية والفنية واألخالقية للبحوث العلمية
كما يتضمن ابرز اسرتاتيجيات جتويد البحث العلمي .
نأمل أن يساهم هذا الدليل يف تعزيز جودة البحوث والدراسات التى تقدمها كليات عنيزة
ممثلة باالساتذة والباحثني والطالب .
واهلل نسأل أن حيثث هذا الدليل اهلدف الذى أعد من أجله .

واهلل من وراء القصد ,,
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تعد اجلودة من األهداف الفرعية اليت تسعى إدارة الكليات إىل حتقيقها ،وصوالً إىل اهلدف
األساس للجامعة واملتمثل يف خدمة اجملتمع عن طريق سد احتياجات املنظمات العاملة فيه من
املالكات البشرية املتخصصة.
هو عبارة عن عمليّة منظمة جلمع املعلومات باستخدام أدوات معيّنة وترتيبها وفهمها من أجل
استخدامها يف اكتشاف معلومات جديدة أو زيادة فهم ظاهرة ،أو مشكلة معيّنة والوصول لطرق
حلّها ،أو تصحيح خطأ يف نظريّات سابقة ،ويتم هذا عن طريق اتباع خطة واضحة للبحث.
وتـأتي جودة البحث العلمي للنهوض بالكليات يف مجيع ختصصاتها جلعله أداة منتجة
للمعرفة قادرة على الوفاء باحتياجات اجملتمع عن طريق توفري خدمات متميزة ذات مواصفات
جيدة تتفق مع سالمة البيئة واجملتمع وخطط التنمية.
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هناك العديد من مؤشرات جودة البحوث العلمية يف مؤسسات التعليم العالي احلكومي واالهلي من
اهمها - :
 .1مدى انتشار ثقافة اجلودة يف البحث العلمي لدى الباحثني يف الكليات.
 .2زيادة اإلنفاق على البحث العلمي.
 .3زيادة نسبة املراكز البحثية اجملهزة بأحدث األجهزة.
 .4الرتكيز على املشاريع البحثية املتميزة اليت تشجع الفرق البحثية وتذيب احلواجز بني
األقسام التعليمية.
 .5تأمني موارد خارجية لدعم الباحثني من داخل املؤسسة التعليمية .
 .6تشجيع الباحثني وإبراز جمهوداتهم واحملافظة على احلرية الفكرية.
 .7مواصلة تطوير آليات تسويق واستثمار نتائج البحث العلمي يف املؤسسة التعليمية.
 .8امتالك أساتذة الكليات مهارات تصميم و إدارة املشاريع البحثية.
 .9ربط البحث العلمي بقضايا اجملتمع واحتياجاته وكذلك ربطه بأهداف املؤسسة
التعليمية وخطط التنمية ،والبعد عن االزدواجية والتكرار واإلفادة من الدراسات السابقة.
 .11تشجيع مشاركة الباحثني يف املؤمترات العاملية.
 .11التعاون مع اهليئات ،واملؤسسات العلمية ،والبحثية داخل اململكة وخارجها عن طريق إجراء
البحوث وتبادل املعارف واخلربات.
 .12نشر نتائج البحث العلمي في أوعية النشر المحلية والدولية ،وتوفري وسائل التوثيق العلمي
لتسهيل مهمات الباحثني.
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 .13عدد األحباث العلمية التطبيقية املنشورة يف جمالت عاملية وحجم االستشهاد بتلك
األحباث.
 .14زيادة نسبة عدد األحباث املنشورة بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس سنوياً.
 .15تنمية جيل من الباحثني السعوديني املتميزين وذلك بتحفيز وزيادة فرص اشراك الطالب
مع الباحثني من أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على إجراء وتنفيذ البحوث العلمية
األصيلة واملبتكرة ذات املستوى الرفيع واليت تسهم يف إثراء املعرفة املتخصصة اليت ختدم
اجملتمع وتوفري سبل اجنازها واإلفادة منها وللكليات .
 .16معدالت براءات االخرتاع وجماالت تلك الرباءات.
 .17حجم التعاون البحثي واالتفاقات البحثية وذلك بإجياد سبل وقنوات لتشجيع األفراد
واملؤسسات على دعم ومتويل املشاريع البحثية مبا يعزز دور املؤسسات التعليمية يف اجملتمع .
 .18يف حال االنتاج املرتجم يشرتط جلودتة -:
أ  -أن يكون العمل املرتجم ذا جدوى علمية ،أو تطبيقية ملموسة.
ب -أن خيضع العمل املرتجم للتحكيم من قبل مراجع ،أو أكثر.
ج -أن يكون املرتجم ،واملراجع متقنني إتقان ًا كامالً للغتني املرتجم منها واملرتجم إليها.
د .أن يلتزم املرتجم مبراعاة مالحظات املراجع وما اقرتحه من تعديالت.
هـ  .احلصول على حق الرتمجة ،والنشر من اجلهات املعنية قبل البدء يف ذلك.
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أولاً  :معايير فنية :
 -1األصالة واالبتكار:
األصالة مرتبطة باالبتكار،فاالبتكار قد يكون يف الفكرة أو يف أسلوب حتليل البيانات والربط
بينها أو يف الوصول إىل نتائج جديدة تتميز بإضافة جديدة .

 -2األمانة العلمية والتوثيق العلمي:
جيب عدم ذكر فكرة لشخص آخر دون اإلشارة إليه يف منت البحث أو اهلامش و إال أعترب من
سبيل السرقة العلمية.
جيب عدم استخدام أساليب الغري يف منت البحث وإسنادها لصاحب البحث و إال أعترب سرقة
علمية.

 -3سالمة عنوان البحث:
البحث اجليّد يكون ذا عنوان واضح وحمدّد ،ويتكوّن من كلمات مفتاحيّة بارزة تدلّ على
حمتوى البحث ،كما يوّضح طبيعة متغيّرات البحث وعالقتها ببعضها.

 -4سالمة عرض مشكلة البحث:
عرض املشكلة بشكل سليم وواضح يكوّن إطاراً قويّاً للرقابة على مجيع مراحل البحث ،فاملشكلة
جيب صياغتها بشكل واضح ،على أن تكون املشكلة قابلة للبحث والتحليل.
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 -5الشمول والدقة يف عرض الدراسات السابقة:
يجب أن تكون هذه الدراسات مرتبطة بشكل مباشر مبوضوع البحث ،وعلى الكاتب ان يناقشها
بشكل نقدي ،ويبيّن كيف استفاد منها من ناحية املنهج املتبع والتحليل وغريها .كما جيب
على الباحث أن يهتم بصحّة استخدام الدراسات السابقة يف منت البحث وأن تكون هلا عالقة
مباشرة بنص البحث ،وجيب عليه أن يوظفها بطريقة حتليليّة منطقية وليس وضعها كما
هي.

 -6سالمة صياغة الفرضيّات:
هذه من أهم معايري البحث ،حيث يُعترب سوء صياغة الفرضيّات أمراً كافياً لرفض البحث،
ومن األفضل أن تكون الفرضيّات قليلة لضمان جناح البحث ،فعلى الباحث أن يضع فرضيّات
متفقة مع النظريّات واحلقائق اليت يعتمد عليها البحث ،كما عليه اختبار هذه الفرضيّات
بطريقة علميّة منهجيّة حتى تساهم يف صحّة نتائج البحث.

 -7سالمة حجم العيّنة والبيانات اليت استند عليها البحث:
يلعب حجم العيّنة دوراً كبرياً يف صحّة نتائج البحث ،لذلك جيب حتديد العيّنة بشكل واضح
وإبراز حجمها وكيفيّة اختيارها ،كما جيب عرض خصائص العيّنة مثل اجلنس والعمر
واملنطقة اجلغرافية واملستوى االقتصادي واالجتماعي وغريها.

 -8منهج البحث وأدواته:
جيب اتباع املنهج املناسب لطبيعة املشكلة اليت يعاجلها البحث ،واستخدام األدوات املناسبة يف
مرحلة مجع املعلومات ووصفها بشكل واضح يف البحث والتأكد من صحّتها.
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 -9التحليل اإلحصائي والنتائج:
جيب أن يكون التحليل اإلحصائي املُستخدم يف البحث قادراً على اإلجابة عن أسئلته
وفرضيّاته ،كما جيب استخدام األشكال واجلداول اإلحصائيّة بشكل واضح يقدّم تفسرياً
منطقياً ،وبالتالي جيب عرض وتفسري نتائج البحث بطريقة منظمة ومنطقيّة ،ومناقشتها
باالعتماد على الفرضيّات.

 -11سالمة النتائج والتوصيات :
إن وضع نتائج غري مستخلصة من البحث أو مزروعة يف البحث زرعا قد تؤدي إىل رفضه .لذلك
فإنه البد أن تكون النتائج اليت ترد يف نهاية البحث مستمدة منه ومرتبطة ارتباطا مباشرا
بفرضيات البحث وأهدافه ومعاجلاته .ومن الضروري أن تكون التوصيات مرتبطة بالنتائج
ارتباطا مباشرا وان ال تكون عامة وجيب التفكري يف متطلبات تطبيقها .

 -11ملخص البحث:
من املهم أن حيتوي البحث على ملخص فهو يساعد يف فهم حمتوى البحث دون احلاجة لقراءة
البحث بالكامل ،وبالتالي جيب أن يكتب الباحث ملخصاً يوضّح أهداف البحث ومشكلة البحث
واخلطة اليت اتبعها من حيث املتهجية واألدوات والعيّنة ،واألسلوب التحليلي واإلحصائي
وعليه توضيح نتائج البحث الرئيسيّة.

 -12دقة اللغة وأسلوب كتابة وصياغة البحث:
ويُقصد بهذا استخدام الكاتب األسلوب العلمي املوضوعي ،وترتيب األقسام والفقرات بشكل
منطقي ،واستخدام لغة سهلة غري معقّدة ،وجتنّب األخطاء واإلمالئية والنحوية واللغوية.
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 -13حداثة املراجع وارتباطها بالبحث:
هي تدلّ بشكل كبري على مقدار اجلهد املبذول يف إجناز البحث ،ومن املهم أن يستخدم الباحث
املراجع األصليّة احلديثة ،وأن يكتب مجيع املراجع اليت أشار إليها يف البحث يف قائمة املراجع،
كما عليه اتباع الطريقة الصحيحة يف توثيق املراجع.

 -14األمن والسالمة:
تعد احملافظة على الصحة اجليدة وإجراءات السالمة مسؤولية كل باحث أوعضو هيئة
التدريس أو موظفا عامالً أو طالباً يف الكليات ،ويف سبيل حتقيق ذلك يلتزم الباحثون مبا
يلي-:
أوالً :االمتثال لألنظمة الصحية وآليات السالمة املتبعة باإلدارات واملراكز البحثية
والعلمية والصحية املختلفة بالكليات.
ثانياً :االمتثال جلميع التعليمات واألنظمة واللوائح الصحية والبيئية الصادرة عن الدولة
أو أحدى مؤسساتها.
ثالثاً :االمتثال للربامج املتعلقة بالوقاية من احلوادث واإلصابات واملخاطر البحثية
املختلفة.

 -15إذا كانت مشاركة الباحثني تقتصر على التعاون يف اجملال البحثي:
كالبحث امليداني ،أو التكليف جبمع البيانات دون املشاركة يف التخطيط للعمل البحثي ،
فيجب االلتزام مبا يلي:
أوالً :العمل وفق خطة البحث.
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ثانياً :اإلبالغ عن أية معلومات إضافية مت مجعها أثناء العمل امليداني ،واليت قد تؤثر على
خطة سري أو نتائج البحث.
ثالثاً :االلتزام باجلدول الزمين للبحث.
رابعاً :تقديم إشعار خطي يف احلالة اليت يرغب فيها الباحث املشارك االنسحاب من
املشاركة يف البحث  ،مع مراعاة االلتزامات احملددة واملنصوص عليها يف اتفاقية
الشراكة البحثية.

ثانياً :معايير أخلاقيّة :
تعد القيم األخالقية للبحث العلمي -أثناء إجراء البحوث -جزأ ال يتجزأ من برنامج التدريب
جلميع الطالب ،سواء قبل التخرج أو يف مرحلة الدراسات العليا ،ومن أجل تعزيز هذه القيم لدى
الطالب يتعني على الباحثني القيام مبا يلي- :
أوالً  :توفري حرية مناقشة القضايا املتعلقة بالقيم األخالقية يف البيئة التدريبية.
ثانياً :احلرص على إدراك الطالب لألخالقيات اخلاصة بالبحوث ،وتأهيلهم ليكونوا قادرين على
التعامل مع القيم األخالقية املتعلقة بأحباثهم ونتائجها املنشورة.
ثالثاً :حث الكليات على تقديم دورات تدريبية للطالب تتعلق بأخالقيات البحث العلمي واألمان
احليوي.
رابعاً :نشر مبادئ أخالقيات البحث العلمي بني الطالب ،وتقع مسؤولية ذلك على الكليات والباحث
الرئيس ومساعديه.
خامساً :يلتزم الباحث دائما باالبتعاد عن التصرفات واألساليب اليت تدخل يف إطار سوء السلوك
األكادميي داخل البيئة البحثية يف اجلامعة ،وعليه على وجه اخلصوص ما يلي:
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 -1األمانة العلميّة يف استخدام املراجع واملصادر حيث يتضمن العمل األكادميي العديد
من املصادر اليت تقدم املفاهيم واملعلومات ،لذا يعد من الضروري التأكيد على توثيق
احلقوق وحفظها حني عرض األفكار ونشرها  ،وجيب أن يراعي الباحث يف ذلك اجلوانب
األدبية واملعنوية اليت حتفظ حق املؤلف ،وذلك وفقا لنظام حقوق املؤلف رقم (م)41/
الصادر بتاريخ 1424/7/2هـ.
 -2السريّة يف مجع املعلومات ،وأخذ املوافقة على مجعها من اجلهات الرمسيّة املختصة
وجتنب االستخدام غري املصرح به من نتائج البحوث السرية ،مما يشكل جتاوزاً للقيم
األكادميية واألعراف العلمية.
 -3الوعي التام بنتائج البحث وحتمّل مسؤوليّته.
 -4املوضوعيّة والصدق يف استخالص نتائج البحث.
 -5جتنب أي سلوك يشكل خروجا عن أنظمة وقوانني ولوائح البحث العلمي والذي من شأنه
أن يعرض البحث العلمي لالمتهان والباحث للمسائلة.
 -6االلتزام بعدم استغالل نفوذه يف حتقيق منافع شخصية ،أو إساءة استخدام احلق املمنوح
له بهدف منح خدمات ،أو فرص ،أو تسهيالت لبعض الباحثني على حساب البعض اآلخر
مع ضرورة اختاذ التدابري الالزمة ملنع تأثري ذلك على إجراء البحث ،أو نتائجه ،أو
املشاركني فيه.
 -7االعرتاف جبهود املتعاونني يف البحث وتقديم الشكر الالئق على ذلك.
 -8االلتزام باالتفاقيات والعقود املربمة مع الباحثني ،واحلرص على تنفيذها بكل أمانة
وإخالص  ،واحرتام األنظمة واللوائح القانونية واألعراف اجلامعية والسياسات
احلكومية املتعلقة بالبحث العلمي.
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 -9اختاذ اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان أن املخاطر اليت تهدد البيئة ،أو اجملتمع،
أو البشر ،أو احليوانات ضمن احلدود املقبولة عاملياً ،ويف احلالة اليت يشتمل فيها البحث
العلمي على الفريوسات أو الكائنات الدقيقة أو النباتات أو احليوانات ،فيجب أن تكون
األهداف مربرة أخالقياً ،وينبغي اختاذ كل اإلجراءات الالزمة لتوفري املستوى املطلوب
من السالمة لألحياء ومحاية البيئة والبشر والكائنات احلية األخرى اليت قد تكون
معرضة ملخاطر أثناء إجراء البحث.
 -11جتنب حتقيق املكاسب الشخصية عن طريق إساءة استخدام األموال املخصصة
ألغراض البحث.
 -11جتنب االستخدام غري القانوني وغري املرخص ملمتلكات الكليات ومعداتها.
 -12عدم االعتداء على حقوق األفراد األساسية املشاركني يف تنفيذ البحوث.
 -13يلتزم الباحثون بعدم ممارسة أي نشاط مهين خارجي آخر قد يصرف انتباههم عن
مسؤولياتهم األساسية جتاه الكليات ،كما ينبغي هلم أن حيافظوا على التزاماتهم
األكادميية واملهنية يف احلرم اجلامعي ،كما نصت عليه اللوائح واألنظمة بالكليات.
 -14إذا جتاوز عمل الباحث البحث امليداني أو مجع البيانات البحثية حبيث شارك يف وضع
خطة البحث وحتليل البيانات ،وجب االعرتاف حبقه ومساهمته يف أي ورقة علمية تُنشر
بعد ذلك ،وإثبات حقه يف النتائج املستخلصة ،وينبغي االتفاق على ذلك مقدماً ،كما
جيب إبالغ الباحثني املشاركني يف البحث عن نتائج طلبات التمويل ونتائج البحوث
واملخرجات املهمة منها .وجيوز للباحث املشارك التقدم بشكوى خطية إذا زعم سلبه حقه
إىل عميد الكلية الذي يقوم بعرض الشكاوي على جملس األمناء ،وتعترب قرارات اجمللس
نافذة بعد إقرار توصياته من قبل صاحب الصالحية.

14
كليات عنيزة األهلية

 -15جيب مراعاة قواعد األمن والسالمة لألشخاص املشاركني يف األحباث واحملافظة على
حقوقهم الشخصية .حيث ختضع الكليات ألحكام الصحة والسالمة املهنية املتبعة
باململكة العربية السعودية ،وجيب عليها االلتزام مبا يلي:
أوالً :االهتمام حبماية صحة وسالمة الباحثني املشاركني وأعضاء هيئة التدريس
والطالب واملوظفني.
ثانياً :ضمان توفري بيئة عمل آمنة جلميع املشاركني والعاملني بالبحث.
ثالثاً :تقديم معلومات بشأن السالمة واملخاطر الصحية للباحثني املشاركني وأعضاء
هيئة التدريس والطالب.
رابعاً :حتديد املخاطر اليت تهدد الصحة والسالمة ،وحث الباحثني وأعضاء هيئة
التدريس والطالب على تقديم تقارير عن أية خماطر ،كما جيب تقديم
املعلومات اخلاصة بتدابري السالمة من املخاطر البيئية اليت قد تنجم عن
مشروع معني لكل املتواجدين باحلرم اجلامعي واجملاورين له .وحيق للمتضررين
التقدم بشكوى خطية إىل عميد الكلية والذي يقوم بعرض الشكاوي على جملس
األمناء (أو أية جهة يراها مناسبة داخل الكليات) ،وتعترب قرارات اجمللس نافذة
بعد إقرار توصياته من قبل صاحب الصالحية.
خامساً :ينبغي اختاذ تدابري السالمة املناسبة إذا مت تنفيذ املشروع بعيداً عن حرم
الكليات ،لتقليل املخاطر ،ومحاية أعضاء الكليات من الباحثني وأعضاء هيئة
التدريس واملوظفني واحملاضرين الزائرين والطالب واجملتمع.

15
كليات عنيزة األهلية

 -1وجود إسرتاتيجية واضحة ومدروسة مسبقا للبحث العلمي وحتديد جماالته
وأهدافه مبا يتوافق مع تطلعات وإمكانيات الكليات ومبا خيدم اجملتمع بشكل مناسب وفق
ظروفه.
 -2وجود مراكز أو وحدات فعالة يف الكليات تتوىل مهمة البحث العلمي والتطوير التقين،
وتوفري اإلمكانيات البشرية والفنية واملادية لذلك.
 -3توفري النظم واللوائح اليت تشجع البحث العلمي ودعمها.
 -4توفري بيئة مناسبة من االستقاللية واحلرية العلمية العامة اليت تتضمن الوعي اجملتمعي
بأهمية البحث العلمي ،خصوصا يف جمال األحباث املتقدمة.
 -5ربط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف استخدامات البيئة مبا حيقق فوائد مباشرة
للعمل.
 -6دعم احلوافز املالية واالعتبارية للعاملني يف جماالت البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
 -7صياغة إجراءات لالستفادة من نتائج األحباث ملختلف اجلهات يف القطاعات املختلفة.
 -8إقامة مركز دائم لعرض نتائج األحباث والدراسات واملبتكرات ميكن زيارته دائما واالستفادة
منه.
 -9االهتمام النوعي يف جماالت حمددة للكليات تتميز ومتثل مرجعية فيها.
 -11تطوير آلية التقدم العلمي لألحباث ومنهجية تطبيقها.
 -11صياغة منظومة متكاملة متيز الكليات من غريها تشمل املنطلقات ومنهجية العمل
وجماالته.

16
كليات عنيزة األهلية

-12التدريب والتطوير املستمر ألعضاء هيئة التدريس والطلبة مع استكشاف وتطبيق الربامج
التعليمية والتدريبية اجلديدة.
 -13االعتماد املشرتك للربامج املتقدمة مع جامعات عاملية للرقي مبستوى البحوث العلمية
التطبيقية.
 -14فتح أقسام جديدة وتطوير برامج أقسام أخرى لتكون أكثر فائدة للمجتمع من خالل
البحوث امليدانية .

