دليل األخالقيات المهنية للكلية
يوج ددل للكلي ددة دلي ددل لمخالقي ددات المهني ددة يحت ددوي ال ددا الميال ددا األخالقد د ألاا ددا كلي ددة
اإلاالم ،وتم ااتماد الميالا ف جلسة مجلس الكليدة بتداري  ،1009/61/66ويحتدوي الميالدا
الا البنود التالية:

البنل األول :المنفذون للميالا
يلتزم كافو أااا الكلية بهذا التنظيم المهن  ،سوا كانوا من أااا ىيئة التلريس أو
معاونيهم أو اإلداريين والفنيين والعمال والطالب...وتتخذ الكلية اإلجرا ات الالزمة للتأكل من أن
األااا كلهم يخاعون لمبادئ ىذا الميالا ويلتزمون بو.

البنل الالان  :أىلاف الميالا
تم صياغة الميالا لمسااله العاملين بالكلية الا االلتزام بالمعايير المهنية وطمأنو كافو
األطراف المتعاملة معها إلا أن كافو أنشطة الكلية العلمية والبحالية والتعليمية تتم وفقا للطر
واألساليب المهنية واألخالقية.

البنل الالالث :مبادئ الميالا :
ينطوي الميالا الا اله مبادئ أخالقية وتتمالل ف :
 .6الشفافية والمحاسبة:
تعنا مصلاقية الكلية إزا الجهات الت تتعامل معا والمعنية بها ،وتتحقق الشفافية من
خالل اإلاالن ان األنشطة المختلفة الت تقوم بها وأىلافها ومصادر تمويلها ،أما ان المحاسبة
فإن ااتمادىا يعنا أن تتوافر إمكانية محاسبة القيادات والمسئولين ان أدائهم ونشاطهم الوظيف .
 .1األدا المهن المتميز:
ويتم ذلك من خالل إرسا تقاليل راسخة تحترم األدا المتميز وتقبل التنوع واالختالف
وتعترف باليات محلده لصنع السياسات .وىا من اوامل تلايم الالقة داخل الكلية وبينها وبين
امالئها ،كما تساال ىذه الالقة بلورىا الا سيادة روح التعأون االيجاب والتنسيق داخل األقسام
المختلفة من جهة وبينها وبين بعاها البعض من جهة ثانية.
 .3تلايم العمل الجماا وروح الفريق :Team work

 .4نشر مناخ الالقة داخل الكلية:
وذلك من خالل إصالح بيئة العمل والتلايم من خالل الحوافز ،ومراجعة القرارات
واإلجرا ات التصحيحية ،والتجاوب مع النقل الموضوا للقرارات ،تأكيل المساواة ف الحقو
والواجبات ،المشاركة ف صنع القرار ،والشفافية ف نقل المعلومات ،والتعاون الفعال من أجل
صالح الكلية والعملية التعليمية بكافة جوانبها.
 .5اإلدارة السلمية للخالفات والصرااات خالل األزمات:
وذلك ابر وجود إطار قيم أخالق يتمالل ف مجمواو القيم والمعايير الت يلتزم بها أااا
الكلية سوا ف إدارة العالقات فيما بينهم أو بينهم وبين اإلدارة أو بينهم وبين العاملين
والطالب...كذلك ابر االلتزام بقيم التنافس والتعاون واللجو إلا الطر السلمية ف إدارة
الخالفات الت تنشئ من جرا المعامالت المختلفة ،وكذلك القبول بالتعلد واالختالف ف
الفكر والرؤى والمصالح.
 .6العلالة والتوازن:
وذلك باختيار القيادات وفقا لمعايير معلنة واادلة ومتوازنة ووفقا لخبراتهم وكفا تهم العلمية
واإلدارية ،وكذلك اتخاذ كافو اإلجرا ات التصحيحية لمعالجو أي ممارسات غير اادلو.
 .7الجلارة واالستحقا وتمكين الشباب:
وذلك من خالل تطوير قلرات الباحالين  Capacity buildingمن خالل
اللورات التلريبية  ،وفتح قنوات التبادل العلم وإيفاد البعالات ،ودام مشاركتهم ف
وضع السياسات والتخطيط وصنع القرار ،تعزيز دورىم ومسئوليتهم المجتمعية،
وإدماجهم ف األنشطة المتعلدة داخل الكلية وخارجها.
 .8بنا القلرات المؤسسية:
وذلك من خالل تعزيز قلرة الكلية الا بنا شراكو مع المحيط الخارج  ،التلريب
واإلدارة الفاالة لزيادة الكفا ة والفاالية.

البنل الرابع :نصوص الميالا

يتعهل أااا كليو اإلاالم بما يل :

 العمل وف ًقا للمبادئ األخالقية وأن يسلكوا بطر مهنية أخالقية والم القيام بأي املمن شأنو أن يلمر سمعو الكلية كمؤسسة ااتبارية داخل المجتمع.

 تطبيق المعايير األخالقية ف كافو أشكال العالقات والمعامالت والوظائف داخل الكلية،إذ يلتزم األااا بتطبيقها الا المستوى البحال والتعليم والعلم واإلنسان والمهن .

 يتخذ األااا اإلجرا ات الالزمة والكفيلة بتجنب تصارع المصالح واالىتمامات معالعمال والعاملين ومنع انلالع ىذه الصرااات ف مهلىا.

 يجب أن يتعامل أفراد الكلية بأمانة مع المستفيلين ومع العمال (الحاليين والمتوقعين)،العاملين والجمهور العام.

 ال يجب أن يعطا األااا معلومات خاطئة ومبالغ فيها حول مهاراتهم وخبراتهم أو حولقلرات الكلية.

 يجب إلا يتخذ األااا كافو اإلجرا ات الالزمة لامان الم خر قواال ىذا الميالاسوا من قبلهم أو من قبل اآلخرين بصوره مقصوده أو غير مقصوده ،وذلك من خالل
اإلاالم بو والوا بو ونشره بصورة كافيو.

 يجب الا األااا الم التصرف بطريقو تجلب الشك ف الكلية وأىلافها وقيمهاالمراية وقواالىا المتبعة.

 يتخذ األااا اإلجرا ات الكفيلة بإدماج األخالقيات ف كافو المحتويات العلمية التيتم تلريسها (التحرير /الرأي العام /مناىج البحث /العمل اإلاالم )...

 -يرااا األساتذة تقليم قلوة حسنو لطالبهم سوا ف القول أو السلوك.

 يرااا األساتذة ضرورة االنطال من منظور حقوق يلام التفكير العلم الليمقراطوينطلق من العلالة والتسامح والم التمييز أو التعصب ،كذلك ال يتناول ما من شأنو
التصادم مع أخالقيات المجتمع.

 يلتزم األااا باحترام قواال الملكية الفكرية ف كافو ممارساتهم البحالية والتعليميةوالتلريسية.

 يجب الا األكاديميين وجميع الخاضعين للميالا احترام بعاهم البعض والم توجيو أيانتقادات غير مهذبة لزمالئهم والم إلقا االتهامات جزافًا بلون دليل ،الا أن يتخذ
حرصا الا الم تشويو السمعة ومنعا لنشر الشائعات.
ذلك الشكل القانون
ً

 يجب أن تكون الواود أو الامانات الت يقلمها األااا  ،شفاىة أو كتابة ،صحيحةويتم احترامها.

 يجب الا األااا الم االستفادة – بلون إذن كتاب  -من األامال غير المنشورة أواألبحاث الت يقلمها الطالب ،وتوفير الشفافية ف إجرا ات البحث العلم والموضواية
والم جمع المادة ألغراض غير المية.

 يجب إلا يتخذ األااا خطوات امليو لتقليم أبحاث تتالقا مع احتياجات التخصص،ويتم تحليل مسئولياتهم وفقا لقواال ومبادئ الملكية الفكرية.

 يلتزم األااا بمراااة قواال البحث العلم وشروطو (اختيار العينات /تعميم النتائج/جمع البيانات /مراااة السرية)...

 يجب إلا يتأكل األااا من الم استخلام أي معلومات بصورة غير مشرواة وألىلافغير قانونية.

 يجب أن يحافظ األكاديميون كباحالين الا سرية كل السجالت الخاصة باألبحاثالعلمية الت يقومون بها أو يمتلكونها تحت أيليهم (ف حالو وجود امل بحال جماا ).

 يجب الا أااا الكلية مراااة المصلاقية واللقة واألمانة والنزاىة ف العمل .فاللقةمقلسا وكذلك األمانة العلمية ويجب الا األكاديم أن يحترم المعلومات الت
تعتبر أمراً ً
يطلع اليها بصفتو المهنية وأن يلتزم بتوثيقها.

البنل الخامس :المبدادئ الخاصدة بالبحدث العلمد والعمدل الميدلان فد اسدتطالاات الدرأي العدام
وغيرىا:
 -العمل وفقا للقوانين والتشريعات المحلية والعالمية

 يتصرف الباحث بطريقة أخالقية وأال يقوم بأي امل من شأنو اإلضرار بسمعة الكليةواسمها.

 -الحرص انل التعامل مع األطفال والفئات األخرى داخل المجتمع.

 تعاون المبحوث اختياري ويجب أال يتم خلااو بأي صورة من الصور حول الموضوعوأىلافو والجهات الممولة.

 -الحرص الا الم اإلضرار بالمبحوث الذي يتعاون مع الكلية بأي صورة من الصور.

 الم استخلام البيانات والمعلومات ألي أغراض أخرى بخالف تحقيق األىلاف التيريلىا العميل فقط (لن تتكون قاالة بيانات أو استخلام االستبيان ف
آخر...ال ).

بحث

 يتأكل الباحث من أن األنشطة والمعلومات سيتم توثيقها ووضع تقارير انها بصورة دقيقووبموضوايو وشفافية بطريقو مالئمة.

 -ال يجب الا الباحث أن يعطا معلومات خاطئة ان خبرتهم ومهارتهم أو مؤسستهم.

 يجب أال يتصرف الباحث بطريقو تتسبب ف إحراج الكلية وتعريض سمعتها للخطر(بيعالبيانات)
أثنا تصميم وإالاد المشروع البحال :

 يجب أال يستغل الباحالون البيانات أو يستفيلوا منها بصورة أو بأخرى إال بعل الحصولالا موافقات رسميو ،كذلك الم االستفادة من البيانات السابقة غير المنشورة إال بعل
موافقة.

 يجب الا فريق العمل احترام أي واود شفاىية أو كتابية يقلمها بصورة كاملة. يجب أن تحلد العالقة مع العمال وف ًقا لعقل مكتوب. ال يجب اإلفصاح ان ىوية العميل إال بعل موافقة منوتصميم االستبيان

 -يجب أن يعبر مامونو ان األىلاف

 أال تكون األسئلة إيحائية تلفع المبحوث نحو إجابة بعينهاالتجهيز للعمل الميلان

 يجب احترام حق المبحوث ف الم ذكر اسمو إال إذا وافق الا الكشف ان ىويتوألغراض الجودة والتحقق ،ولكن يجب الحذر تماما الا مصلحو المبحوث والم
اإلضرار بو ف حالو العينات الصغيرة (العاملين ف شركو ما أو قطاع بعينو).

 مراااة المبادئ والشروط األخالقية انل استخلام أي آالت أو أجهزة للتصويروالتسجيل.
األخالقيات قبل مل االستبيان (التمهيل):
يجب تعريف المبحوث باآلت :

 -اسم الجهة أو المؤسسة الت تقوم باالستطالع.

 أوجو االستفادة من المعلومات الشخصية :ىل سيقتصر الا ىذا االستطالع وحله أميصبح نواة لتكوين قواال البيانات

 -مصلر األسما والبيانات

 من حق المبحوث أن يعلم مصلر العينة وكيف تم سحبها وكيف حصلت الكلية الاأرقامو(...ألي اميل للى الشركة سوا مشترك ف الجريلة أو باقة فاائيو)...

 -طول االستطالع (ملتو الزمنية)

 أي تكلفو سيتحملها المبحوث (اإلنترنت /المحمول ف دولة أخرى)... -ىل سيتم تسجيل /تصوير المقابلة ألسباب تتعلق بمراقبو الجودة

 ما إذا كان الموضوع حساس؟ دين ؟ارق  /الصحة العقلية والنفسية /التورط ف جرائم/اآلرا السياسة /المخلرات ...ال
خالل استيفا االستمارة
يتمتع المبحوث بما يل :

 -الحق ف رفض اإلجابة :التطوع بإرادة حرة

 رفض بعض األسئلة أم االنسحاب التام ،وف كل األحوال يجب احترام رغبتهم يمكن للمبحوث أن يلغا أي إجابة وأن يلتزم الباحث بذلك. -يجب أال يكشف ان أي إجابات لمبحوثين آخرين

 مراااة قواال استخلام التليفون  :ليس بعل التاسعة مسا وال مبكرا أيام األجازات.توضيح ما يل :

 اسم الباحث وإبراز بطاقة ىويتو. االلتزام باألخالقيات -الموضوع

 -ىلف المقابلة

 المسئوليات وااللتزامات نحو العميل -تصميم أسئلة غير متحيزة

 إاطا العميل البيانات الصحيحة واللقيقة قلر اإلمكان لتحقيق األىلاف الت يريلىا االستبيان يحقق أىلاف البحثتحليل النتائج وتفسيرىا

 -التأكل من إلا المالحظات والنتائج والتفسيرات تلامها البيانات الت تم جمعها.

 إاطا كافو البيانات الالزمة ان التفاصيل الفنية ليتمكن العمال من الحكم الا دقوالنتائج ومصلاقيتها

 دقو الجلاول ووضع التفاصيل الكاملة والالزمة للحكم الا صحة النتائج ودقتهاإحصائيًا.

 البل إلا توضح النتائج الفر بين المعلومات واآلرا  ،النتائج والتفسيرات. الم الغش ف النتائج كذلك متابعو ما ينشر ف اإلاالم منها. -تصحيح الخطأ والتزييف ف نشر النتائج.

 -الحفاظ الا سريو البيانات وتلمير كل األورا الخاصة بالمشروع.

 الم استخلام البيانات ألي أغراض أخرى غير الذي جمعت من اجلو (أنشطة تسويقيةمالالً).

البنل السادس :المؤشرات اللالة
 -الد االنتهاكات الت تمت.

 الد الخالفات الت وقعت بين أااا الكلية من مختلف الفئات والقطااات. -الد المشكالت الت تم حلها.

 الد المشكالت الت تم تصعيلىا لجهات أالا (الجامعة /مجلس اللولة)... -اإلجرا ات الت تم اتخاذىا لمنع خر الميالا .

 الد الجزا ات الت تم توقيعها الا المخالفين. -الد الشكاوى المقلمة

 ملى رضا العاملين ان بيئة العمل ووجود االقات سليمة بين الزمال ،. -دور لجنو الحكما .

البنل السابع :المتطلبات األساسية:
 توافر الوا بأىمية الميالا ودوره ف دام رأس المال االجتماا للكلية وأااائها. -احترام مبلأ العلالة والمساواة ف الحقو والواجبات.

 مشاركو األااا والعاملين ف صياغة الميالا ومتابعة تنفيذه وتقييمو باستمرار. -إدماج األااا الجلد من معاونين وااملين ف الكلية ومبادئها األخالقية.

 توافر قاالة بيانات أساسية ان الكلية والمستهلفين وخصوصيتها والتحليات التتواجهها وإدارة العالقات والمسئوليات واألزمات والشفافية وتلفق المعلومات وإتاحتها
للجميع لتحقيق أقصا مصلاقية ممكنو.

البنل السابع :التحليات:
ابرز التحليات األساسية تمالل ف كون ىذه المبادئ األخالقية تطوايو أي إلا االلتزام
بها اختياري.

