
 عنوانحماضرة يف منهجية وأدبيات البحث العلمي حتت

العلميةانةماأل

عضو استشاري في مركز جيل البحث العلمي
رالجزائ-مولود معمري وعضو في مخبر القانون والعوملة جامعة-أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية

وزوتيزي مركز –أستاذة بجامعة التكوين املتواصل 

ي  ينظمها الحلقات 
العليادوريا لفائدة طالب الدراساتجيل البحث العلمي ركز مالتكوينية عن بعد الت 

 ة حسنينوار. د.أ: اعداد



تقديم
يةبطاقاتالمجتمعالعال  التعليمقطاعيزود  تكوينا كونةمجامعيةوإطاراتبشر

  العلميةوبالدراساتالعلم  بالبحثيهتمعاليا،
  تساهمالت 

مشكالتلحف 

.المجتمع

  تضطلعفالجامعة
وه  لم  العوالبحثالجامع  والتكوينالتدريسبمهمت 

امضوءعىلتمارسوظائف .عليهامتعارفومنهجياتوأعرافأخالقيةقيماحت 

  
  العلم  البحثيعان 

ةال السنواتف  المادي،نفاقال وقلةالتهميشمننوعاختر

  وبحوثدكتوراه)المنتجةالبحوثاستهالكعدمو 
وعدم(...البحثمخابر ف 

  نتائجها استغالل
هتمامالعدمعنناهيكالمجتمع،مشكالتوحلتنميةف 

.العلم  البحثأساسباعتبارهالعلم  وانتاجهبالباحث

  دورهيستصغر فرادهأبكلالجامع  المجتمعجعلهذا كل
مجتمع،البناءف 

  ويسقط
.عموماالبحثأخالقياتعنوينحرفانحطاطف 

وعةغتر ترصفاتعىلالضوءالعلم  المجتمعيسلطلذا نمشر بأنشطةتقت 

،البحث اهةالعلميةالمانةلمبادئخارقةكونها العلم  .طوالنضباوالت  



امفعدم مناصل ليمثالعلم  البحثوبأخالقياتالعلميةبالمانةاللت  

.أخالقجريمةمجرد اعتبارها منخطرأوجريمةبلالعلم،ضد جريمة

ةدراساتتناولتلذا  وجود ةمشكلفأثارتالعلميةمانةل اموضوعكثتر

  الغشترصفاتأبرزها ولعلالعلمية،المانةلنتهاكصور عدة
المجالف 

...الكاديم  

  لكن
  العلميةمانةال خيانةمرال حقيقةف 

ل سفلل الجامع  الوسطف 

نا رغمبكثتر أخطر أبعادهبلالغشعىليقترص  ظاهرةعىلفقطتركتر 

.الغش

ةهذهإشكاليةتتمحورالمعطيات،هذهومن :حولالمحاض 

ي العلميةمانةال عىلاالعتداءبعادأماهي 
 
الوسطف

؟ المانةعىلاالعتداءعقوباتمساهمةمدىما والجامعي

ي العلمية
 
ومنالكاديمي الباحثونزاهةالخالقياتضبطف

ي إلبداعواالتأصيلنحو وتوجيههالعلمي البحثترقيةثمة
 
ف

؟العلمي االنتاج



احملاور
.العلميةمانةال مفهوم •

.العلميةمانةال صور االعتداء عىل •

.العلميةعقوبات االخالل بالمانة •



:العلميةمانةال مفهوم 

نمالعلم  البحثمجتمعأعضاءمعظمأنهو صلال 

أمناءهم،دارةال وأعضاءوباحثير  وطلبةأساتذة

ض امفيهمويفت  .عموماةالجامعيبالخالقياتاللت  

العامةالقاعدةعنالنحراففهو الستثناءماأ

  سويةغتر بترصفات
 
  الغشكالعلم  البحثمجالف

 
ف

  العلميةوالشقةالمتحانات
 
واعداد البحوثف

اموعدم،الرسائل اهةبالمانةاللت     والت  
 
رير تحف

  والتسيبالمحاض  
 
واجباتالأداءعدمأي...التقييمف

امات   واللت  
 
.العامشكلها ف

ليها؟عالعتداءوصورالعلميةالمانةتعريفهوفما 



مانة العلميةال تعريف -أوال

  مذكور مانةال مصطلح
 
سورةمن72اآليةفالكريميالقرآنف

:الحكيمالعزيزفيها يقولحيثحزابال 

َماَواتِ " َبْْيَ َأن  َواْْلَْرِض َواْْلَِباِل فَأَ ِإَّنا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السا
َها َوََحََلهَ  نَساُن ۖ ِإناُه َكاَن ظَُلوًماََيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ "َجُهوًل ا اْْلِ

 أما
 
كسعوه  .وحفظهأداؤهلزمكحق  كل  ه  :اصطالحا

خيانةنعيمتنعوا عندما مناءأوالطالبستاذال فيكونالخيانة،

تبطلهمموكلةمانةأ كلبمسؤوليةالعلميةالمانةفت 

امالجامع  الحرمداخلالمتواجدين هجيةومنبضوابطهموالت  

  العمل
.لهالمرافقوالعملالبحت 



:المانة العلمية نتهاكاصور 

  قطاع التعليم العال  تخص مانة ال ومبادئ خالقياتأ
 
: والطالباذستال ف

:ألستاذبالنسبة ل

امستاذال عىل*   والتقاليد والقواعد المبادئاحت 
سترّ تأنيجبالت 

العلمنشر أمانةوأول:العاليير  والتكوينالتعليمأستاذ مهنةممارسة

  لموضوعيةاالباحث،وتأطتر تكوينإلبالضافةللستاذ صليةأكمهنة
 
ف

  والنضباطالباحث،تقييم
 
  الحراسة،ف

 
  ،بحاثوال المقالت نشر ف

 
ف

،تحرير  اهةالمحاض    الت  
 
  العضويةف

 
  اللجان،ف

 
البحثاري    عمشرئاسةف

  الوهميةالمشاركةوعدموالمخابر،
 
ود جهاستغاللوعدمبحاثال ف

  جديدةظاهرةوه  )الغتر 
 
  والمشاركةالمقالت نشر ف

 
  تالمداخال ف

 
ف

.الخ...(الملتقيات

ام*   والقواعد مبادئللالستاذاحت 
بير  اتالعالقتسترّ أنيجبالت 

.الخرىالجامعيةالرسةومكوناتالساتذة

.المهنيةالمسؤوليةواحد كلتحملمع



:لطالبلبالنسبة

امالطالبعىل* ل الجامعةوأخالقياتوقواعدمبادئاحت 

والحرية،والمانة،والنضباط،والدقة،الصدق،سيما 

اموالثقة،بالصالة،والهتمام   والحت 
والجرأة،ةالمعلوملمتلق 

  
 
تساباكعىلوالعملحقوقه،عنبقوةوالدفاعالرأي،إبداءف

ة، بير  ع  الطو والتوافقالمستمر،التجويد عىلوالعملالختر

معللمجتبالنتماءوالشعور اآلخرين،مشاعر ومراعاةالزمالء

.العلميةوالجماعة

  النضباطعىلملزموهو *
 
  ف

  حوث،البعدادإالدروس،تلق 
 
ف

  ،المتحاناتجراءإ
 
  والرسائل،المذكراتعدادإف

 
نشر ف

  المقالت،
 
  المشاركةف

 
صور لكعنوالبتعاد المسابقات،ف

.العلميةوالشقاتالعلم  الغش



رات :العلميةالمانةخيانةمبر

امبير  عالقةوجود لإأولالشارةدر تج* العلم  ثالبحبأخالقياتاللت  
  
 
اممستوىمعالكاديم  المجتمعف   العامةبالخالقياتاللت  

 
المجتمع،ف

ضمنكانوإن امدرجةتكونأنالمفت  ،الكاديميير  بير  أعىلاللت  
مستوىبوتتمتعوالحقيقةالحقمعرفةأجلمنتعملنخبةباعتبارهم

.بالتنشئةترتبطلنها .الوع  منعال

،العلم  الضمتر غياب*  
  التسامحفكرةمعوالتعاملوالديت 

بنا يجدر الت 

  هجرانها 
 
.المجالهذا ف

  والرساعالكسبتوقععامل*
 
توالدرجاالشهاداتعىلالحصولف

.التوظيفأجلمنالعلمية

اعثةالبالضغوطدرجةتعاظمأسبابها والحتيال،الغشأشكالأغلب*

أو البحوثمنحعىلإما الحصولأجلمنالتنافسحدةزيادةعىل

.الكاديميةالوظائف



املعدمدافعالنجاحعدممنالخوفعامل* جاحللنبالمانةاللت  

.وسيلةبأية

  لمالعادخولبسببالعلميةللقيمةالجامع  البحثفقدان*
 
ف

نتوقعا ماذدراجال حبيسةبحاثال تصبحفلما .الماديةالرصاعات

؟؟؟؟من   .الباحثير 
  والنوعيةبالجودةهتمامالعدميعت 

 
نتاجال ف

.الرداءةتشجيعاليؤديعليهالنفاقوعدمالعلم  

  داءال حسنعىلالرقابةونقصالتسيب*
.يتهومردودالوظيق 

  لةالفاعطرافال لكلالفساد امتداد بسببالداريالتواطؤ *
 
ف

.الجامعة

.ردعيتهاوعدمالغشلحالت المقررةالعقوباتكفايةعدم*

  الفاعلةطرافال تنازل*
 
ممسؤوليتهعنالجامع  الوسطف

مجموعةللمبارسر غتر انسحابوهو ،دبيةوال ةخالقيال وواجباتهم

  الجامعية
 
  ظلف

.الكاملةمسؤوليةالال تفشر



•  
.والبحثيةالعلميةالمهاراتتدن 

  العلم  التكوينضعف•
 
.مراحلهجميعف

.المكونير  مستوىضعف•

.اءةالردقبولعىلعودتهممدارسمنالجامعةلإنتقالل ا•

.التأديبمجالسأيالدارةمنالمفرطالهمال•

اهةنضجعدم• .العلميةالت  

.العلميةالشقاتعقوباتكفايةعدم•

التهميشقواعد اهمالالمنهجية،بأهميةالوع  قلة•

ف،منكافيةغتر متابعةوالقتباس، ةمعرفعدمالمشر

.الخ...العلم  البحثلمنهجيةالباحث



:مانةال آثار انتهاك 

  التخرجلنوهميةبكفاءاتالمجتمعتزويد *
 
حالةف

خرجر  يتحول.مستحقغتر العلميةمانةال خيانة

عديمةبمستوياتعليا شهاداتلحامىل  الجامعات

.العلم  والتفكتر المعرفيةالقدرات

نافسةالمروحوعىلالعلم  البحثملكاتعىلالقضاء*

اعالعلم  البداعوتحطيمالعلمية، ...أليفوالتوالخت 

  الرداءةوانتشار العال  التعليمقطاعانحطاط*
 
كلف

الخ...الصناعة-البناء-الهندسة-الطب:المجالت 

يمالتعلقطاعلإالفسادامتداد يعكسهذا وكل

...العال  



 لوسط اجلامعيآليات مكافحة اجلرائم املاسة باألمانة العلمية يف ا

ام بأخالقيات البحث العلمي وااللزام عىل ذ*  بية عىل االلب   :لكالب 

وبولوجياالنفسعلماءأثبتلقد  الجرائمةمكافحلالنجحالخططنأوالنت 

بيةعىلتركز العلميةبالمانةالماسة القيود يموتدعتحفتر  خاللمن،الب 

  الشخصية
منثتر الكويفضلالمانة،وخيانةالغشارتكابدونتحولالت 

بوية،الخططهذهمثلالباحثير   تها عىلالت    نظتر
العقوباتقسوةجتنتهالت 

.الغشحالت عىلالمطبقة

منق  تب،العلمي البحثمجرمي عىلالعقوباتوتشديد المراقبةإنكما

وقد ناآلمنازعدونوذلكالغشانتشار منللحد المستلزمةلياتواآلدواتال 

الباحثبةرقافإنالباحثير  بعضوحسب.بالماديالعلم  البحثعالماتسم

ة،المانوخيانةالغشارتكابمنمنعهأجلمنأهميةذو قيد ه  لنفسه

فبميثاقالمتكرر التذكب  ف عىلادر قالعلمي البحثوبأخالقياتالشر

امبالمسؤوليةوالحساسالمشاعر تحريك   ةدبيال بالواجباتواللت  
مجالف 

.العلم  البحث



  الخالقومبادئالعلميةمانةال مقياسإدراج•
 
  وحت  الجامعاتف

 
ف

  ،خرىال الدراسيةطوارال مختلف
 
مناحثالبلتلقير  التخصصاتكلف

ودةبالجمساسهومدىوعقوباتهالغشخطورةالجامع  مشوارهبداية

اهة،مانةوال العلمية هوتتضمنوالت   فبمعالمتذكتر .القخوال الشر

متابعةبالخالقية،المخالفاتجميعفيها يسجلبياناتقاعدةتنظيم•

  متخصصةإدارةورقابة
 
Leالعلم  البحثنزاهة"ف conseil d’éthique

et de déontologieالعىلبالمجلسالمبارسر التصالأمامها مفتوح

.وموضوعيةبرصامةالغشملفاتيدرسللجامعات،

  متخصصةدوريةإصدار الزامية•
 
العلميةةبالمانالماسةالمخالفاتنشر ف

  
  تقعالت 

 
يردعالسمعةبالمساسلنبها التشهب  بهدفالجامع  الوسطف

  التفكتر منحت  ويمنعهالباحث
 
والردعويفللتخكآليةالغشمحاولةف

.العودمنعوبذلك

فعيلتو ضيحةبنصوصالعلميةمانةال عىلاالعتداءصور كلتجريم•

.التأديبومجالسالجامعيةالمهنةوأخالقياتآدابمجلسدور 

،للبحثمناسبةبيئةخلق• التقيد يعالجمعىل،المجاملةمنوكفانا العلم 

.بالموضوعية



ي القانون الجزائريالعلميةالمساس بالمانة عقوبات
 
:  ف

اتهبواجبعالقةولها العلميةالمانةتمسبأفعالستاذال قاماذا ❖

03-06رقمالقانونحكامأعليهتطبقموظففباعتبارهالمهنية

  المؤرخ
 
ذيوالالعمومية،الوظيفةبقانونيتعلق،2006يوليو15ف

اماتيتضمن اهةالمهنيةالموظفالت   المهنيةوالشيةمانةوال كالت  

ام .والخالقباآلدابواللت  

القرار قيطبعلميةرسقةالعلميةللمانةالمنتهكةفعالالكانتذاإ❖

  مؤرخال1082رقمالوزاري
 
يحددوالذي،2020ديسمتر 27ف

حالت ثلم.ومكافحتهاالعلميةالشقةمنبالوقايةالمتعلقةالقواعد 

  أو الكىل  القتباس
فقراتأو لنصوصأو للمعلوماتأو للفكار الجزن 

  الخ...مقالت منمقاطعأو 
  الطالبيرتكبها الت 

 
أو يسانسلمرحلةف

ضتر تحخاللأستاذ يرتكبها أو الدكتوراهأو ماجستتر أو ماست  

ات أو للنشر والمقالت بحاثوال والكتبوالمقالت المحاض 

قيةأو للتأهيل لها لمقررةاالعقوباتفإنطبيعتها كانتمهما ...الت 

:يىل  فيما تتمثل



تبطلاطروحةأو مذكرةلمناقشةفعالالتمتذاإأول❖

.المناقشة

حبيسأو النشر يلع  مقالأو بحثلنشر فعالالتمتذاإ❖

.النشر من

متتالفكريةالملكيةحقوقالعلميةالشقاتمستذاإ❖

  أفعاللنها القضائيةالمتابعة
مصنفاتىلعاعتداءلإترتق 

رقمالمجاورةوالحقوقالمؤلفحققانونحسبمحمية

ر طرفأيعىلوهنا ،03-05 بالغشقاممنمقاضاةمترص 

،   الفكريةالملكيةحقوقأصحابسيما ل العلم 
تمالت 

  قدو،(144المادة)قرصنتها
دتقليجنحةالالفعليرتق 

.(151المادة)

وأيةالعلمالمجالسأو التأديبمجلسيقررها أخرىعقوبات❖

حسبوذلكالجامعيةالمهنةوأخالقياتآدابمجلس

.الحالة



:خاتمة
  القوليمكن

 
  العتداءاتخطورةأنختر ال ف

مانةال بتمسالت 

لعلم  البحثالدبياتالمنافيةالممارساتأكت  منأصبحتالعلمية

  انتشارا 
 
ظاهرةوه  الباحث،وأدبياتولخالقياتالجامعيةالوساطف

  
 
لت مجاعدةالوامتدتالخطورةمنواسعةأبعاد أخذتلذا تفاقمف

  
 
،الوسطف .الجامع  العلم  الفساد لنتشار واضحةصورةوه  الجامع 

  فساد جريمةه  كما
 
ةأخالف   .خطتر

ميةالعلالمنافسةعىلتقض 

  العلم  والنتاجالمؤلفير  بحقوقوترص  والبداع
 
.لعاماشكلهف

تقرير بيستوجعليها والقضاءالمشينةالممارسةلهذهوللتصدي

  المسؤولية
 
اضعىلالحالت كلف لقواعدالمخالفلدىالنيةسوءافت 

لن،يتعمد لمأو ذلكتعمد سواءالمسؤوليةالباحثوتحميل،مانةال 

ىلعالنصيتطلبالعلم  البحثإليهوصلالذيالخطتر الوضع

بحقوقمساسهنظتر القضائيةوالمتابعةوالجزائيةالمدنيةالمساءلة

.الجامع  الباحثوبأخالقياتالفكريةالملكية



التوصيات

  الفاعلير  قبلمنحقيقيةإرادةتفعيليجب➢
 
لتطبيقاتالجامعف

قيقللتحالعلميةالشقةمرتكتر  وإحالةالخالقيةالمواثيق

  كانتنإو والتأديب
 
الحساسيستدع  ما الحالت بعضف

.الجميعفوقيبق  القانونلكن،بالحراج

ردعيةكونلتالمعاقبير  أسماءونشر العقوباتأقضتوقيعيجب➢

  نتائجوتحقق
 
البحثلخالقياتالمخالفاتكلعىلالقضاءف

.العلم  

 رغم➢
ّ
منلهالجامعيةالمهنةوأخالقياتآدابمجلسأن

المهنةبأخالقياتمساسكليحاربكجهاز يكيفهما الصالحيات

التأديبلجانويوجد ومعاقبتها،العلميةالشقةلسيما الجامعية

قطاعضبطلإالحاجةمرحلةالوصلنا لنه.كافغتر هذا لكن

حألذاالتعليم طاعقلضبطمستقلةاداريةسلطةانشاءقت 

  الرداءةحجميعكسالعلميةمانةل افانتهاك،التعليم
مستالت 

.الفكريةالقطاعات


