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 امليثاق األخالقي ألعضاء كلية اإلعالم

 
 البهد األول: املهفذون للنيثاق

يمتزم كافو أعضاء الكمية بيذا الدليل لمتنظيم الميني الذاتي، 
و اإلداريين سواء كانوا من أعضاء ىيئة التدريس أو معاونييم أ

والفنيين والعمال والطالب...وتتخذ الكمية اإلجراءات الالزمة لمتأكد 
 من أن األعضاء كميم يخضعون لمبادئ ىذا الميثاق ويمتزمون بو.

 البهد الثاني: أهداف امليثاق

تم صياغة الميثاق لمساعده العاممين بالكمية عمى االلتزام 
المتعاممة معيا إلى أن كافو بالمعايير المينية وطمأنو كافو األطراف 

أنشطة الكمية العممية والبحثية والتعميمية تتم وفقا لمطرق واألساليب 
 المينية واألخالقية.

 البهد الثالث: مبادئ امليثاق:

 ينطوي الميثاق عمى عده مبادئ أخالقية وتتمثل في:
 الشفافية والمحاسبة: .1

والمعنية  تعنى مصداقية الكمية إزاء الجيات التي تتعامل معا
بيا، وتتحقق الشفافية من خالل اإلعالن عن األنشطة المختمفة التي 
تقوم بيا وأىدافيا ومصادر تمويميا، أما عن المحاسبة فإن اعتمادىا 
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يعنى أن تتوافر إمكانية محاسبة القيادات والمسئولين عن أدائيم 
 ونشاطيم الوظيفي.

 األداء المهني المتميز:
ء تقاليد راسخة تحترم األداء المتميز ويتم ذلك من خالل إرسا

وتقبل التنوع واالختالف وتعترف باليات محدده لصنع السياسات. 
وىى من عوامل تدعيم الثقة داخل الكمية وبينيا وبين عمالئيا، كما 
تساعد ىذه الثقة بدورىا عمى سيادة روح التعأون االيجابي والتنسيق 

بين بعضيا البعض من جية داخل األقسام المختمفة من جية وبينيا و 
 ثانية.

 :Team workتدعيم العمل الجماعي وروح الفريق  .2

 
 نشر مناخ الثقة داخل الكمية: .3

وذلك من خالل إصالح بيئة العمل والتدعيم من خالل الحوافز، 
ومراجعة القرارات واإلجراءات التصحيحية، والتجاوب مع النقد 

وق والواجبات، المشاركة الموضوعي لمقرارات، تأكيد المساواة في الحق
في صنع القرار، والشفافية في نقل المعمومات، والتعاون الفعال من 

 أجل صالح الكمية والعممية التعميمية بكافة جوانبيا.

 اإلدارة السممية لمخالفات والصراعات خالل األزمات: .4
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وذلك عبر وجود إطار قيمي أخالقي يتمثل في مجموعو القيم 
م بيا أعضاء الكمية سواء في إدارة العالقات فيما والمعايير التي يمتز 

بينيم أو بينيم وبين اإلدارة أو بينيم وبين العاممين والطالب...كذلك 
عبر االلتزام بقيم التنافس والتعاون والمجوء إلى الطرق السممية في 
إدارة الخالفات التي تنشئ من جراء المعامالت المختمفة، وكذلك 

 تالف في الفكر والرؤى والمصالح.القبول بالتعدد واالخ

 :العدالة والتوازن .5
وذلك باختيار القيادات وفقا لمعايير معمنة وعادلة ومتوازنة ووفقا 
لخبراتيم وكفاءتيم العممية واإلدارية، وكذلك اتخاذ كافو اإلجراءات 

 التصحيحية لمعالجو أي ممارسات غير عادلو. 
 الجدارة واالستحقاق وتمكين الشباب: .6

 Capacity building من خالل تطوير قدرات الباحثينوذلك 
يفاد  من خالل الدورات التدريبية، وفتح قنوات التبادل العممي وا 
البعثات، ودعم مشاركتيم في وضع السياسات والتخطيط وصنع 
دماجيم في األنشطة  القرار، تعزيز دورىم ومسئوليتيم المجتمعية، وا 

 المتعددة داخل الكمية وخارجيا.

 القدرات المؤسسية: بناء .7
وذلك من خالل تعزيز قدرة الكمية عمى بناء شراكو مع المحيط 

 الخارجي، التدريب واإلدارة الفاعمة لزيادة الكفاءة والفاعمية.



 -6- 

 البهد الزابع: نصوص امليثاق

 يتعيد أعضاء كميو اإلعالم بما يمي:
العمل وفًقا لممبادئ األخالقية وأن يسمكوا طرق مينية أخالقية  -

عدم القيام بأي عمل من شأنو أن يدمر سمعو الكمية و 
 كمؤسسة اعتبارية داخل المجتمع.

تطبيق المعايير األخالقية في كافو أشكال العالقات  -
والمعامالت والوظائف داخل الكمية، إذ يمتزم األعضاء 
بتطبيقيا عمى المستوى البحثي والتعميمي والعممي واإلنساني 

 والميني.

جراءات الالزمة والكفيمة بتجنب تصارع يتخذ األعضاء اإل -
المصالح واالىتمامات مع العمالء والعاممين ومنع اندالع ىذه 

 الصراعات في ميدىا.

يجب أن يتعامل أفراد الكمية بأمانة مع المستفيدين ومع  -
 العمالء )الحاليين والمتوقعين(، العاممين والجميور العام.

ومبالغ فييا  ال يجب أن يعطى األعضاء معمومات خاطئة -
 حول مياراتيم وخبراتيم أو حول قدرات الكمية.

يجب إلى يتخذ األعضاء كافو اإلجراءات الالزمة لضمان عدم  -
خرق قواعد ىذا الميثاق سواء من قبميم أو من قبل اآلخرين 
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بصوره مقصوده أو غير مقصوده، وذلك من خالل اإلعالم بو 
 والوعي بو ونشره بصورة كافيو.

عضاء عدم التصرف بطريقو تجمب الشك في يجب عمى األ -
 الكمية وأىدافيا وقيميا المرعية وقواعدىا المتبعة.

يتخذ األعضاء اإلجراءات الكفيمة بإدماج األخالقيات في كافو  -
المحتويات العممية التي يتم تدريسيا )التحرير/ الرأي العام/ 

 مناىج البحث/ العمل اإلعالمي...(
ة حسنو لطالبيم سواء في القول أو يراعى األساتذة تقديم قدو  -

 السموك.

يراعى األساتذة ضرورة االنطالق من منظور حقوقي يدعم  -
التفكير العممي الديمقراطي وينطمق من العدالة والتسامح وعدم 
التمييز أو التعصب، كذلك ال يتناول ما من شأنو التصادم مع 

 أخالقيات المجتمع.

ة الفكرية في كافو يمتزم األعضاء باحترام قواعد الممكي -
 ممارساتيم البحثية والتعميمية والتدريسية.

يجب عمى األكاديميين وجميع الخاضعين لمميثاق احترام  -
بعضيم البعض وعدم توجيو أي انتقادات غير ميذبة لزمالئيم 
وعدم إلقاء االتيامات جزاًفا بدون دليل، عمى أن يتخذ ذلك 
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معة ومنعا لنشر الشكل القانوني حرًصا عمى عدم تشويو الس
 الشائعات.

يجب أن تكون الوعود أو الضمانات التي يقدميا األعضاء،  -
 شفاىة أو كتابة، صحيحة ويتم احتراميا.

من  -بدون إذن كتابي –يجب عمى األعضاء عدم االستفادة  -
األعمال غير المنشورة أو األبحاث التي يقدميا الطالب، 

والموضوعية  وتوفير الشفافية في إجراءات البحث العممي
 وعدم جمع المادة ألغراض غير عممية.

يجب أن يتخذ األعضاء خطوات عمميو لتقديم أبحاث تتالقى  -
مع احتياجات التخصص، ويتم تحديد مسئولياتيم وفقا لقواعد 

 ومبادئ الممكية الفكرية.
يمتزم األعضاء بمراعاة قواعد البحث العممي وشروطو )اختيار  -

 جمع البيانات/ مراعاة السرية...(العينات/ تعميم النتائج/ 

يجب أن يتأكد األعضاء من عدم استخدام أي معمومات  -
 بصورة غير مشروعة وألىداف غير قانونية.

يجب أن يحافظ األكاديميون كباحثين عمى سرية كل السجالت  -
الخاصة باألبحاث العممية التي يقومون بيا أو يمتمكونيا تحت 

 أيدييم )في حالو وجود عمل بحثي جماعي(.
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يجب عمى أعضاء الكمية مراعاة المصداقية والدقة واألمانة  -
مانة والنزاىة في العمل. فالدقة تعتبر أمرًا مقدًسا وكذلك األ

العممية ويجب عمى األكاديمي أن يحترم المعمومات التي يطمع 
 عمييا بصفتو المينية وأن يمتزم بتوثيقيا.

  البهدددد اسدددامص: املبدددادئ اسا دددة بالبلدددث العلندددي والعندددل امليدددداني   

 استطالعات الزأي العام وغريها:

 العمل وفقا لمقوانين والتشريعات المحمية والعالمية -

بطريقة أخالقية وأال يقوم بأي عمل من شأنو يتصرف الباحث  -
 اإلضرار بسمعة الكمية واسميا.

الحرص عند التعامل مع األطفال والفئات األخرى داخل  -
 المجتمع.

تعاون المبحوث اختياري ويجب أال يتم خداعو بأي صورة من  -
 الصور حول الموضوع وأىدافو والجيات الممولة.

لذي يتعاون مع الكمية الحرص عمى عدم اإلضرار بالمبحوث ا -
  بأي صورة من الصور.

عدم استخدام البيانات والمعمومات ألي أغراض أخرى بخالف  -
تحقيق األىداف التي يريدىا العميل فقط )لن تتكون قاعدة 

 بيانات أو استخدام االستبيان في بحث آخر...الخ(.
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يتأكد الباحث من أن األنشطة والمعمومات سيتم توثيقيا ووضع  -
عنيا بصورة دقيقو وبموضوعيو وشفافية بطريقو  تقارير

 مالئمة.

ال يجب عمى الباحث أن يعطى معمومات خاطئة عن خبرتيم  -
 وميارتيم أو مؤسستيم.

يجب أال يتصرف الباحث بطريقو تتسبب في إحراج الكمية  -
 وتعريض سمعتيا لمخطر)بيع البيانات(

عداد المشروع  البحثي:  أثناء تصميم وا 

الباحثون البيانات أو يستفيدوا منيا بصورة أو يجب أال يستغل  -
بأخرى إال بعد الحصول عمى موافقات رسميو، كذلك عدم 

 االستفادة من البيانات السابقة غير المنشورة  إال بعد موافقة.

يجب عمى فريق العمل احترام أي وعود شفاىية أو كتابية  -
 يقدميا بصورة كاممة.

 فًقا لعقد مكتوب.يجب أن تحدد العالقة مع العمالء و  -

 ال يجب اإلفصاح عن ىوية العميل إال بعد موافقة منو -

  تصميم االستبيان

 يجب أن يعبر مضمونو عن األىداف -

 أال تكون األسئمة إيحائية تدفع المبحوث نحو إجابة بعينيا -
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  التجهيز لمعمل الميداني

يجب احترام حق المبحوث في عدم ذكر اسمو إال إذا وافق  -
ىويتو ألغراض الجودة والتحقق، ولكن يجب عمى الكشف عن 

الحذر تماما عمى مصمحو المبحوث وعدم اإلضرار بو في 
حالو العينات الصغيرة )العاممين في شركو ما أو قطاع 

 بعينو(.

مراعاة المبادئ والشروط األخالقية عند استخدام أي آالت أو  -
 أجيزة لمتصوير والتسجيل.

 لتنويد(: األخالقيات قبل ملء االستبيان )ا

  يجب تعريف المبحوث باآلتي:
 اسم الجية أو المؤسسة التي تقوم باالستطالع. -

أوجو االستفادة من المعمومات الشخصية: ىل سيقتصر عمى  -
  ىذا االستطالع وحده أم يصبح نواة لتكوين قواعد البيانات

 مصدر األسماء والبيانات -

 من حق المبحوث أن يعمم مصدر العينة وكيف تم سحبيا -
وكيف حصمت الكمية عمى أرقامو...)ألي عميل لدى الشركة 

 سواء مشترك في الجريدة أو باقة فضائيو...(

  طول االستطالع )مدتو الزمنية( -
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أي تكمفو سيتحمميا المبحوث )اإلنترنت/ المحمول في دولة  -
 أخرى...(

ىل سيتم تسجيل/ تصوير المقابمة ألسباب تتعمق بمراقبو  -
 الجودة

موضوع حساسًا؟ ديني ؟عرقي/ الصحة العقمية ما إذا كان ال -
 والنفسية/ التورط في جرائم/ اآلراء السياسة/ المخدرات ...الخ 

  خالل استيفاء االستنارة

 يتمتع المبحوث بما يمي:
 الحق في رفض اإلجابة: التطوع بإرادة حرة -

رفض بعض األسئمة أو االنسحاب التام، وفي كل األحوال  -
 يجب احترام رغبتيم

 كن لممبحوث أن يمغى أي إجابة وأن يمتزم الباحث بذلك.يم -

 يجب أال يكشف عن أي إجابات لمبحوثين آخرين -

مراعاة قواعد استخدام التميفون : ليس بعد التاسعة مساء  وال  -
 مبكرا أيام األجازات.

 توضيح ما يمي:

براز بطاقة ىويتو.  -  اسم الباحث وا 
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 االلتزام باألخالقيات -

 الموضوع  -

 بمةىدف المقا -

  المسئوليات وااللتزامات نحو العميل -

 تصميم أسئمة غير متحيزة  -

إعطاء العميل البيانات الصحيحة والدقيقة قدر اإلمكان  -
 لتحقيق األىداف التي يريدىا

 االستبيان يحقق أىداف البحث -

 حتليل الهتائج وتفشريها 

التأكد من أن المالحظات والنتائج والتفسيرات تدعميا البيانات  -
 تم جمعيا.التي 

إعطاء كافو البيانات الالزمة عن التفاصيل الفنية ليتمكن  -
 العمالء من الحكم عمى دقو النتائج ومصداقيتيا 

دقو الجداول ووضع التفاصيل الكاممة والالزمة لمحكم عمى  -
 صحة النتائج ودقتيا إحصائًيا.

البد أن توضح النتائج الفرق بين المعمومات واآلراء، النتائج  -
 رات.والتفسي
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كذلك متابعو ما ينشر في اإلعالم  عدم الغش في النتائج  -
 منيا.

 تصحيح الخطأ والتزييف في نشر النتائج. -

الحفاظ عمى سريو البيانات وتدمير كل األوراق الخاصة  -
 بالمشروع.

عدم استخدام البيانات ألي أغراض أخرى غير الذي جمعت  -
 من اجمو )أنشطة تسويقية مثاًل(.

 ملؤطزات الدالة على مدى االلتزام بامليثاق:البهد الشادض: ا

 عدد االنتياكات التي تمت. -
عدد الخالفات التي وقعت بين أعضاء الكمية من مختمف  -

 الفئات والقطاعات.

 عدد المشكالت التي تم حميا. -

عدد المشكالت التي تم تصعيدىا لجيات أعمى )الجامعة/  -
 مجمس الدولة...(

 ع خرق الميثاق.اإلجراءات التي تم اتخاذىا لمن -

 عدد الجزاءات التي تم توقيعيا عمى المخالفين. -

 عدد الشكاوى المقدمة -
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مدى رضاء العاممين عن بيئة العمل ووجود عالقات سميمة  -
 بين الزمالء.،

 دور لجنو الحكماء. -

 البهد الشابع: املتطلبات األساسية:

توافر الوعي بأىمية الميثاق ودوره في دعم رأس المال  -
 لمكمية وأعضائيا.االجتماعي 
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 احترام مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. -

مشاركو األعضاء والعاممين في صياغة الميثاق ومتابعة تنفيذه  -
 وتقييمو باستمرار.

إدماج األعضاء الجدد من معاونين وعاممين في الكمية  -
 ومبادئيا األخالقية.

دفين توافر قاعدة بيانات أساسية عن الكمية والمستي -
دارة العالقات  وخصوصيتيا والتحديات التي تواجييا وا 
تاحتي ا ـوالمسئوليات واألزمات والشفافية وتدفق المعمومات وا 

 لمجميع لتحقيق أقصى مصداقية ممكنو.

 البهد الشابع: التلديات:

تتمثل ابرز التحديات األساسية في كون ىذه المبادئ 
 تياري.األخالقية تطوعيو أي إلى االلتزام بيا اخ

 
 تم اعتماد الميثاق في جمسة مجمس الكمية بتاريخ

15/12/2214 


