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  :مقدمة
 

هاب الرئيسة للجامعة من امل وهي ،بحث العلميمتهتماب لاللااالقدس املفتوحة جامعة ولويات أيعد من 

 تنمية املجتمع وحل مشكالته، ومتهولكون البحث العلمي املتميز يسهم في  املعرفي، ها املجتمعالتي يتطلع إلي

 وتقدب الجامعة وتطورا الفرد لخير لتوجيهها ولامتهتماب استثمارمتها يجب التي الفاعلة الطاقة لمثالة

فوق سبيل تحقيق ذلك يتعين على الباحثين في الجامعة السعي لتحقيق أعلى معايير التوفي ، املجتمع

املعايير لما يتوافق مع  ،ألانشطة البحثية أثناء مزاولةفي  لأخالقيات البحث العلميالبحثي مع لالتزاب 

االقانونية ذات الصلة.  ألانظمةو، الدولية

ا

املبادئ  تناولات، كما سية ألخالقيات البحث العلمياملبادئ ألاسا ةالنشرة إلارشادي هتضمن متهذتوا

، كاملبادئ ألاخالقية املصاحبة لعملية التعامل مع البيانات ،ألاخالقية املصاحبة ملمارسات البحث العلمي

مبادئ ألاخالقية العشرة التي قررتها النشرة للتطرق تكما ، واملبادئ ألاخالقية املصاحبة لتخطيط البحث

لقي توبعض املخاطر التي تكتنف البحث الجاد عند إجراء البحوث، ثم ، كية لعلم النفسالجمعيـة ألامري

والباحثين املشاركين والعمل  ومسؤوليتهم تجاه املجتمع ،الباحثينوواجبات الضوء على حقوق  النشرة

  .البحثي
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ا
ا
ا:املبادئ ألاساسية ألخالقيات البحث العلمي -أول

 

 في طبيعته ويتناول مواضيع مختلفة للغايةيتنوع البحث ا
ً
تختلف  وعلى نفس املنوال،، لعلمي كثيرا

 مـن الـمبـادئ العامة الواجب إتباعها والتقيـد بها في كل فروع  ،أساليب البحث فيما لينها
ً
ومتهنالك عـددا

التقيد بها عند القياب له.  العلوب والتي تتعلق لمجملها لاألمور املعيارية للـبـحث والقـواعـد السلـوكية الواجب

وتقتض ي أخالقيات البحث العلمي احتراب حقوق آلاخرين وآرائهـم وكرامتهم، سواء أكانوا من الزمالء 

الباحثين، أب من املشاركين في البحث أب من املـستهدفين مـن البحث، وتتبنى مبادئ أخالقيات البحث 

ومتهاتان القيمتان يجب أن تكونا ركيزتي لاعتبارات  ،"ضرراتجنب ال" مة قيمتي " العمل إلايجابي" والعلمي عا

تتضمن للباحث وهنـاك بعـض لاعتبارات بالنسبة للسلوك ألاخالقي ، ألاخالقية خالل عملية البحث

ا:آلاتي

ا

اCredibilityاملصداقية  

اExpertiseالخبرة  

اSafetyالسالمة  

اTrustالثقة  

اConsentاملوافقة  

اWithdrawalلانسحاب  

اDigital Recordingالتسجيل الرقمي  

اFeedbackالراجعة التغذية  

اFalse Hopeالكاذب ألامل املزيف/  

اBe considerate to others’ feelingsآلاخرين مراعاة مشاعر  

اExploitationاملواقف استغالل  

اConfidentialityاملعلومات سرية  

ا Animal Rightsحقوق الحيوان  

ا

ا

ا
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اعتبارات نفصلها على النحو آلاتي:ولتوضيح هذه لاا             

 املصداقية ((Credibility:  

يجب أن تكون نتائج لحثك منقولة لصدق، وأن تكون أمينا فيمـا تنقلـه، وأال تكمـل أيـة معلومات 

ات معتمـدا على نتائج وال تحاول إدخال ليان، ناقصة أو غير كاملة معتمدا على ما تظنه قد حصل

ا.آلاخرينألاشخاص  النظريات، أوا

 الخبرة (:(Expertise  

 ملستوى خبرتك وتدريبك
ً
ا، يجب أن يكون العمل الذي تقوب له في البحث مناسبا

ً
أعـد العمل  أوال

وسيكون الشخص الخبير في ، املبدئي ثم حاول فهم النظرية لدقة قبل أن تطبق املفامتهيم أو إلاجراءات

ا.فيهاينبغي عليك النظر  مجال لحثك خير مساعد لك في اختيار ألاشياء التي

 السالمة (:(Safety  

وال ، ال تعرض نفسك لخطر جسدي أو أخالقي، وخذ احتياطاتك التحضيرية عند التجارب كلها

أو ، لاجتماعيـة، الجوية، تحاول تنفيذ لحثك في ليئات قد تكون خطرة من النواحي الجيولوجية

فال تحرجهم أو تشعرمتهم لالخجل أو ، همة أيضاكما أن سالمة املستهدفين من البحث م، الكيميائية

ا.لحثكتعرضهم للخطر في موضوع 

  الثقة(:(Trust 

يعتمد البحث العلمي على الثقة املتبادلة لين العلماء، لحيث يقوب كل لاحث لإجراء لحـثـه لدقة 

على تعاون حتى يحـصل ، لذا فإن على الباحث ان يحاول لناء عالقة ثقة مع الذين يعمل معهم، وعناية

اأكبر منهم ونتائج أكثر أدقة، وال يجب الدا ان يستغل ثقة الناس الذين تقوب لدراستهم.

 املوافقة (:(Consent  

إذ يجب ، تأكد دائما من حصولك على موافقة سالقة من الذين تود العمل معهم خالل فترة البحث

آلاخرين عليك  احتجت الـدخول فـي ملكيـةفمثال إذا ، أن يعلم ألافراد املراد دراستهم أنهم تحت الدراسة

فعدب التخطيط املبدئي والجيد لبحثك قـد يـضطرك للبحث عن موقع آخر ، الحصول على موافقتهم لذلك

ا.جديدوالبدء من 

 ( لانسحاب(Withdrawal: 

 ألافراد املراد دراستهم أو العاملين في البحث او طالله لديهم الحق لالنسحاب من الدراسة في أي

ويجب ان نتذكر دائما أن املشاركين غالبا ما يكونون متطوعين ويجـب معـاملتهم لاحتراب وأن الوقت ، وقت

الذي يخصمونه ألجل البحث يمكنهم أن يقضوه في عمل آخر أكثر ربحا وفائدة لهم، ولهذا السبب يجب أن 

ممكن من ألافراد لوضعهم نتوقع انسحاب بعض املشاركين، وألافضل لالطبع أن يبدأ البحث لأكبر عدد 

ا.معنىلحيث يمكن لاستمرار مع مجموعة كبيرة كافيـة لتتأكد من أن نتائج البحث ذات ، تحت الدراسة
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 التسجيل الرقمي ((Digital Recording: 

 تقم لتسجيل ألاووات أو التقا  وور أو تصوير فيديو دون موافقة املـستهدفين مـن البحث، الا

وال تحاول استخداب آالت تـصوير أو ناقالت ووت ، ملسبقة قبل لدء أي تسجيلوأحصل على املوافقة ا

ا.مقبولاواللد أن تدرك أن طلب املوافقة بعد التصوير غير ، مخبأة لتسجيل أووات وحركات املستهدفين

 ( التغذية الراجعة(Feedback: 

كون لمقـدورك تزويد قد ال ي، إذا كان لمقدورك إعطاء تغذية راجعة للمستهدفين من لحثك فافعل

ولكن إعطائهم ملخصا أو بعض العبارات والتوويات قد تكـون مهمة لديهم وتفي ، املشاركين لالتقرير كامال

 أن تعرض عليهم الصور وألاووات أو النصوص املطبوعة للعبارات التي ، لالغرض املطلوب
ً
ومهم جدا

رر جسدي أو معنوي بسبب تفسيرك ملا حتى ال يتعرض املستهدفون ألي ض، قالومتها مسبقا قبل النشر

اتأكد دائما من أخذ املوافقة املسبقة قبل النشر.، قالوه أو فعلوه

 ألامل املزيف / الكاذب :( False Hope)  

تجعل املستهدفين يعتقدون من خالل أسئلتك لأن ألامور سوف تتغير بـسبب لحثـك أو مشروعك  الا

 خارج نطاق  الذي تجريه، وال تعطي
ً
ا.تأثيركلحثك أو سلطتك أو مركزك أو وعودا

 ( مراعاة مشاعر آلاخرينBe considerate to others’ feelings):  

قد يكون بعض املستهدفين أكثر عرضة للشعور لاالنهزامية أو لاستسالب بسبب عامل السن أو 

ا.مشاعرمتهماملرض أو عدب القدرة على الفهم أو التعبير؛ فيجب عليك مراعاة 

  املواقف )استغالل:(Exploitation 

 تستغل املواقف لصال  لحثك؛ فال تفسر ما تالحظه أو ما يقوله آلاخرون بـشكل غيـر مباشر حتى الا

ا.تخدب لحثك

 ( سرية املعلومات(Confidentiality: 

أسماء أو تلميحات تؤدي إلى كشف متهويتهم  عليك حماية متهوية املستهدفين في كل ألاوقات فال تعط

يمكن تحقيق ذلك من خالل تحويل ألاسماء إلى أرقا ب أو رموز مع التأكـد مـن إتالف كل ما الحقيقية، وا

ايتعلق بهوية املستهدفين بعد انتهاء الدراسة.

 حقوق الحيوان :(Animal Rights)  

ذا كانت دراستك متعلقة لالحيوان فإن متهناك اعتبارات أخالقية في متهذا الخـصوص يجـب عليك إ

وإلاحساس لمدى ألالـم وعدب الراحة  ،عليك معاملة الحيوان ورعايته الرعاية الالئقة له مراعاتها؛ إذ يجب

يجب أن تبحث عن النصيحة من ، متهذا لالتوافق مع متطلبات أمتهداف أي دراسة أو لحث تقوب له، عنده

املعلم املشرف والشخص الخبير في مجال البحث الذي تجريه قبل البـدء لـأي دراسة تقتض ي وجود 

ايوانات سواء في املختبر أو في ميدان الدراسة.ح
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ا
ا
ااملبادئ ألاخالقية املصاحبة ملمارسات البحث العلمي: :ثانيا

أن  يظنويخطـئ من   .هيملمارسيتطلب البحث العلمي توافر مجموعه من القيم واملبادئ ألاخالقية 

وإعداد  ،تـصل لتحديد املشكلةالعملية البحثية ال تعدو مجرد فهم مجموعه من ألاسس وإلاجراءات التي ت

وإنما ، وكتالة تقارير البحث ،والتعامل إلاحصائي مع تلك البيانات ،وتجميع البيانات ،التصميم البحثي

وعلى الباحث أن يكون ، لك املراحلتخالقية التي تصاحب كل مرحله من متهناك مجموعه من املعايير ألاا

ا
ً
 ،والتي يجب الحفاظ عليها ،ع بشر لهـم حقـوقهم ولهـم كرامتهملتلك املعايير والقيم ذلك أنه يتعامل م ملما

اوويانتها من كل ضرر ظامتهر أو متحمل.

البحث العلمي إذن عمليه أخالقية لاإلضافة إلى أنه عمليه منهجيه تؤدى إلى اكتـساب املزيد من 

ولذا فإن للباحث ، ةكالت في مجاالت الحياة املختلفوحل ما نواجه من مش ،املعرفة عن الظوامتهر املختلفة

ا
ً
ومن متهذه  ،إلى جنـب مـع املواوفات املعرفية واملنهجية مواوفات أخالقية يجب أن يكون متسلحا بها جنبا

ااملواوفات ألاخالقية: ألامانة والصدق واملوضوعية.

ا:البحثاملبادئ ألاخالقية املصاحبة لتخطيط  (2

التساؤالت  داد تصميم لحثي يجيب لـه عـني إعوف ،عندما يبدأ الباحث في التفكير في مشكلة البحث

ا:هامينأمرين فإنه يجب أن يفكر في  ،املطروحة في املشكلة

 ةسـالق ىاطبق ألاول من دراسـة أخـرا ةمكررا ةأال يكون خطة لحثه لمثالة نسخ ألامر ألاول: .أ

ا
ً
 الباحـث ومتهذا ال يمنع من أن يفكرامن الشك على أمانة الباحث العلمية.  لالشكل الذي يلقي ظالال

اإ، أخرىا اتراسة مناظره لدراسة أجريت في ليئفي إجراء د
ً
 ال أن ذلك يجـب أن يكـون محكومـا

تبرر تكرير  ةلبعض الضوالط منها: إلاشارة الواضحة إلى الدراسة ألاولية ووجود أو فائدة علمي

اأخرى.دراسة سبق إجراؤمتها في ليئة 

ر ظـامتهر أو الدراسة املزمع إجراؤمتها إلى إلحاق ضرا يأال يكون متهناك احتمال لأن تؤد :ألامر الثاني .ب

فإن ، لأشخاص آخرين ىوقوع ضرر أو إلحاق أذ ةوفي حالة احتمالي، محتمل لأشخاص آخرين

فيما يتصل لكيفية إجـراء  ةالباحث يجب أن يلجأ إلى من يستطيعون تقديم مشورة وادق

ااملشاركين في الدراسة.ل أذىمع تجنب إمكانية إلحاق  ،الدراسـة لفائدتها العلمية

ا:البياناتاملبادئ ألاخالقية املصاحبة لعملية جمع  (2

اناتـه مـن املشاركين تنشأ معظم املشكالت ألاخالقية في الفترة التي يقدب فيها الباحث على تجميع لي

قرارات فتلك املرحلة لمثالة موقف وعب يحتاج فيه الباحث إلى أن يـوازن لـين العديد من ال في الدراسة،

ا، مع بعضها متعارضةالتي تبدو 
ً
تلك التي تتصل لاألضرار املحتمل حدوثها لألفراد املشاركين في  وخصووا

ا.الدراسة
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، وذلك لة ألاطفال املشاركين في الدراسةلو أن من لين إجراءات البحث إساءة معام :املثالسبيل  ىعل

فـإن الـسؤال الذي يجب ، ن الناحية العلميةقد تكون لها قيمتها م ةمن أجل الحصول على معلومات معين

متهل نقوب لمثل متهذا البحث من أجل الحصول على معرفـه جديدة على الرغم  متهو: الحالةأن يسأل في تلك 

مما يسببه متهذا من انتهاك للحقوق الخاوة لألفراد؟ أب أن حماية تلـك الحقـوق الخاوة لألفراد تقتض ي 

المثل متهذه املعرفة؟ نضحيمنا أن 

ا:البياناتبادئ ألاخالقية املصاحبة لعملية التعامل مع امل (3

وتتمثل تلك الصفات في حرص الباحث على سرية البيانات الخاوة لكـل مـشارك مـن املشاركين في 

ئتمنوه عليها أو في باحث أن يستغل تلك ألاسرار في التشهير لاألشخاص الذين اللوال ينبغي  الدراسة. 

ا ،ى التعامل مع البيانات الخاوة لاألفرادوما ينطبق عل، التزازمتهم
ً
عند التعامل مع البيانات  ينطبق أيـضا

ا ةالتي تشير إلى مؤسس
ً
إلى تلك املؤسسة على  يءإذا ما كان في تلك إلاشارة مـا يس  معينه لذاتها خصووا

ا.وجه التحديد

معالجتـه للبيانات قد يقع الباحث عندما يجد أن النتائج التي حصل عليها بعـد  ،مأزق أخالقي آخر

ا ،تبرز عدب صحة وجهة النظر التي يتبنامتها البحث
ً
ا سواء كان التبني وريحا

ً
قد يلجأ الباحث في ف، أو ضمنيا

مثل متهذه الحاالت إلى إجراء تعديالت في البيانات الخاب تمكنه من أن يحصل على نتائج تدعم وجهة النظر 

ا، التي تبنامتها في البحث
ً
يعبـر عـن فهـم منقوص لطبيعة البحث وامانة العلمية لاألا فإن ذلك يمثل إخالال

أب وفرية تعبر عـن إسهاب علمي لقدر إتباع  ةأو سلبي ةفالنتيجة البحثية سواء كانت إيجالي، العلمي

م نولجوء الباحـث إلـى محاولـة إجراء تعديالت في البيانات إنما ي ،الباحث ألسس وإجراءات البحث العلمي

لذا فإن الباحث يجب أن يلتزب لتلك   . بـشكل أمينلم يتبع تلك ألاسس وإلاجراءات  عن شعور داخلي لأنه

، وأن يكون موضوعيا في نقد تصميم لحثه، ألاسس وإلاجراءات وأن يكون أمينا في تعاملـه مـع ليانات لحثه

كما يجب أن يدرك أن النتيجة التي يسجلها في تقريره ، حتى لو جاءت النتائج مخالفه لتوقعات البحث

ا .عديدةالباحثون بها في مواقف  دشهتسيوسوف  ،بعدهمن جيال ألااالبحثي لمثالة وثيقة ستداولها 

تتصل لاختيار ألاساليب إلاحصائية التي سيستخدمها في  ،يواجها الباحث ىامشكله أخالقية أخرا      

افقد يلجأ ال، معالجة البيانات
ً
من التباين يبرز أمتهمية  باحث إلى اختيار أفضل أسلوب إحصائي يعطيه قدرا

ا، وجهة النظر التي يتبنامتها البحث
ً
، ةعلـى أسس علمي أي أن اختيار الباحث لألسلوب إلاحصائي ليس مبنيا

والباحث لذلك يتخلـى عـن وـفة املوضوعية التي يجب  فيه وجهة النظر الشخصية للباحث،وإنما تحكمت 

ا.مثل متهذا السلوككما أنه يتخلى عن ألامانة العلمية ويحيد عن الصواب فـي  ،يتحلى بها أن

، ة: قد يميل بعض الباحثين إلى فحض ثبات أدوات لحوثهم لاستخداب أكثر من طريقفعلي سبيل املثال

ا متهذوا، خرى لنفس البياناتعامالت ثبات أقل مما تعطيه طرق أوذلك على أساس أن بعض الطرق تعطى م

ن اختيار مـا إذا كاأ، لاعتبارات العلميـة معوال يتعارض في نفس الوقت ، أمر جائز من الناحية ألاخالقية



 شادية الخاصة بأخالقيات البحث العلميرالااالنشرة 

8 
 

وجهة نظر معينه يفضلها  الوحيد متهو أن ذلك ألاسلوب سوف يؤدى إلى إلرازاألاسلوب إلاحصائي مرده 

ا.للبياناتمحايد  سب ومكانته كمعالجلذلك يقع في مأزق أخالقي ال يتنافإن الباحث  ،الباحث

ا
ا
عند ألاخالقية العشرة التي قررتها الجمعيـة ألامريكية لعلم النفس  املبادئ -ثالثا

ا:إجراء البحوث على آدميين

املتصلة  ير ألاخالقيـةيالشخصية عن املعـا يتحمل املسؤولية الباحثعند التخطيط لدراسة ما فإن  (1

 ةوذلك العتبارات علمي، ذلك املبدأتاب لوإذا وجد الباحث وعوبة في لالتزاب ال ،لالدراسة

 وأن يفكر فـي إجـراءات، ى تقديمهافعليه أن ينشد املشورة والنصيحة من القادرين عل ةوإنساني

ا.البحثوقائية لحماية وويانة حقوق املشاركين في 

ان مسؤولية ترسيخ ممارسات أخالقية مقبولة في البحث إ (2
ً
 باحثال علـى والحفاظ عليهـا تقـع دائمـا

ا كونه
ً
يستخدمهم للتعامل مع  خالقية ملساعديه وزمالئـه ومـنعن املمارسات ألاا مسؤول أيضا

ا .املشاركين في البحث

والتي يمكن أن يكون لها ، يتحمل الباحث مسؤولية إعالب املفحووين لكل سمات البحث وشروطه (3

جب على الباحـث أن يجيب كما ي تأثيرمتها على قرارمتهم فيما يتصل لرغبتهم في املشاركة في البحث.

على كل استفسارات املفحوص فيما يتصل لتلك السمات التي يمكن أن يكون لها تـأثير على رغبته 

افي املشاركة.

واملشارك في  الباحثالتي تحكم العالقة لين ألاساسية لانفتاح وألامانة من السمات  تعد سمتي (4

ا ممارسة نوع من الخداع والتـضليل فيجب البحث وعندما تستلزب املتطلبات املنهجية لدراسة م

وأن يحرص دائمـا على العالقة ، مطمئنا إلى فهم املشارك ألسباب ذلك التصرف الباحثأن يكون 

ا .املشاركلينه وبين 

أو فـي أن يـرفض لاستمرار في ، أن يحترب حرية الفرد في أن يرفض املشاركة في البحث الباحثعلى  (5

ا.وسعادتهممسئول عن كرامة املشاركين  لباحثفااملشاركة في أي وقت. 

واملشارك يتم  لباحثالبحث املقبول من الناحية ألاخالقية يبدأ لإعداد اتفاق واض  وعادل لين ا (6

ملزب لاحتراب كل الوعود ولالتزامات املتضمنة  باحثفيه تحديد مسؤوليات كل منهما لوضوح وال

ا.معينهلتضليل ألافـراد وإعطـائهم وعـودا  الباحثوال ينبغي أن يقوب ، في ذلك لاتفاق

يتعرضون  أي ألـم أو خطـر قـد ومـن، أو عقلي غير مريح يجب حماية املشاركين من أي وضع لدني (7

أن يعلم  باحثفينبغي على ال، لحدوث مثل متهذه املخاطر ةوعندما تكون متهناك احتمالي، له
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ليل تلك املخاطر إلـى أقص ي املمكنة لتق ويتخذ كل التداليرا، املشارك لذلك ويحصل على موافقته

ا.ممكنحد 

أن يزود املشارك لتوضيح كامل لطبيعة  باحثينبغي على ال ،بعد لانتهاء من تجميع البيانات (8

ا  يمكن أن تكون قد علقت في ذمتهنه، وأن يزيل أي تصورات خاطئة ،عنها الدراسة وبملخص واف 

تض ي تأخير عرض متهذه املعلومات أو حجبهـا فإن تق ةوإنساني ةوعندما تكون متهناك اعتبارات علمي

ا.يتحمل مسؤولية خاوه في التأكد من عدب وجـود عواقـب مـدمره لالنسبة للمشارك الباحث

 في حالة وجود احتمال لأن تؤدى إجراءات البحث إلى حدوث عواقب غير مرغوبـه لالنسبة (9

ا.املدىذلك آلاثار بعيدة ثار وإزالتها لما في عن تلك آلا الباحث مسؤولللمشارك فإن 

البيانات التي تم الحصول عليها عن املشاركين في البحث طوال مدة لاستقصاء يجب ان تبقي   (11

ا.ةسري

ارابع
ا
ا:ملخاطر التي تكتنف البحث الجادا -ا

ا

 وهذه، هناك مخاطر عديدة يمكن أن تكتنف البحث الجاد في عالقته بحل املشكالت العلمية

ا:يلياملخاطر تتضمن ما 

ا.ناضجةتكوين نتائج مبتورة غير  (1

ا.الباحثتجامتهل ألادلة املضادة أو غير املتفقه مع النتائج التي وول إليها  (2

ا.ألاوالةعادة التفكير داخل حدود ثالتة أي لافتقار إلى  (3

ا.عدب القدرة على الحصول على جميع الحقائق املتعلقة لاملشكلة (4

ا.املالحظةعدب الدقة في  (5

ا.وألاثرو توفيق عالمات السبب الخطأ في مطالقة أ (6

االتأثر لاألحكاب الشخصية والتحيز الذاتي املسبق. (7

ا      

اوفيما يلي توضيح لهذه املخاطر:      

اناضجة:تكوين نتائج غير  (2

ا
ً
على الـرغم مـن أن متهؤالء  ة،مثيرا ةما يدفع حماس بعض الباحثين إلى سرعة التعلق لنظرا كثيرا

تأييدمتها. ولو قد تحلوا لالصبر والعمـل فتـره أطول في تقص ي الباحثين يدركون أنه ليس متهناك دليل كاف ل

ألن الباحث الدقيق ال يعلن عما في ذمتهنـه إال بعد اختبار جميع ، الحقائق اللتعدوا عن الوقوع في الخطأ

االفروض والووول إلى الدليل الحاسم.
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ا :املضادةتجاهل ألادلة  (2

 الهامة،جعله يتجامتهل ألادلة املضادة قد يتحمس الباحث مره أخرى للفرض الذي يضعه مما ي

يكون الهدف متهو كسب جولـة  السياسية، حيثويمكن أن يكون لهذا التجامتهل ما يبرره في املناقشات 

، وإنمـا تهدف إلى تهدف إلى كسب املناظرة والحـوار املناقشة والحوار لأي ثمن ولكن الدراسات العلمية الا

املضاد يجب أن يعطى نفس وزن الدليل املؤيـد حتى ولو كان اكتشاف الحقيقية وعلى ذلك فإن الدليل 

ا.املبدئيمعنى ذلك تغيير الفرض 

ا :ثابتهعادة التفكير داخل حدود  (3

لالبحث املثمر إلى املوت أكثر من العادات التي نكونها خالل سنوات تفكيرنا داخـل  يش يء يؤدال 

 ،البسيطة كجمع عمود من ألارقاب حتى في ألاشياءويذمتهب بعض علماء النفس إلى القول لأنه  ،حدود ثالته

الباحث إذن أن يبـذل كـل جهده حتى  ىوعل ،فإننا نميل إلى تكرار نفس الخطأ الذي وقعنا فيه من قبل

ا.التفكيريتجنب نماذج التفكير الجامدة وأن يشجع في ذاته تكوين عادات ألاوالة في 

ا :باملشكلةق املتعلقة عدم استطاعة الباحث الحصول على جميع الحقائ (4

الزمة لتكوين الـدليل متهناك بعض الصعوبات التي قد يواجها الباحث في الحصول على الحقائق ال

ا ؤدى لدوره إلى النتائج السليمة،والذي ي الكافي،
ً
عنـدما يبنون  ةما يرتكب الباحثون أخطاء جـسيم وكثيرا

انتائجهم على الدليل املبتور الناقص.

ا :املالحظةعدم الدقة في  (5

ا
ً
ما يضطر الباحث إلى إعادة التجارب التي قاب بها للتأكد من أن جميع العناور قد الحظهـا  كثيرا

ا، ةلصورة صحيح
ً
ا.يراهما يهمل الباحث بعض العوامل ويرى من متهذه العوامل فقط ما يحب أن  وكثيرا

  :وألاثرالخطأ في مطابقة أو توفيق عالمات السبب  (6

اومتهذا خطر موجود دائم
ً
اأوعلى الباحث  ا

ً
افي وياغته لهذه العالقات. ن يكون حذرا

ا :املوضوعيةلافتقار إلى  (7

والدراسات التي يقوب بها بعـض البـاحثين لتأييد ، يجب أن تكون الحقيقة والحكمة ضالة الباحث

ا ة،معتقدات وايديولوجيات معين
ً
ا، بها من قبل متهذه الدراسات يكون الباحث ملتزما

ً
امش تخدب أغراضـا

ً
 كوكا

على  ةوبال تحيز حتـى تكـون نتائجه صحيح ةفعلى الباحث أن يبحث مشكلته لموضوعي  فيها من غير شك.

اقدر املستطاع.
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ا

اخام
ا
ا انتهاك ألامانة العلمية: سا

ا الوسائل التي يمكن أن تنتهك بها ألامانة العلمية:

ح أو عند تخصيص املهمات يمكن انتهاك ألامانة العلمية قبل إجراء البحث )عند الحصول على املن

ويمكن ، البحث(، أو لينما يتم العمل عليه، أو عند تقديم النتائج أو نشرمتها مخططالبحثية أو عند رسم 

:ثالثة أوناف من انتهاكات ألامانة العلميةما لين تمييز ال
ً
:الغش ، اوال

ً
: الخداع والتضلي ، ثانيا

ً
انتهاك ل، ثالثا

ا.الفكريةحقوق امللكية 

ا:نتهاك ألامانة العلميةأمثلة لا         

ا.السالقةتحريف نتائج الدراسات  

ا.انتقائيةتقديم النتائج لصورة  

ا.تجربةتقديم ليانات ومتهمية في أعقاب مشامتهدة أو  

اتطبيق أساليب إحصائية بشكل خاطئ عن قصد. 

االتفسير غير الدقيق أو التحريف املقصود لنتائج ألالحاث. 

ا.خرينانتحال نتائج أو نشرات ودرت عن آلاا 

 حذف أسماء املؤلفين املساعدين الذين قدموا مسامتهمة ملموسة في البحث، أو إضافة أسـماء 

اأشخاص لم يشاركوا له أو لم يسامتهموا لطرق ذات قيمة.

تسمح  إلامتهمال في إجراء البحث، أو في إعطاء التعليمات إلجرائه، أو إغفال إلاجـراءات التـي 

ا.ةلكشف عن ألاخطاء ودرجة عدب الدقلا

 إمتهمال القواعد املتبعة في التعامل مع البيانات السرية، وطباعة تـصاميم الفحـص أو لـرامج 

اإذن.الحاسوب دون 

ادسسا
ا
احقوق الباحث: ا

 : بحوثهم ولهم في ذلك يتمتع الباحثون بالحرية ألاكاديمية الكاملة أثناء إجراء       

ا.امعة وألانظمة واللوائح املعمول بهاالحرية في اختيار موضوع البحث، وتمويله في إطار سياسة الج (1

االحرية املسؤولة في الووول إلى املعلومات املطلوبة أللحاثهم. (2

وبما ال يمس أمن ومصلحة  ،الحرية في نشر نتائج لحوثهم دون أخذ موافقة املمولين للمشروع (3

االبالد، ما لم يتم لاتفاق على غير ذلك.
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اسابع
ا
ا:واجبات الباحث -ا

 

  اه املجتمع:واجبات الباحث اتج  .أ

لإجراء البحث العلمي، وعليهم  يلتزب الباحثون لاألوول والضوالط التي يجب مراعاتها أثناء قيامهم

ا لالتزاب لما يلي:

تفهم حاجات ومشاكل املجتمع املحلي واملجتمع الدولي، لحيث تراعي لحوثهم تلك الحاجات  .1

اواملشاكل لتسهم في حلها وتنميتها.

حتياطات الالزمة لضمان أن املخاطر التي تهدد البيئة، أو املجتمع، أو البشر، اتخاذ إلاجراءات ولاا .2

.
ً
اأو الحيوانات ضمن الحدود املقبولة عامليا

 العمل على تقليص حجم ألاضرار في حال وقوعها. .3

 لامتهتماب لمشاركة مؤسسات املجتمع املدني في ألالحاث وحقها في لاستفادة من نتائجها. .4

املصال  وألامتهواء الشخصية  عنولالتعاد ، لمي إلى تطوير املجتمع وتنميتهأن يهدف البحث الع .5

 .فيه

 

اواجبات الباحث اتجاه املشاركين في البحث: .ب

الباحث بعدب استغالل نفوذه في تحقيق منافع شخصية، أو إساءة استخداب الحق املمنوح التزاب  .1

ب البعض آلاخر مع له بهدف منح خدمات، أو فرص، أو تسهيالت لبعض الباحثين على حسا

اضرورة اتخاذ التدالير الالزمة ملنع تأثير ذلك على إجراء البحث، أو نتائجه، أو املشاركين فيه.

البعد عن مواطن إلاضرار لاملشاركين لالبحث العلمي، والعمل على تقليص حجم ألاضرار في حالة  .2

ا وقوعها.

، حرص على تنفيذمتها لكل أمانة وإخالصلالتزاب لاالتفاقيات والعقود املبرمة مع الباحثين، وال .3

واحتراب ألانظمة واللوائح القانونية وألاعراف الجامعية والسياسات الحكومية املتعلقة لالبحث 

االعلمي.

مراعاة قواعد ألامن والسالمة لألشخاص املشاركين في ألالحاث واملحافظة على حقوقهم  .4

االشخصية.

فراد الفريق البحثي، وخاوة عند إلراب لاتفاقيات مراعاة قواعد العدل وإلانصاف في معاملة أ .5

 البحثية، تقسيم املخصصات والعوائد البحثية لينهم.

ا
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اواجبات الباحث اتجاه العمل البحثي: .ت

تقدير الفوائد املرجوة من البحث، وتحديد املخاطر التي يمكن أن تنجم عنه، وتحديد وقت زمني  .1

امعين إلنهاء البحوث. 

جميع مراحل إعداد البحث العلمي وحتى لانتهاء منه، مع ما يرافق ذلك مراعاة املوضوعية في  .2

امن تقارير ونتائج ونشرمتها ضمن املنهج املتبع في البحث العلمي.

مراعاة الدقة في إجراء البحوث املتميزة وتطبيق معايير املنهجية العلمية في إعداد البحث  .3

اوتقديمه للنشر.

لحاث، ودقة لاقتباس، وإلاشارة إلى أصحابها لما يحفل لهم مراعاة ألامانة العلمية في تأويل ألاا .4

 حقوقهم.
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:املراجع  
 

 .ألاورغواي(. املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقالة واملحاسبة )إلانتوساي(. 1998أخالقيات املهنة ) (1

 التاسعة. الطبعة ألاكاديمية، املكتبة ومناهجه، العلمي البحث أوولا: (1996) أحمد، لدر (2

 ( 2112إلانسانية ) لالجوانب املتعلقة الطب الحيويا أللحاث العاملية ألاخالقية لارشادية القواعد (3

 الصحة منظمة مع التعاوناالطبية  للعلوب الدولية املنظمات مجلس قبل من أعدت " إسالمية رؤية"

 .الطبية، جنيف للعلوب إلاسالمية العاملية واملنظمة

(. املنظمة إلاسالمية للترلية والعلوب 2112ألخالقيات العلوب والتكنولوجيا )الهيئة إلاسالمية  إرشادات (4

 والثقافة.

 والنفسية، دار الترلوية الدراسات في وتطبيقاتها العلمي البحث منهجية (:1996) حمدي، الفتوح ألو (5

  للجامعات، مصر. النشر

، املجلس العربي 2117 يناير/ يالثان كانونا 21 –ا17العلمي البحث أخالقيات التدريبي: البرنامج (6

 .للدراسات العليا والبحث العلمي، اتحاد الجامعات العربية، القامتهرة
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