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سواء أكانوا من  ، تقتضي أخالقيات البحث العلمي احترام حقوق اآلخرين وآرائهم وكرامتهم   

وتتبنى مبادئ  ، أم من المشاركين في البحث أم من المستهدفين من البحث ، الزمالء الباحثين

، وهاتان القيمتان " لضررتجنب ا"و " ياإليجابالعمل " قيات البحث العلمي اام  قيمتي  أخال

يجب أن تكونا ركيزتي االاتبارات األخالقي  خالل املي  البحث ، وهناك بعض االاتبارات بالنسب  

 : للسلوك األخالقي تتضمن اآلتي

  Truthfulness)( المصداقية .1

أال تكمل أي  معلومات  ، و ، وأن تكون أمينا فيما تنقله تكون نتائج بحثك منقول  بصدق يجب أن   

نتائج الى اً ال تحاول إدخال بيانات معتمد الى ما تظنه قد حصل ، واً غير كامل  معتمد ناقص  أو

 . أو األشخاص اآلخرين النظريات

  Expertise)( الخبرة. 2

تدريبك ، أوال أاد العمل  به في البحث مناسباً لمستوى خبرتك ويجب أن يكون العمل الذي تقوم    

المبدئي ثم حاول فهم النظري  بدق  قبل أن تطبق المفاهيم أو اإلجراءات ، وسيكون الشخص 

 . الخبير في مجال بحثك خير مسااد لك في اختيار األشياء التي ينبغي اليك النظر فيها

 Safety)( السالمة .3

ك لخطر جسدي أو أخالقي ، وخذ احتياطاتك التحضيري  اند التجارب كلها ، وال ال تعر ض نفس   

تحاول تنفيذ بحثك في بيئات قد تكون خطرة من النواحي الجيولوجي  ، الجوي  ، االجتمااي  ، أو 

الكيميائي  ، كما أن سالم  المستهدفين من البحث مهم  أيضا ، فال تحرجهم أو تشعرهم بالخجل 

 .لخطر في موضوع بحثكأو تعرضهم ل

   Trust)( الثقة .4

نتائج أكثر  حاول بناء االق  ثق  مع الذين تعمل معهم ، حتى تحصل الى تعاون أكبر منهم و   

 . ، وال تستغل ثق  الناس الذين تقوم بدراستهم دق 

  Consent)( الموافقة .5

عهم خالل فترة البحث ، إذ يجب تأكد دائما من حصولك الى موافق  سابق  من الذين تود العمل م   

أن يعلم األفراد المراد دراستهم أنهم تحت الدراس  ، فمثال إذا احتجت الدخول في ملكي  اآلخرين 
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اليك الحصول الى موافقتهم لذلك ، فعدم التخطيط المبدئي والجيد لبحثك قد يضطرك للبحث ان 

 .موقع آخر والبدء من جديد

  )(Withdrawal االنسحاب .6

الناس لديهم الحق لالنسحاب من الدراس  في أي وقت ، وتذكر دائما أن المشاركين غالبا ما    

ألجل بحثك يمكنهم أن  هم باحترام وأن الوقت الذي يخصمونيكونون متطواين ويجب معاملته

يقضوه في امل آخر أكثر ربحا وفائدة لهم ، ولهذا السبب يجب أن تتوقع انسحاب بعض 

فضل لك أن تبدأ بحثك بأكبر ادد ممكن من األفراد لتضعهم تحت الدراس  ، األ المشاركين ، و

 . بحيث يمكنك االستمرار مع مجموا  كبيرة كافي  لتتأكد من أن نتائج بحثك ذات معنى

  Digital Recording)( التسجيل الرقمي .7

دفين من البحث ، ال تقم بتسجيل األصوات أو التقاط صور أو تصوير فيديو دون موافق  المسته   

ال تحاول استخدام آالت تصوير أو ناقالت  وأحصل الى الموافق  المسبق  قبل بدء أي تسجيل ، و

البد أن تدرك أن طلب الموافق  بعد  حركات المستهدفين ، و صوت مخبأة لتسجيل أصوات و

 . التصوير غير مقبول

  Feedback)( التغذية الراجعة .8

تغذي  راجع  للمستهدفين من بحثك فافعل ، قد ال يكون بمقدورك تزويد  إذا كان بمقدورك إاطاء   

التوصيات قد تكون مهم   لكن إاطائهم ملخصا أو بعض العبارات و المشاركين بالتقرير كامال ، و

األصوات أو النصوص  مهم جداً أن تعرض اليهم الصور و لديهم وتفي بالغرض المطلوب ، و

لوها مسبقا قبل النشر ، حتى ال يتعرض المستهدفون ألي ضرر جسدي المطبوا  للعبارات التي قا

  .أو معنوي بسبب تفسيرك لما قالوه أو فعلوه ، تأكد دائما من أخذ الموافق  المسبق  قبل النشر

  False Hope)( الكاذب/ األمل المزيف   .9

بب بحثك أو ال تجعل المستهدفين يعتقدون من خالل أسئلتك بأن األمور سوف تتغير بس   

 .ال تعِط واوًدا خارج نطاق بحثك أو سلطتك أو مركزك أو تأثيرك ، و مشرواك الذي تجريه
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 ((Vulnerability مراعاة مشاعر اآلخرين .11

قد يكون بعض المستهدفين أكثر ارض  للشعور باالنهزامي  أو االستسالم بسبب اامل السن أو    

 .؛ فيجب اليك مراااة مشاارهم تعبيرالمرض أو ادم القدرة الى الفهم أو ال

  Exploitation)( استغالل المواقف .11

رون بشكل غير مباشر ؛ فال تفسر ما تالحظه أو ما يقوله اآلخ ال تستغل المواقف لصالح بحثك   

 . حتى تخدم بحث

  Anonymity)( سرية المعلومات .12

أسماء أو تلميحات تؤدي إلى كشف  اليك حماي  هوي  المستهدفين في كل األوقات فال تعطِ    

يمكن تحقيق ذلك من خالل تحويل األسماء إلى أرقام أو رموز مع التأكد من  ، و هويتهم الحقيقي 

  .إتالف كل ما يتعلق بهوي  المستهدفين بعد انتهاء الدراس 

 :شروط البحث العلمي

 :حتى يكون البحث ناجحاً ال بد من توافر شروط المي  فيه منها

 ُيقَدِّم شيئاً جديداً   أن.1

ر البا    ، فال يكتب موضوااً  حث أهمي  الموضوع الذي سيكتب فيهمن الضروري جداً أن يُقَدِّ

 .بياناً  تحليالً و َسبَقَه غيره إليه فأْشبََعه بحثاً و

 الواقعية الحيوية و .2

حاج   والباحث ل ، له ِصل  قوي  بمي ومن أهم اوامل نجاح الموضوع أن يكون حيوياً واقعياً    

م  ، فالكتاب  بموضوع يهم الناس و كلما اتسعت دائرة االنتفاع به ازدادت أهميته المجتمع و يقدِّ

راحتهم  ، أو يسعى في تطوير مجتمعهم و ، أو يشخص لهم مرضاً  ، أو حلوالً لمشاكلهم لهم نفعاً 

 .هم لن يهتموا به، أهم من الكتاب  بموضوع خيالي بعيد ان واقع الناس ألن رفاهيتهم و
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 غزارة مصادره خصوبته و. 3

الى  ، و توافرها غزارة مصادره و ، و أفكاره ومن اوامل نجاح البحث أيضا خصوب  مادته و   

سيُتِعب كاتبه  ، الفقير بالمصادر لن يكون ناجحاً و العكس من ذلك البحث الفقير بالمادة العلمي 

، ليعرف هل  باحث قبل اختيار بحثه أن يبحث ان مصادرهلذلك كان من أهم واجبات ال ، و كثيراً 

 يستطيع الكتاب  فيه أم ال؟

 وضوح المنهج. 4

،  تنظيم خطته بشكل منطقي واضح مستوِاب ، و من اوامل نجاح البحث وضوح منهجهو   

 ، و ، ثم يبدأ الكتاب  بحيث يسلسل أفكاره فصول منسجم  فيوزع أفكاره الرئيس  ضمن أبواب و

بحثه أنه يهضم ما يقرأ، فال ينتقل لما  قارئ، فيُِحس  من نقط  إلى أخرى بترابط القارئل مع ينتق

 .الى العكس يكون الغموض ، و فهمه بعده إال وقد استواب ما قبله و

 تحديد عنوان الموضوع بدقة. 5

لمتْين أو إن انوان الموضوع يجب أن يعبِّر ان مضمونه، وتُختَصر اناوين األبحاث اادةً في ك   

د موضواه تحديداً دقيقاً، وال يخرج في المعالج  انه، وال يمهِّد  ثالث ، فيجب الى الباحث أن يُحدِّ

له بالمقدمات الطويل  جداً، أو يأتي بمتعلقاته بشكل موس ع جداً، فيه استطراد وشطط وخروج ان 

ق به من قرب، وخير المقصود، بل يحاول التركيز الجاد الى موضواه، وادم ذكر إال ما يتعل

، فالحشو، واالستطرادات الممل   لملء الصفحات، والخروج ان الموضوع أمور  الكالم ما قلَّ ودل 

 .تنفِّر من البحث للقارئمزاج  

 سالمة األسلوب ووضوح العبارة. 6

وضوح  ، و اللغوي  سالم  أسلوبه من األخطاء النحوي  و ، إن مما يُكِسب البحث أهمي  كبيرة   

إن مما يُفقد البحث أهميته كثرة األخطاء النحوي  أو اللغوي  أو  ادم غموضها و ، و باراتها

، محاوالً  ، فعلى الباحث أن يَحِرص الى الكتاب  وفق األساليب اإلنشائي  العربي  الفصيح  العلمي 

ل تالفي نقصه ، فليحاو إذا كان ضعيفا في اللغ  ، و اللغوي  اإلمكان تجنب األخطاء النحوي  و قدر

بزمالء له أقوياء في  ليستعن بأساتذة و ، و كثرة المطالع  في كتبه ، و بطلب هذا العلم الى أهله

 .، ليستدركوا أخطاءه قبل طبع البحث وظهوره اللغ  في قراءة بحثه
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 دقّة المعلومات. 7

ق  في البحث، تدل ال المبَيَّن  باألرقام ، و إن المعلومات الموثَّق  بذكر مصادرها    ، وتعطي  ى الدِّ

الناس  تناقلهي، أو ما  من الذاكرة الجزافيالى العكس من ذلك النقل  ، و معلومات أكيدة القارئ

 ، أمور تفقد البحث أهميته و التأكد من سالمته ، و بحث ان مصادره دون تمحيص أو تدقيق و

 .قيمته

 :في اإلطار األخالقي  إجراء البحوثأهداف   

الرااي  الشامل  للحفاظ  تحسين نواي  الحياة و المعرفي  و في التنمي  البشري  و أن يسهم -1

 . الى كرام  اإلنسان

 .أن تفوق الفوائد المرجوة من البحث العلمي األضرار المتوقع حدوثها للمجتمع -2

  غير أال تكون الغاي  النبيل  مبرراً لوسيلالبحث العلمي مع مبادئ األخالق وأن تتفق وسائل  -3

 .أخالقي 

المجتمع  مبادئ حماي  اإلنسان و مخرجاته مع اإلطار األخالقي و أال تتعارض فرضي  البحث و -4

 .الذي يعيش فيه

 أهم قيم أخالقيات البحوث

 األمانة العلمية -1

اإلشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث المعلومات إي  احترام الملكي  الفكري  لآلخرين -

 .تعان بها في بحثه وفق أصول منهجي  مع ذكر اسم المؤلفالتي اس

ال يمكن التسامح في االحتيال  ، و دون تحيز من جانب الباحث يجب جمع البيانات بعناي  ودق  و -

 .العلمي المتعمد

االنتحال  و (falsification) التزييف و (fabrication) االختالقمثل  الغش العلميادم  -

(plagiarism .) 
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 :األمانة المالية   -2

يجب استخدام الدام لمقابل  المصروفات كما هو متفق اليه في بروتوكول البحث اندما يتم  -

 .المشاريع ان طريق الحكومات أو الصناديق الدولي  أو الخاص  دام برامج األبحاث و

 .نهائي  دقيق  تقديم تقارير مالي  دوري  و كما يجب توثيق المنصرف و -

 : المصالح  تضارب -3

الى الباحثين أن يفصحوا ان أي  صالت مادي  مع الجهات التي تمول البحث أو التي يقومون  -

 .المؤسسات التابعين لها يتعين أن يتم ذلك كتاب  إلى المراكز البحثي  و ، و بفحص منتجاتها

 .ل  للبحثيحظر أن يعهد بتحكيم البحث إلى من له مصلحه أو االق  بالشرك  أو الجه  الممو -

اإلمكانيات المتوفرة إلجراء البحوث إال  يجب الى فريق البحث ادم التصرف بالموارد المالي  و -

 .أوجه الصرف فيما خصص له من بنود الميزاني  و

استحقاقها مع  الى أسلوب صرفها و متفق اليها و أن تكون مكافأة الباحثين مقررة مسبقا و -

 . افأةإيضاح الجه  الممول  لهذه المك

بالجهات  ستبعاد األشخاص الذين لهم االق ، ينبغي ا موضواي  النتائج الى نزاه  و حفاظا -

 .المانح  أو الداام  أو الممول  من المشارك  في للبحث

يتعين الى المراكز البحثي  أن تشكل لجان مراجع  لدراس  الحاالت المتعلق  بالروابط المالي  مع  -

 .المؤسسات التجاري 

 .وضع ضوابط لتمويل البحوث -

 .ضوابط البحث العلمي أن ال يكون قبول الدام مشروطا بما يتنافى مع شروط و -

أن ال يكون للجه  الداام  أيا كانت أي  منهجي  صحيح  و أن يجرى البحث بطريق  المي  و -

 .تدخل في نتائج البحث أو طريق  إجرائه

 .تكون مصادر التمويل محل شبه  أو غير قانوني  االبتعاد ان المواطن التي يخشى فيها أن -

الهدايا المقدم  من الجه   مراحله بالتمويل المالي أو يجب أن ال تتأثر انسيابي  امل البحث و -

 .الداام 
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 .يجب أن ال تتعرض الدول  أو أي من مؤسساتها لضغوط من جه  التمويل الخارجي -

يل أي مقترح من قبل أي وكال  دولي  أو قومي  إال إذا ال يجوز تمو المنظمات وكاالت التمويل و -

،  قدمت ضمانات حول مراقب  المبادئ األخالقي  أبدت بجالء الجوانب األخالقي  للدراس  و

  .متضمن  قبول لجن  مراجع  مؤسسي 

 أخالق األستاذ في اإلشراف العلمي على طالبه

 .نه القدوة الدائم  أمام طالبهأن يكون ملتزماً أخالقياً أل األستاذ يتعين الى -1

 .الخلقي لطالبه أن يؤدي امله في كل موقع بأمان  و إخالص ، حريصاً الى النمو المعرفي و -2

،  ال يعلمهم المهاراتو  نما يعل مهم طرق الوصول إليهااألستاذ أال يلقن النتائج للطالب و إ ىال -3

 .و إنما طرق تنمي  المهارات

  . مجهودهم ىأو لترقيه العلمي دون اإلشارة إلإلنجاز أبحاثه الخاص  أال يستغل طالبه  -4

التزامهم بالقوااد و القيم األخالقي  و معرفتهم بقوانين و سياسات  أن يتأكد من إلمامهم و -5

  . المؤسس  البحثي  التابع لها

 الطالب وما يحقق مصلح  ب أن يلتزم باستخدام وقت اإلشراف العلمي استخداماً جيداً و- 6

 .المجتمع

 .مراجع الدراس  أواي  المعلومات و أن يوجه طالبه التوجيه السليم بشأن مصادر المعرف  و -7

 . أن يوجه طالبه التوجيه السليم فيما يكلفهم به من واجبـــــات أو بحـــــــوث أو مشرواات -8

 . أن يتابع أداء طالبه إلى أقصى مدى ممكن -9

يتقبل توصله إلى نتائج مستقل  بناء الى  ، و لب قدرات التفكير المنطقيأن ينمي في الطا -11

 . هذا التفكير

 .م رأيه المبني الى أسانيد محددةيحتر ، و أن يحترم قدرة الطالب الى التفكير المستقل -11

االاتراض وفق أصول الحوار البناء وتبعاً آلداب الحديث المتعارف  أن يسمح بالمناقش  و -12

 .اليها
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 حقوق و أخالقيات التأليف و النشر 

 :بصفة المؤلف على أساس المشاركة الجوهرية فيما يلي  االعتراف

 .أو تحصيل البيانات أو تحليلها و تفسيرها،  التصميم الفكرة و -1

 . كتاب  مسودة المقال  أو مراجعتها بدق  للتحقق من أهمي  محتواها الفكري -2

 .ص الذي سوف ينشرالموافق  النهائي  الى الن -3

استجالب التمويل أو جمع البيانات أو اإلشراف العام الى فريق البحث فقط ال يبرر اكتساب  -4

 .صف  المؤلف

 .التقدير تدرج أسماؤهم في فقرة الشكر و،  تنطبق اليهم معايير صف  المؤلف أي مساهمين ال -5

 المعايير األخالقية للنشر

أمام القراء ان  المسؤولي ارك في العمل بدرج  تكفى ليتحمل ينبغي أن يكون كل مؤلف قد ش -1

 .أجزاء معين  من المحتوى

ال يجب الى الباحث أن ينسب  يجب ذكر أامال الباحثين السابقين في الموضوع محل البحث و -2

 . لنفسه فكرة مسبق  أو درست من قبل آخرين

 .ن أاطت نتائج مختلف يجب اليه اإلشارة إلى الدراسات السابق  التي قد تكو -3

، فمن غير المقبول أخالقياً لباحث أن يذيع  يجب أن يسعى الباحث لتعريف نفسه بين زمالئه -4

 .، قبل نشرها في المجالت العلمي  نبأ توصله إلى نتائج معين  للعام 

 .التعريف بما قدموه يجب االاتراف بإسهام من شاركوا في البحث و -5
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 :الخالصة

 البحثيالقيمي  لعمله  الباحث العلمي ألخالقيات البحث العلمي ينسف الصف  العلمي  و إن تجاهل

 كرامتهم أويتعلق بخصوصياتهم أو  فيمافمن الضروري أالَّ يتعرض الباحث لزمالئه الباحثين  ،

البحثي  ذات الصف  الموضواي  يتناقض مع أخالقيات البحث  العملي  تسييسإذ إن  ، سيرهمنهج 

 .العلمي

انما بالجانب  ي في بحث اضو هيئ  التدريس في الكلي  ونال يتعلق بالجانب الف الدليلإن هذا 

طراف م كل االازتيؤكد الى ال و،  الوجدان و ناول العقل فقط بل يتناول الضميرال يت األخالقي و

 كفاءة و و تطبيقه بعناي  رقيته وت الىالعمل  و ما جاء فيهترك  في البحث العلمي باحترام المش

 ىكل اضو في أسرة الكلي  الحرص ال ىال يتعين المنطق السليم والوجه الذي يمليه  ىلا

 .تطبيقه احترامه و

 


