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الهدف العام

واتجاهات  ايجابي ة  نح و    أخلقيات  البح ث  والباحث
 .العلمي لنرتقي بالبحث العلمي



الهداف السلوكية
:بنهاية التدريب يكون المشارك قادرا على أن 

  يتعرف علي أخلقيات وقيم البحث العلمي

  يتعرف علي أخلقيات الباحث العلمي

  يطبق منهجية البحث دون التعارض مع الخلق

  يتعرف علي المسئولية الجتماعية للبحث العلمي

 يكون اتجاها ايجابيا نحو أهمية اللتزام بأخلق البحث العلمي



المحاور

أخلقيات الباحث العلمي  •

أخلقيات وقيم البحث العلمي  •

أخلقيات البحث العلمي من منظور ديني  •

آليات مراقبة أخلقيات البحث العلمى  •



أساليب التدريب

   المحاضرة القصيرة

   المناقشة

   ورش العمل والتدريبات

   دراسة الحالة



لماذا 
الخلق

؟



1ت دريب 

من وجهة نظرك ماهي أهم الخلق التي

.يجب أن يتحلي بها الباحث العلمي؟



أخلقيات الباحث العلمي
 أخلق  وقي م  النس ان  والفضائ ل  النس انية  الت ي  يج ب  أنه ي•

:يتحلى بها

الصدق •

المانة •

العدالة •

العفة •

العطاء •



أخلقيات البحث العلمي من 

    المصداقية(Truthfulness)

   المهنية)Professionalism( 

    السلمة(Safety)

    الثقة(Trust)

    الموافقة(Consent)



   الدقة)Accuracy (

   المسؤولية) Responsibility)

   المانة العلمية) Integrity)  

   التعاون)Collaboration (

    سرية المعلومات(Anonymity)

   الموضوعية)Objectivity(

أخلقيات البحث العلمي 



أخلقيات البحث العلمي من منظور ديني

:تحث جميع الديان على طلب العلم وعلى القيم العلمية التية 

.عدم الخذ بالمعارف والخبرات اعتمادًا على الظن  

 . العقل على طلب الدليل في كل اعتقادإعمال •

 .توجيه العقل إلى التريث وعدم التسرع في إصدار الحكام •

.عدم نشر ما يسمع قبل دراسة المختصين له، والتحقق منه •



المنه ج  العلم ي  الدين ي  يؤك د  عل ي  أن  
البح ث  العلم ي  عملي ة  أخلقي ة  بالضافة

لذا فإن الباحث. إلى كونه عملية منهجية
مطال ب  أ ن  يكون  متس لحًا  بمواصفات
أخلقي ة  جنبًا  إل ى  جن ب  م ع  المواصفات

.المعرفية والمنهجية



ماهى المبادىء الخلقية المتفق عليها للبحث العلمى؟

:والتحاد العالمى للخلقيات هى(1983) طبقا لعلن هلسنكى 

احترام استقلل ذوى الهلية وحماية غير(احترام الشخاص 1- 
).القادرين على تلك الستقلل

).واجب فعل الخير(المنفعة 2- 

).واجب المتناع عن احداث الضرر(عدم الضرار 3- 

.العدالة4- 



مثال لنتهاك الضوابط الخلقية السابقة

المثل الصارخ الذى يعانى منه العالم حديثا هو ما
فقد أجريت. حدث بالنسبة لبحاث مرض اليدذ

هذه   البحاث   عل  ى   مرض  ى   الدول   الفريقية
الفقيرة وعندما أصبح العلج متاحا نتيجة لهذه
البحاث،  ل م  يس تفيد  من ه  مرضى  الدول  الفقيرة
لنه باهظ التكاليف واستفادت منه الدول الغنية

.فقط



على من تقع مسئولية مراعاة الخلقيات فى البحث العلمى؟

.يتحمل المسئولية الكاملة: الباحث1- 

فهى مسئولة عن البحوث التى: مؤسسات البحث العلمى2- 
.تجرى بها ولبد من وجود لجان أخلقيات بها للمراقبة

لبد من أن يرفق بالبحث: محررو المجلت العلمية3- 
.موافقة لجنة الخلقيات بالمؤسسات العلمية

فل يجب التمويل ال بعد: وكالت التمويل والمنظمات4- 
.تقديم ضمانات مراقبة المبادىء الخلقية للبحث



تشكيل لجان الخلقيات

على سبيل المثال البحوث الطبية فان التحاد العالمى للبحوث
:أوصى بأن اللجان يمكن أن تضم(1982) الطبية 

.أطباء** 
.رجال فقه وقانون وأخلقيات وعلماء اجتماع** 
.أخصائيين صحة وتمريض وطرق البحث العلمى** 
يفضل أن يوجد عضوا من المجتمع الذى سيجرى فيه         ** 

.                             البحث ممثل عنه



2تدريب 

ناقش مع مجموعتك أهم

آليات مراقبة أخلقيات البحث العلمى 



آليات مراقبة أخلقيات البحث العلمى

التنشئ ة  الجتماعي ة  ه ى  اللي ة  الس اسية  لنقل  أخلقيات•
.البحث العلمى وثقافة العلم بشكل عام

تشدي د  العقوبات  عل ى  النحرافات  العلمي ة  مث ل  السرقات•
.العلمية

وض  ع   ضواب  ط   ص  ارمة   لنظ  م   الترق  ى   ف  ى   المؤسسات•
.الكاديمية

وض ع  ضواب ط  للنش ر  العلم ى،  والعم ل  عل ى  تحس ين  ثقافة•
.النشر العلمى



أثناء  حضورك  مجل س  القس م  ت م  عرض  النتاج  العلمي
أحمد حسن المتقدم للترقية لدرجة الستاذية/ للدكتور

وعند عرض النتاج فوجئت بوجود بحثين بهم  أجزاء
كامل  ة   منقول  ة   بالن  ص   م  ن   أح  د   المجلت   العالمية
واختلف الزملء فمنهم من يري رفض التقدم للترقية
ورفع المر لرئيس الجامعة لتحويله للشئون القانونية
والبع ض  يري  التغاض ي  ع ن  الموضوع  لك بر  سن
.الدكتور أحمد حيث سيخرج للمعاش بعد سنة واحدة

فمع أي فريق تكون؟

 دراسة حالة 



الخلصة
   أخلقيات الباحث العلمي

   أخلقيات وقيم البحث العلمي

   أخلقيات البحث العلمي من منظور ديني

   آليات مراقبة أخلقيات البحث العلمى



Let me hear from you

Let me learn from you

http://www.arabiclub.net/arabi/member.php?u=15873
http://www.moveed.com/details.php?image_id=8707
http://www.moveed.com/details.php?image_id=8707
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