
 

 

تلخيص الجزء األول من محاضرة أخالقيات البحث 

 العلمي
 

By: activity committee – Egypt Scholar Lab (1)  

 

 

البحث  قواعد للتفريق بين ما هو خطأ و بين ما هو صحيح فيعبارة عن هي  أخالقيات البحث العلمي

 .العلمي

 

 .تحقق هدف البحث العلمي من تحقيق المعرفة و الوصول الى الحقيقة و تجنب األخطاء .1

 .تمنع تزوير النتائج او التالعب بها أو أظهراها بشكل معين لتضليل القارئ .2

  مثل: عمل التعاوني المشترك أو العمل الجماعيترسخ القيم المهمة لل  .3

a. حق التأليف و حقوق الملكية الفكرية. 

  :تنمى القيم المجتمعية و األخالقية حيث أن .4

a. تزوير البيانات في األبحاث الطبية مثال قد يؤدى الى إيذاء المرضى أو موتهم. 

b.  العامة و السالمةعدم إتباع القواعد في التجارب البيولوجية قد يؤثر على الصحة. 

على المستوى الفردي عدم إتباع الباحثين ألخالقيات البحث العلمي قد يؤدى الى عواقب خطيرة منها الطرد من مكان العمل و 

فقدان الوظيفة و سحب الدرجة العلمية الحاصل عليها )ماجستير أو دكتوراه( اذا أكتشف أنه حصل عليها بالتالعب في النتائج و 

ألبحاث المنشورة نتيجة ذلك و الحرمان من أي تمويل من جهات حكومية و األهم الحساب في األخرة و الغضب من أيضا سحب ا
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 : (Honesty) األمانة -1
 .األمانة في تقديم البيانات و النتائج و الطرق المستخدمة -
 عدم تزوير أو تأليف نتائج غير حقيقية -

 : (Objectivity) الموضوعية  -2
أو االنحياز في تصميم التجربة أو تحليل النتائج أو فهمها أو في الحكم  (Bias) تجنب -

 .على عمل األخرين أو جزء من البحث العلمي بتطلب الموضوعية في التعامل معه

 :(Carefulness)  الحرص -3
 .تجنب األخطاء الناتجة عن اإلهمال و عدم الحرص -
 .أفحص عملك و عمل األخرين بحرص -
 .أحتفظ بأرشيف جيد و منظم لكل التجارب و األنشطة العلمية التي تقوم بها -

 :(Respect of intellectual property)  احترام حقوق الملكية الفكرية -4
 .أحترم حقوق الطبع و براءات االختراع -
 ال تستخدم بيانات غير منشورة بدون أخذ األذن -
 .في بحثك لكل من ساهم فيه (acknowledgment) أعطى الشكر لمن يستحقه و أكتب -

 .(Plagiarizing) ال تأخذ عمل أي شخص اخر دون ذكر أسمه -

 :(Responsible publishing)  النشر المسؤول -5
 .أنشر من أجل تحسين العلم و البحث العلمي و ليس من أجل تحسين وظيفتك أنت فقط -
تجنب نشر أبحاث مكرره أو مضيّعه للوقت حيث أن الناس تقضى متطوعة أوقات  -

 .حترم أوقاتهماطويله في مراجعة األبحاث ف

  .هللا

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 : (Plagiarism)سرقة األفكار  -1

  :نوعينو هو استخدام عمل باحث اخر بشكل عمدى دون اإلشارة الى صاحب العمل و يوجد منه 

و هو نقل كالم شخص اخر كلمه بكلمه سواء كله أو جزء منه دون   :(literal coping)النقل الحرفي- 

  quotation)اإلشارة الى صاحب العمل و لتجنبه يجب وضع الكالم المأخوذ بين عالمتي تنصيص

mark) باإلضافة الى ذكر صاحب المصدر في بحثك(Reference).  

وهو أخذ كالم باحث اخر و اعادة صياغته بأسلوبك ولكن أيضا   :(Paraphrasing)النقل الغير حرفي- 

و عدم تغيير المعنى   (citation)دون ذكر صاحب العمل و لتجنبه يجب اإلشارة لصاحب العمل

 .الرئيسي للجمل

  :  (Duplicate submission)محاولة النشر التكرر  -2

  :و يوجد منه نوعين

1- Text recycling: 

 .أخذ نص من بحث لمؤلف نفسه وإعادة صياغته ومحاوله نشره على أنه بحث جديدو هو 

 

2- Simultaneous submission:  

و هو محاولة أرسال البحث و نشرة في أكثر من مجلة علبه في نفس الوقت و هذا من شأنه تضييع 

 .ئيسي المنشور فيه البحثالوقت على المراجعين و القراء و اذا تم يجب أخذ إذن المجلة أو المصدر الر

وهو تقسيم نتائج بحث واحد الى عده   (salami slicing)قد يلجأ بعض الباحثين الى ما يسمى بالتقطيع أو *

أجزاء أصغر و إعادة نشرها على أنها أبحاث مختلفة و هذا ليس أخالقي و يؤدى الى تضييع الوقت و لو 

 .أكتشف تفرض عليه عقوبات

  



 

 

 :   (Authorship)حق التأليف  -3

 

أي شخص ساهم في البحث بشكل ما و يكون مؤهل ألن يوضع أسمه على البحث )و التأهل هنا أن - 

 .يكون مسؤول عن نتائج البحث المضاف اليه( يجب أن يوضع أسمه

أو   (Guest author)أي شخص لم يساهم يجب أال يوضع أسمه على البحث و هنا يأتي ما يسمى- 

الباحثين قد يلجئوا لوضع أسماء بعض الشخصيات و ذلك إلضفاء أهميه على أبحاثهم  ما يعنى أن بعض

 .بالرغم من عدم مشاركة ذلك الشخص في البحث و ذلك غير أخالقي بالطبع

 

 : (Research Fraud) االحتيال العلمي  -4

 

  :و يوجد منه نوعان

مبنيه على أي تجارب أو  يموجوده أ وهو تلفيق أو اصطناع نتائج لم تكن:   (Fabrication)الفبركة -1

 .مالحظات علميه

و هو تغيير أو التالعب في نتائج بحث ما ليبدو بشكل أفضل أو يؤيد :   (Falsification)التزوير -2 

 .افتراضات الباحث

 .و هذا االحتيال خطير و قد يؤدى بك الى دخول السجن كما حدث في قصص واقعيه



 

 

 

المريض مثل  وجود علي االنسان علي تجارب األدوية او طرق عالج جديدة انما يتضمن اي اجراء يشمل البحث العلمي ال يقتصر

.او اعضاء االستبيانات،سجالت المرضي او عينات من المرضي سواء انسجة  

 

 

 

1-Alleviate human suffering: 

 تحسين الحالة الصحية لألفراد في المجتمع

 

2-Validate Social or scientific theories 

  ة و العلمية مثل تأثير الرياضة علي اداء االنسان و انتاجهإلثبات بعض النظريات االجتماعي

 

3-Analyze or evaluate policies  

 تقييم بعض النظريات الخاصة بتأسيس و ادارة المستشفيات

 

4-understand human behavior 

 لتفسير الظواهر المتعلقة بسلوكيات االناس

 

 

 

 حماية المريض و المحافظة علي حقوقه و عدم استغالله-١

طريقته و مدته بطريقة تفصيلية و موافقة المريض عليه  حماية الباحث من اي مسائلة قانونية....مثال " توضيح العالج المستخدم و-٢

 " يحمي الباحث

 .ك مادياليتم قبولك من الجهات الخارجية التي قد تسهل نشر اوراقك البحثية و دعم-٣

 

 

يص الجزء الثانى من محاضرة أخالقيات تلخ

العلميالبحث   



 

 

 

 

  و يراعي موافقة األهل لو كان طفال غير واعي,  توثيق الموافقة من المريض و هو في كامل ارادته دون ضغط .1

 .يراعي موافقة الطفل لو كان واعيا و مدرك ما سيحدث له كما

 ية الباحثاتوضيحها بشكل كامل لحمايته و حم العالجية للمريض والشفافية في وصف التجربة الدوائية او الخطة  .2

 دون التمييز بين عرق او لون او دين احترام كل انواع األشخاص سواء كانوا اطفال او حوامل او مساجين او الفقراء .3

 لحفاظ علي سرية المريض و سجالته الشخصيةا .4

 ات األفراد بطريقة عشوائيةالعدل اثنا تقديم العالج عن طريق تقسيم مجموع .5

Random selection of both control and trial groups 

الن االساس انك تبحث لتخفف معناتهم  تحدث لهم االحسان في التعامل مع المرضي و مراعة انسانيتهم و تجنب اي مخاطر قد .6

 . و ليس إليذائهم

  



 

 

 

 لىى عن أخالقيات البحث العلمى حتى عيمكن التغاض ل أهمية عن التعامل مع البشر، فالالتعامل مع الحيوانات فى األبحاث العلمية ال يق

 .، فحتى التعامل مع الحيوان يجب أن يتسم باآلدميةحيوانات التجارب

 تتمثل أستخدامات الحيوانات فى األبحاث العلميه فى:

 .ار األدوية الحديثةأختب .1

 لة والعلوم ..الطب و الصيدكليات ية كمكأدوات تعليمية لطالب الكليات العل .2

 تجريبية للعمليات الجراحية الحديثة. كعناصر .3

ه فى مبررات ما بين مؤيد ومعارض وكان لكل من الطرفينلقد أختلفت اآلراء فى العالم كله على أستخدام الحيوانات فى التجارب العلمية 

 ذلك:

 يرى أن أستخدام الحيوانات غير اخالقى لألسباب األتية: :عارضالم 

 سوء معاملة حيوانات التجارب فى المعامل. .1

 المختلفة. أن هناك أختالف بين الكائنات المختلفة فى أستجابتها لألدوية او العمليات الجراحيه .2

 .حيواناتلأن هناك بعض التجارب التى يمكن أستخدام خاليا "مثال: الخاليا السرطانية" كبديل تجريبى ل .3

 

 :حيث ساهمت التجارب التي أجريت عليها فى: جراء التجارب على األنسانالحيوانات كبديل أل ضرورة أستخدام يري المؤيد 

 أكتشاف أدوية حديثة. .1

  تحسين صحة األنسان و كذلك عالج الكثير من الحيوانات األخرى. .2

 

 وهو: نيالرأيبين هذين  ومعارضية أدى الى التوصل الى حل وسطيالخالف بين مؤيدى التجارب على الحيوان 

 :أستخدام الحيوانات فى التجارب ولكن بشروط وقوانين معينة وهى 

 أذا لم يكن هناك بدائل أخرى لذلك. .1

 أذا كان النشاط البحثى أو التجريبى غير مكرر . .2

 مجتمع.لو فائدة لأن يكون للبحث أو التجربة عائد  .3

 أخالقيات محاضرة من لثالثا الجزء تلخيص

 العلمي البحث



 

 

Replacement 

Reduction 

Refinement 

 

I The Three R`s 

 

1. Replacement:  الحيوان فىو يعنى أستخدام 

 التجارب أذا لم يكن هناك بدائل.

2. Reduction : ويعنى أستخدام أقل عدد ممكن من

 الحيوانات ألجراء التجربة.

3. Refinement:  ويعنى حسن التعامل مع حيوانات

 المعمل

 

 

 

II The Five F`s 

1. Freedom from Hunger and Thirst. 

 اء الجيد والمناسب لها باستمرار.أى حسن رعاية حيوانات التجارب وتوفير الغذ

2. Freedom from Discomfort. 

 .لضيق لشعورها باوابعاد ما يمكن أن يكون مصدرا وتعنى توفير سبل الراحة للحيوانات 

3. Freedom to express normal behavior. 

 اح لحيوانات المعمل بارسة أنشطتها الحيوية المختلفة بحرية تامة.مالس

4. Freedom from distress and fear. 

 إبعاد ما قد يكون مصدرا ألرهابها

5. Freedom from pain, injury or diseases. 

 عدم تعريض الحيوانات أثناء أو بعد التجارب لمسببات األلم أو األصابة أو حتى األمراض 

 



 

 

  

الباراسيتامول له تأثير مختلف على الحيوانات  يكون مقبول اذا كان هناك حاجه لذلك فقط أهميه علميه فمثال دواء مثل

فلذلك يجب أن تكون هناك أهميه لذلك البحث هو يؤدى الى موت الكالب فمثال

 

المؤلف ذو القيمه الكبيره و تكون مساهمة  الترتيب بقدار مشاركة الناس فى البحث و األسم الذى يكتب أخيرا هو إسم

ترتب األسماء  الشغل العملى و لو تساوى أثنين فى حجم المشاركهليس فى  البحث و كبيرة من حيث األفكار و تخطيط

.فى هذا الموضوع أبجديا و يجب أن بتناقش أصحاب البحث مع بعضهم

  

. ال يوجد عدد معين و لكن على حسب الخطه الموضوعه للدراسه و األحتياجات اإلحصائيه

  

 .مطبقه فى بعض األحيان و لكن يجب تحسينها إلى األفضل

 

 

ت فى ذلك الموضوع يؤخذ فى األعتبار إذا كان الخطأ مقصود أو عفوى و كثير من الجامعات بدأت فى إعطاء كورسا

.لتفادى ذلك

  

تخدم بحثه و يو جد ثقه بين الباحثين و  ألن العلم والبحث العلمى يجب أن يبقى حر فى أختيار الطرق و التجارب التى

.عليها من يثبت تورطه فى أى مخالفه يعاقب

 

 

 طبعا يوجد مؤسسات تفرض بعض القوانين ولكن يجب أن يكون عند الباحث حس

 البحث أخالقيات محاضرة ألهم أسئلة تلخيص

 العلمي



 

 

. المثلى إلتباعها فى التجارب كثير من المراجع التى توضح الطرق ألنه هو من يصمم التجربه و يوجد أخالقى

  

.لألسف ال يوجد ما هو يشبه جسم اإلنسان و لذا تجرى التجارب على الحيوانات أوال ثم على اإلنسان

   

فيها و مدى الرجوع الى تلك  ههو مؤشر يو ضح مدى أهمية مجله علميه معينه من حيث جودة األبحاث المنشور

 .سواء فى تلك المجله أو المجالت األخرى فى األبحاث األخرى المنشورة (citations) األبحاث

 

 

بحث واحد أو أكثر من بحث فإذا  حث نفسه هل البيانات الموجوده عنده تصلح ألن تعرض فىهنا يجب أن يسأل البا

.أبحاث أصغر كانت لبحث واحد فيجب عدم تجزئتها الى عدة

 

 

 

  


