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البحث العلمي واألخالق

هو؟ذا لما يكتسب؟كيفيتكون؟كيفطبيعتهما ؟العلمما 

ذا؟ولما فيه؟البحثمنهجما

ةاجتماعيةقيمه  هلمصدرها؟ما ؟األخالقما ثابتة؟إنسانيةقيمه  أممتغير

ية؟وللجماعةللفرد أهميتها ما هدفها؟ما  وللبشر

:اإلشكالية

  كيف
قوكيفويتالزمان،واألخالقالعلم  البحثيلتق  نافران؟ويتالطرفانيفي 



البحث العلمي واألخالق

هومخرجاتالعلم  البحثأهدافبير  واالختالفاالئتالفأوجهالسؤالهذا يعالج

جهة،منواستخداماته،

و

.أخرىجهةمناإلنسان،عند الخير لسلوكالضابطةاألخالق

  الباحث،مسؤوليةحدود ه  ما 
 
،منتجهاستخداماتف  

  البحث 
 
أهدافهضتناقأوجه  ف

ضة   المفي 
 
 والعدلالخير ف

 
لإلنسانية؟الكريمةالحياةقوخل

منتجه؟عىلسلطتهحدود ه  ما و 



البحث العلمي واألخالق

:عناوينثالثةخاللمنمشاكسة،ه  ما بقدر الحميمةالعالقةهذهأوجهالعرضهذا تناولي

 المفاهيمتحديد.

العلم  البحث  
 
.األخالقبعالقتهف

األخالقيةالباحثمسؤولية.



/أوال

:مـــــــــــيــــــــــــاهــــــــــــــــفــــــــمـــــــــــــــال



:المفاهيم/ أوال

  ةالمعرفالكتشافالمختصالباحثيبذلهجهد هو :العلم  البحث-:األولالمفهوم
ه  الت 

  الحضاريالتقدمعصب
 
  عرصه،ف

 
وتنميتها،ا وإنتاجهعنها والتنقيبتخصصه،مجالف

يضيفوإدراك،بـذكاءمكتمال عرضا عرضها ثمعميق،ونقد دقيق،بتقص  وتحقيقها وفحـصها 

  إنجازهتمما إىل
 
  لما المجالويفتحالبحث،موضوعالمجالف

  إضافاتمنيأت 
 
المستقبل،ف

.شامالحيا إسهاما فيهويسهم

  ال جهد وهو 
  إال أكلهيؤت 

 
محددة،أهدافو واضحة،رسالةو طموحة،رؤيةضوءف

.ةوالفاعليوالحياديةوالدقةالموضوعيةقوامهمتماسكمنهجباتخاذإال يتحققوال 



:المفاهيم/ أوال

اإلنسان،خدمةيفعهالوضنظمهايفوالتحكمللطبيعةالنوعيةاحلقائقعلىالسيطرةهيالعلميالبحثلطموحاملوجهةالرؤية
.سلوكهوترقيةقدراته،وتنميةوإسعاده،

يقينيةونظرايتقواننيو وقواعدأسسيفووضعهاالنوعية،العلميةاحلقائقعناملستمرالكشفإىلالسعيهيلهاحملركةالرسالة
احلقيقةريوحتواإلخالصواألمانةالصدققوامهأخالقيالتزامووفقودقيق،متماسكعلميمنهجوفقعليهاومربهنمؤكدة
....إنسانهوحيثمناإلنسانوخدمة

وصياغةدقيقا،وصفاالطبيعةووصفالبشريةاملعارفتطويرشأهنامناليتاملعرفيةاألسساستكشافهيلهالقائدةاألهداف
إنتاجأدواتمنالالحقنيالباحثنيأجيالومتكنيواالحنراف،اخلطأوإبعادهبا،موثوقوتنبؤاتمتنامية،تفسرييةوفروضنظرايت
الرتبية،يفاملطروحةملشاكلا:املختلفةواألنشطةاملهنملشاكلعمليةحلولوإجياد.للناسالعلميةوالوقائعاألفكاروتبليغاملعرفة،

يفالعمليحلهايسهماليتاملشكالتوكلالتطبيقيالبحثجماالتمنوغريهااالقتصاد،يفالصناعة،يفالزراعة،يفالطب،يف
علميةحلولوإجيادالكسب،لسبوتيسريالطبيعة،علىوالسيطرةالتكنولوجيةالقوةوزايدةالبشرية،والتنميةالعامةالصحةحتسني
واجلمايل،التارخيي،و واالجتماعيوالفكري،والنفسي،البيولوجي،بعدهيفاإلنسانتعرتضاليتاملشكالتملختلفعملية

والتعميم،اهلدف،وحتقيقارواالختصوالتبسيطوالفاعلية،واحلياديةوالدقةاملوضوعيةقوامهامرتابطةراسخةركائزعلىيقوممنهجه
.العلميةواألمانةاملستهدفني،حاجاتوحتسسواملهنية،والتنبؤ،



:المفاهيم/ أوال

ةمراحلبعضعند وقفنا    البحثمسير
 
وحاجاته،يالبش  المجتمعتحوالت وفقالطبيعة،ف

  وتوجهاته
  النظر آلخر وقتمنتعيد الت 

 
اتوهيكلةالعلم  الباحثإعداد طرقف مختير

،البحث :القديممنذ لباحث،ا وإعداد العلمإلنتاجمختير أهمتطور خاللمنوذلكمالعلم 

  ،الجامعيةالمؤسسة
،(م.ق367ت)أفالطونأكاديميةمنذ واضحا هدفا لنفسها حددتالت 

:هوتقريبا اليومإىل

  والمبدعير  والمثقفير  والعلماءالعلمإنتاج
 
.والثقافةالعلمف

تمسكا المؤسساتأكي  منجعلتها بها،الخاصةالقيمو المناهجمنمنظومةلذلكموأرست

ها،بقيم سبها،وتعي   تمير  فوميثاقبه،تحتم  سياجا منها وتتخذ خلفها،وتتمي  مش  .بهتلي  



:المفاهيم/ أوال
:بهاوتشبثتونمتهام،16القرن منذالنخبةجامعةصاغتهاالتيالقيميةاملنظومةمقدمةفيولعل

.تطبيقهافيوالصرامةاملناهجدقة•

.الخططفيوالجديةالبحثفيالدأب•

.والتفكيروالدراسةالبحثفيالعلميةاألمانة•

.النقديةوالروحالشخصية،تنميةعلىالحرص•

.الضميرويقظةالتفكير،فيوالحريةالرأي،فيواالعتدالالنقد،فياملوضوعية•

.والعملالقول فيوااللتزاماملواقف،فياملسؤولية•

.الغيرحقوق واحترامالعمل،فياإلتقان•

.واللساناليدوعفةالنفسسمو•



:المفاهيم/ أوال
لةتعاظمعند الورقةوقفت   واألخالقيةالعلميةاالجتماعيةالمؤسسةهذهمي  

 
لقروناف

ة،األربعة (م20-17)األخير

لةهذهيهز بدأ الذيالتحولعند ثم   المي  
 
ةالعقود ف م21قرنالهذا بدايةمعخاصةاألخير

  مؤثرة،كلمةلهفأصبحالعمل،بسوقنفسها ربطتعندما 
 
.بأخرىأو ةبطريقتوجهها ف

  إيجابيا رأتهلما وتعرضت
 
:االرتباطهذا ف

قليلة؛املجتمعمنفئةعلىاملتقوقعةالنخبةجامعةبعكسالشعب،فئاتكافةعلىاالنفتاح-

.مض ىوقتأيمنأكثر املعرفةمعيتفاعلاملجتمعالجماهيري،العاليالتعليمجعلإذ

.املعرفةمجتمعأو املعلومةبمجتمعيوسمالحديثاملجتمعجعلماوهذا

:سليبارأتهوما 

  الرفيعةالقيممنالعديد خلخلة-
.أعالهالمذكورةالنخبةجامعةعليها قامتالت 



:المفاهيم/ أوال

:  الفكرالعلم نتاج : العلم:املفهوم الثاني

يل معاشه، الجنس البشري عن غيره من الحيوانات بالفكر الذي يهتدي به لتحصيتميز 
:والعمل ملعاده

 يتم الوصول إليها بمنهجية معينة. أ
ٌ
، قائمةالعلم معرفة

ٌ
 مؤقتة

ٌ
على افتراض ، وحقيقة

بيعية، أن الطبيعة بمجملها، ال تحدث بصورة عشوائية، وأن كل ظواهرها لها أسباب ط
فهمها، يمكن الوصول إليها، باإلدراك الحس ي، واملالحظة، والتجريب، والخبرة، بهدف

.واتخاذها وسيلة لتحسين ظروف حياة اإلنسان

تتأتى من للعمل ملعادهم، صدقيتهامعرفة دينية تناقلتها األجيال عن نبّي العلم . ب
.  اإليمان بها ومن صدقية نقلها

.علمهفلتحصيله ال بد من االستعانة بتجارب السابقين، أي ت: العلم نتاج العلم



:المفاهيم/ أوال

  نظام:العلم-
 
وتجريبا ة،متحير  غير مالحظاتويستلزموظواهرهالماديبالعالميهتممعرف

:مرجعياتهابتعدد تعريفاتهتتعدد مفهوموهو .منهجيا

...تجريبيةعلميةمرجعية•

...صوريةفلسفيةمرجعية•

  ولكنها 
  تلتق 

 
  يبحثإنما أنهف

 
  الموجود،ف

 
المتعلقةوالحقائقوالوقائعوالنظرياتاألنساقف

  المعرفةمحتوىتغيير إىلتؤديفيهالتفكير عمليةوأنما،بموضوع
وأنقبله،قائمةانتكالت 

ءالوتصور المألوف،عنبهالخروجمناإلنسانتمكنفيهالتخييلطاقةاستعمال  
غير ش 

.واإلبداعاالبتكار إىلوالطموحالمسبوق،



:المفاهيم/ أوال

ء،كلقبلمناهجه  العقلية،العلوم  
  المنهجإذ موضوعاتها،تحددها ش 

 
  طريقةاية،النهف

 
ف

،موضوعتناول   السائد بالفكر تتأثر معير 
 
تها،ف   وبالبيئةفي 

الصلةهنا ومننفها،تكتالت 

أال الصعبومن.يهفويؤثر بهيتأثر مجتمعمنفرد فالباحثواإليديولوجيا؛العلمبير  الوثيقة

  ما،تأثير مجتمعهومصالحلمصالحهيكون
 
ما غالبا إنهبللموضوعاته،معالجتهمنهجف

وعمنجزءا يكون ستليالباحثفموضوعيةمحددة؛وأهدافلسياساتيخضععلم  مش 

،فهو إطالقها،عىل والبيئةوالمكانبالزمانتتأثر ما،نوعمنإيديولوجيا توجههبش  وكلبش 

.االجتماعية

ويطالحياءاأل علميطال"هوبلوحدها،اإلنسانيةبالعلومخاصا ليساإليديولوجيا وتأثير 

  المبادئ
  الت 

.ثناءاستاألحوال،منحالبأيليستالطبيعةوعلومتنظمه،أنينبغ 

متحولة،اجتماعيةكقيمواألخالقالعلم  البحثبير  العالقةعنالسؤالطرحيسوغوهوما 

.ثابتةعامةكونيةوكمبادئ



:المفاهيم/ أوال

الفرد لسلوكالضابطةوالقيمالقواعد :ه  (Morale)الخاصبالمفهومألخالقا:الثالثاملفهوم

  المقبولةوالجماعة
 
،مجتمعف   معير 

 
.معينةوبيئةمعير  زمنف

ألكي  االمقبولةالكونيةاإلنسانيةالقيممجموعة:(األخالقيات)(Éthique)العامبالمفهوموه  -

الحريةاألمانة،العدل،:إنسانهو حيثمناإلنسانلمسؤوليةالضابطةجوهرية،

ام،الصدقوالمسؤولية، امالنفس،كرموااللي   العفة،لم،الح  المسالمة،الوفاء،اإلنسان،احي 

....العطف



:المفاهيم/ أوال

:ه  ثالثةأبرزها مبادئعىلالعلم  البحثأخالقوترتكز -

ام هماألشخاصاحي  همواستقالليت  .وقرارات 

  اإلحسان
 
وائدهفمنأقلالمحتملةومخاطرهمؤذ،وغير مفيدا البحثيكونأنأيالعمل،ف

.المؤكدة

اتيجيةاختيار أيالعدل، أكير قبلنماستخدامها والممكنواآلمنةالفعالةالتجريبيةاالسي 

.بهاالمنتفعير  منعدد 

اتهذهه  ما  ؟المتبادلةالتأثير

-



/  اثنيا
القـــــــــــــاألخ<—>ي ــــــمـــــلــــــعـــــــالالـــــــبــــــــحــــــــث 



العلمي واألخالقالبحث / اثنيا
:همابارزينبمجالير  العلم  البحثيهتم

التكنولوجياأيوتطبيقاتها؛التجريبيةالعلوم.

االجتماعيةالعلوم.

اتعموما،األخالقتهتم :وسلباإيجابا اإلنسان،عىلالمجالير  كال بتأثير

(1  
 
فيها ويغير طبيعةالعىليتعرفالذيالمطبق،العلمه  التكنولوجيا :التجريبيةالعلومف

  ويدمرها أخرى،أحيانا ويحييها أحيانا،
 
لوجيا التكنو وبحوث.األخرىاألحيانبعضف

  الحياةلعجالتالمحركالمحور ه  التطبيقية
 
منالطلبها علييكي  لذلكالعرص،هذا ف

  فه  متنوعة؛ألغراضالجهاتمنالعديد 
الصحةو اإلنتاجتحسير  وسائلتصنعالت 

...ناع  االصطوالذكاءالمعلومات،وتكنولوجيا واالتصال،والدفاع،العمل،وظروفالعامة



العلمي واألخالقالبحث / اثنيا
2)  

 
ةمتعلقتألنهاأخالقية،نظر وجهةمناألخطر المجالوه  -االجتماعيةالعلومف باش 

  بالفرد 
 
.والطمعفبالخو وبالتاىل  والفكرية،والجماليةواالجتماعيةالنفسيةأبعادهف

ةفتوحاتالعلم  البحثأنجز -   كبير
 
:االجتماعيةالعلومف

يليقدموا ،(الوازعضيط)الديمقراطيةمفهومصياغةاألنوار فالسفةأعاد -أ نظاما ةللبش 

يةبهتخرجللحكم نقةمنالبش  تمكنصيغةسوا فأسالقديمة،األوتوقراطيةكمالحنظرياتش 

جزءعنكل  ،راد األفبموجبهيتنازلميثاقعىلقائمحكمنظام:بنفسهنفسهحكممنالشعب

واحد،فرد حقمنال ككل،المجموعحقمنوالسلطانالسيادةفتكونللجماعة،حريتهمن

ها قوانير  فيها الحكمتنظم
 
الجميع،نممحلفونقضاةبها وحكمالجميع،عنممثلونسن

ة،الجميعمنمنتخبةسلطة،ونفذتها  .الجميععنممثلير  عير أو مباش 



العلمي واألخالقالبحث / اثنيا
  العلم  البحثفتح-ب

 
وبولوالدينيةوالقانونيةالسياسيةالعلومف واإلعالميةوجيةواألني 

  واقعه،وفهمالوع  سبللإلنسان
 
ستوىمإىلوأخالقيا،وروحيا ماديا بحضارتهوالرف

  العلميةالفتوحات
.بعيداشأوا بلغتالت 

ةالدينياألنظمةتكييفإىلوحديثا،قديما والحضارةالدينعلماءمنالعديد دعا -ت

دياناأل مقاصد أنعىلوبرهنوا مسؤوليته،منالمنبثقةاإلنسانحريةمعواالجتماعية

.ستلزمهتوالمجتمعلفرد لالعامةالمصلحةوأنالهدف،لهذا تستجيب



العلمي واألخالقالبحث / اثنيا
  
 
  وأحدثسامية،أهدافا وحققمحمودة،نتائجالعلم  البحثقدمالمجاالت هذهكلف

 
ف

يةتعرفلمثورةالحديثالعرص  ا لها البش  يةإىلوقدمقبل،مننظير  دماتخالبش 
ّ

لمجىل

مالمعاص اإلنسانعىليعش بلدونها،الحياةيستطيعاإلنسانيعد  يةاأنتفه  عاشتلبش 

.دونهاالقرونآالفالكوكبهذا عىل

:عىلوقفنا وقد 

يةوفرتهوما العظيمةالثورةهذهمنتجاتمننماذج والحريةالكرامةبللتمتعوسائلمنللبش 

.والعدلوالخير والرفاهيةوالصحةوالمعرفة

ارقبلمنالمنتجاتهذهاستغاللمننماذجوعىل ونش  ته،وإهاناإلنسانحريةلسلباألش 

يرة،مزيفةذرائعتحتوالظلم،والش  والشقاءوالمرضالجهل   ش 
فرد كلامحمطعىلتقض 

  
 
.األرضهذهعىلكريمةحياةف



/  ثـــــالــــثـــــا
ة ــــيــــــالقــــث األخــــــاحـــــبــــــة الـــــيــــؤولـــــســـم

ن ـــع
يــــمـــــلــــعـــــه الـــــجــــتـــــنـــــدام مــــــخــــتـــــاس



ي مسؤولية الباحث األخالقية عن استخدام منتجه العلم/ اثلثا
  العلمسلطةعند وقفنا -1

األفكار،عىلهتأثير خاللمنالطبيعة،وعىلالناسعىليمارسالت 

  االمتيازاتوه  اآلخرين،وعىلاألنفس،وعىل
:بهالديهفتكونفيه،للباحثيمنحالت 

ه،أو لعمفريقرئيسأو طبيبا أو معلما أو قائدا أو واليا أو قاضيا،:الحكمإصدار سلطة غير

  يفصل
 
ويوجه،وينهويأمر ويعزل،ويوىل  ويمنع،ويمنحواألعراض،واألموالاألنفسف

.ويرصف

اتيجيات،إعداد سلطة   المؤثرةالنافذةالقراراتوإصدار اإلسي 
 
والواألماألنفسف

.واألعراض

المطاعواألمر المسموعالرأيذاتاالجتماعيةالمرجعيةسلطة.

.ضاراسليبا يكونوقد مفيدا،إيجابيا المؤثر الرأيأو الحكميكونأنيمكن



ي مسؤولية الباحث األخالقية عن استخدام منتجه العلم/ اثلثا
  مسؤوليةفيه،والباحثير  العلمعىلهل.2

 
  األخالقيةاالنتهاكاتف

فتالت  باسمهقي 

لوباسمهم،
َ
ستغ

ُ
 لها وت

ُ
واكتشافاته؟العلم  البحثجهود

  محيطها عنمجردةحياديةمطلقةمعرفةالعلمأنيرىمنهناك
،والمكاالزمات   

ت 

  إال لها وجود ال ألنها والمكان؛بالزمانتتأثر العلميةالحقيقةأنيرىمنوهناك
 
يدركها،ذهنف

وجود ال نوأاالجتماعية،وبيئتهالزمانيةظروفهعنمستقال ليسيدركها الذيالذهنوأن

.قبلمنإليهاإلشارةتمتكما توجهه،إيديولوجيا عنبمعزلعلم  لبحث

طالعلم  البحثأنصحيح ةالمعرفةيشي  موضوعيةوالوالتقنيةالمنهجيةوالخير

اهة ضافةاإل وعىلالموضوعية،األسسهذهعىلالحوكمةلمعايير ويخضعالفكرية،والي  

.المنهجيةوالرصامةالنوعية



ي مسؤولية الباحث األخالقية عن استخدام منتجه العلم/ اثلثا
  العلم  البحثلكن

 
وطها وللمهنةمهنة،أيضا،العرص هذا ف تساعد مهنةفالوإكراهاتها،ش 

  الناس
 
وه  .فاءةوالكالجودةوتحققوالمعرفة،القوةمثلاجتماعيةقيمةذاتأهدافنيلف

  الثقةوكسبالذات،وتأكيد العيشلكسبوسيلةذلك،إىلإضافة
صاحبها مامأتفتحالت 

هتتاحال معينةخصوصياتإىلالطريق وتمويليةمية؛أكاديأخرىإكراهاتلها تكونوقد .لغير

.وإنتاجيةوتسويقية،

  المعرفةاستخدامعىلالعالمسلطةه  ما .3
  دور لهوهلأنتج؟الت 

 
هف نأخذهوهلا؟تأثير

  بالنتائج
تبالت  ه؟قبلمنالضار استخدامها عىلتي  غير

  المعرفةأنالباحثيرى
ها؛فور سلطتهعنتخرجينتجالت  وليستعموميا،كا ملفتصبحنش 

.آخرفرد أيلدىما غير استخدامها عىلسلطةله



ي مسؤولية الباحث األخالقية عن استخدام منتجه العلم/ اثلثا
  العالمرأيلكنصحيحا،هذا يكونقد 

 
تهمهما يبق  منتجهف   وتجربتهلخير

 
الموضوع،ف

اتها،إىلالناسنظر لفتواجبإذا،فعليه طرقعىلهموتكوينوظائفها،وتعليمهمتأثير

  واإلسهاماستخدامها،
 
ورة،عند حولها حوار إقامةف   يسهمأنعيستطيمتعلما بوصفهالرص 

 
ف

اءسلطةتعادلسلطةتكوين ،الخير تذاالمجموعاتخدمةتوجههمالذينالرسميير 

.بهالتأثير هلغير وتركأنتج،الذيالموضوععنالخاطئة،المعلوماتلتنقيةالخاصة،المصالح

  الطريقة،بتلكالتأثير يستطعلمإذا 
  التأثير األقل،عىلمتناولهفق 

 
الجامغ  الوسطف

،  
ستعرَ الموضوع،منمسافةوتتخذ وتتعمق،األفكار تزدحمحيثوالبحت 

ُ
 ضوت

ُ
النتائج

فخرين،اآل عننيابةالتفكير إىلتطمحوال الحقيقة،تحتكر ال ومسؤوليةبموضوعية وتعي 

.الحقيقةبنسبية



مالحظات ختامية



ختاما
ورةالعلم  البحث-1 ،وفعلوجود،ص   

 
فهما إليها،عيدفكما األخالقية،القيمإليهتدفعأخالف

  نتائجهوتوجيهمتالزمان،
 
وتوجيهنسان،باإل اإلنسان،لخدمةالطبيعةتسخير غير اتجاهف

لهاختطافو العلم  البحثعىلجنايةلإلنسان،الكريمةالحياةيخدمما لغير اإلنسانسلوك

.هدفهعن

  مراءال مشهود،أمر المنحرفالتوجيههذا -2
 
ائه،وجوده،ف يتفاقمما،قائوسيظلواستش 

اجعأحيانا،   متالزمانعنرصانوالش  الخير ألنأخرى،أحيانا ويي 
 
.البش  طبيعةف

:فسيظلذلكومع-3

.الش  ويبعد الخير ببحثهيزرعأنوإىلوالموضوعية،الصدقتحريإىلدأبا،يطمحالباحث-

ا العلم  الضمير سيظل-   يسغصامدا،حاص 
 
  اإلنالضمير وإيقاظالخير نش  ف

لدىسات 

عةونش  والجماعات،األفراد  .اإلنسانيةالي  



ختاما
اآلباءظلوسيبحوثهم،لنتائجالسلبيةاالنعكاساتمنللحد يكافحونالعلماءسيظل-

  أعمارهمينفقونوالمعلمونواألمهات
 
  القيمعىلوتالمذتهم،أبنائهمتربيةف

أنها يرونالت 

  صالحير  أعضاءوتجعلهماآلخرين،معالتعايشمنستمكنهم
 
.يالبش  المجتمعف

  فرد كلحقوقبها يحددونمواثيقوضععىلحريصير  المهنأصحابسيظل-
 
جماعتهمف

  زمالئهمعسلوكهومسطرةوواجباته،
 
.الناسعامةومعالمهنة،ف

عىلفرضتكانت،أيا ودوال،وتنظيماتوأحزابا وقبائلأشا االجتماعيةالمجموعاتستظل-

النظمنوتسالعامة،اإلنسانيةاألخالقومنالخاصة،جماعتهمأخالقمنمعايير منتسبيها 

.لهاالمخالفلردعوالقوانير  

ةاإلراداتتلكمكل   ستستمر الخير
 
جلاستغالتستأصلأندونالمحمود سعيها ف

َ
المنت

  
  البحت 

 
،أوجهف َبلمنالش  ألهدافلمناقضةاوالجهالة،والغضباألنانيةبهاستبدتمنق 
شد العلم،بنور المستنير العلم  البحث مالوالجوالعدلوالحقالخير بقيمالمسي 
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