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يشرح هذا الدليل التمهيدي الدقيق القيم التي من شأنها أن 
تعبر عن السلوك المسؤول في مجال البحث العلمي في 
السياق العالمي اليوم. يحتوي على مناقشات واضحة، 

والكثير من السيناريوهات الفعلية ولذلك فإن دليل ممارسة 
أنشطة العلوم على مستوى العالم يغطي السلوكيات 

المناسبة والصحيحة، وعمليات النصب والتحيز، 
ومسؤوليات الباحث نحو مجتمعه، والتواصل مع العامة، 
والكثير من الموضوعات األخرى. إن هذا الكتاب يلقي 

الضوء على نحو خاص على البيئة المتشابكة التي تجرى 
فيها األبحاث الحديثة، والتي تمثل العلم باعتباره مؤسسة 

تتحول بفعل العولمة، والمشاريع البحثية التي تشتمل على 
علوم مختلفة، وعلوم الفريق، وتقنيات المعلومات. 

مكتوب بطريقة ميسرة وبسيطة من قبل لجنة الفريق 
المشترك بين األكاديميات تتألف من مجموعة من أكبر 
العلماء من جميع أنحاء العالم, ولذلك فإن دليل ممارسة 

أنشطة العلوم على مستوى العالم تلزم قراءته بالنسبة 
للطلبة، والممارسين وكافة المهتمين بالسلوك المسؤول في 

عالم العلوم اليوم. 

إنه يقدم اإلرشادات والتعليمات العملية إلجراء • 
األبحاث في السياق العالمي في عالم اليوم.

يغطي كافة األمور بداية من السلوك المسؤول • 
إلى التواصل مع العامة.

يحتوي على مجموعة من السيناريوهات الفعلية • 
المتعددة المستمدة من مجموعة من العلوم 

والسياقات المحلية.
يركز على الموضوعات التي نواجهها عادة في • 

التحالفات العالمية.
مكتوب من قبل لجنة من أكبر الخبراء من جميع • 

أنحاء العالم.
إنه الدليل األساسي للممارسة بالنسبة للعلماء • 

وكافة المهتمين بدعم نزاهة األبحاث.

تصميم الغالف من قبل جيسون أليخاندرو

“دليل ممارسة أنشطة العلوم على مستوى العالم عبارة 
عن قواعد مدونة السلوك الشاملة إلجراء البحوث العلمية، 

كما أنه دليل نحو المعامالت المسؤولة مع وكاالت 
التمويل، والصحف، وصانعي السياسات، والعامة، وفيما 

بينهم. حيث أنه في هذا العالم المتصل بعضه ببعض 
والذي يعتمد أكثر فأكثر على العلم وتوجهه البيانات، 

من الممكن القول بأن ذلك الفيض من الموارد والمراجع 
الموجود في هذا الكتاب ال يقدر بمال بالنسبة للعلماء 

وموصلي العلم على كافة المستويات.”
-- ماريا سيروبولو، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

“أرى أنه سيكون مصدر ترحيب وأنه قد جاء في الوقت 
المناسب. فحتى بالنسبة لواضع نظريات قديم الطراز مثلي 
ممن يملكون تلك الرؤية الرومانسية للعلم باعتباره مغامرة 

حرة ال تخضع للقيود، فإن تلك اإلرشادات تعتبر بمثابة 
الجرس الذي يذكرنا دوًما بعدد من األمور الحقيقية التي ال 

يسعنا تجاهلها.”
-- كارلو روفيلي، جامعة إيكس-مرسيليا

“يقدم لنا هذا الكتاب الفريد منظور عالمي حول 
الصعوبات والتحديات التي تواجهنا عند إجراء البحوث.”

-- ميراف أوفر، جامعة بوسطن

“لقد استمتعت كثيًرا بقراءة هذا الكتاب الدقيق المكتوب 
بطريقة سهلة وبسيطة. حيث أن دليل ممارسة أنشطة 
العلوم على مستوى العالم يغطي مجموعة كبيرة من 

الموضوعات وهي معلومات ذات صلة ومفيدة تماًما."
-- رالف آر. رستنبات الثالث، جامعة والية بنسلفانيا

تعتبر الشراكة بين األكاديميات )IAC( هي المؤسسة 
الجامعة التي تألفت عن طريق دمج ثالث شبكات تعمل 

بين األكاديميات المختلفة. كما تتضمن قيادة هذه المؤسسة 
الجامعة ممثلين من أربع شبكات إقليمية – في أفريقيا، 
ومنطقة دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ وأوروبا 
 )IAP( واألمريكتين. الفريق المشترك بين األكاديميات

يضم 130 عضًوا من األكاديميات، التي تصل مًعا 
للحكومات التي تمثل 95% من سكان العالم. 
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ظھر مشروع البحث العالمي على مدى العقود العدیدة الماضیة، وذلك مع 
أكبر من تزاید حجم األبحاث في عدد متزاید من الدول على أیدي كوكبة 

الباحثین. تتوسع الروابط الدولیة والترابطات المتعددة والمتداخلة 
التخصصات في مجال البحث بوتیرة سریعة، وذلك مع إجراء األبحاث 
بشكل مشترك ونشرھا بواسطة الباحثین المقیمین في بلدان مختلفة ویمثلون 

رى ان أخمجاالت مختلفة. وینتقل المزید من الباحثین من بلدانھم إلى بلد
ألغراض التعلیم والتدریب. وتتعھد المعرفة الجدیدة التي ینتجھا مشروع 
البحث العلمي بتوسیع فھمنا للعالم الطبیعي وتتعھد بتسریع عملیة التقدم في 
تلبیة احتیاجات اإلنسانیة في مجاالت مثل الصحة والبیئة والتنمیة 

 االقتصادیة.
ير المسؤول والممار سات السيئة تهديًدا ولكن، يشكل السلوك 

لمشروع البحث العالمي، وفي إمكان هذا السلوك أن يضعف فعالية أدائه، 
بل قد يتسبب في اإلضرار بالمصداقية األعم واألشمل للعلوم. هذا، وال 
ير  يرها من التصرفات  تزال حاالت بارزة من تلفيق البيانات و

قضايا المتعلقة بسحب المسؤولة تظهر في جميع أنحاء العالم. وال تزال ال
األبحاث من المجالت العلمية وتكرار نتائج األبحاث تجذب المزيد من 

 االنتباه.
وتزداد فرص الباحثين للمساهمة فيما ينفع المجتمع بشكل سريع، كما 
يدعا العلماء بشكل متزايد لالحتراس من الوقوع المتعمد في إساءة استخدام 

يرها من المجاالت. كما تحث هذه األبحاث العلمية المتعلقة بالحيا ة و
الفرص الباحثين على العمل على بناء المجتمع كمستشارين لرسم 

فكار العلمية والنتائج للجمهور العريض.  السياسات وكناقلين ل
واستجابة لھذه التوجھات، أطلقت األكادیمیات العلمیة الوطنیة في 

مشروًعا حول لشراكة بین األكادیمیات،العالم، التي تعمل من خالل ا



 

viii تقديم 
 

السلوك . وكان أول منتج لهذا النشاط هو 2011نزاهة البحث في عام 
شر ، الذي ن المسؤول في مشروع البحث العالمي تقرير سياسة هذا السلوك

. ويصف هذا التقرير القيم األساسية التي تشكل أساس 2012في عام 
المبادئ والتوجيهات لجميع المشاركين في  البحث كما يضع التقرير

 مشروع البحث.
تم وضع هذا الكتيب لمساعدة الطالب والباحثين األفراد والجامعات 
والمنظمات التي تقوم بإجراء األبحاث أو منظمات البحث األخرى، العامة 
والخاصة، والمجالت العلمية والمجتمعات وواضعي السياسات للعمل على 

ممارسة العلوم بحث وتأمين أسس السلوك المسؤول. تعزيز نزاهة ال
ل ، هو دليالعالمية دليل إلى السلوك المسؤول في مشروع البحث العالمي

مختصر وجذاب لسلوك البحث المسؤول. وهو مكتوب من منظور عالمي 
ويتناول مجموعة من القضايا التقليدية والناشئة المتعلقة بالمسؤولية 

ة من مختلف التخصصات. ويمكن استخدامه في العلمية، باستخدام أمثل
البيئات التعليمية، من قبل المشرفين في بيئات التدريب ومن قبل األفراد 
كذلك. ونعبر عن خالص االمتنان على مجهودات لجنة نزاهة البحث، التي 
وضعت هذا الدليل، وباألخص الرئيسين المشاركين إرنست لودفيج ويناكر 

أيًضا عمل المجموعة المستقلة من الخبراء الذين  وإنديرا نات. كما نقدر
أجروا استعراض األقران للمسودة وفًقا إلجراءات الفريق المشترك بين 

بحاث وللمراقب الذي أشرف على عملية البحث.  األكاديميات ل
على نطاق واسع، ونتوقع أن  ممارسة العلوم العالميةنأمل في استخدام 

 الية مشروع البحث العالمي.يسهم هذا الدليل في صحة وفع
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أكاديميات العلوم في العالم أسس نزاهة البحث والمسؤولية العلمية وضعت 
وتتولى صيانة معاييرها والمسؤولية العلمية كما تتولى دوًرا قيادًيا في 
مناقشة القضايا التي تتعلق بالسلوك المسؤول. وقد أصدرت األكاديميات 

اد الوطنية للعلوم في عدد من البلدان توصيات للسياسة العامة والمو
التعليمية وبيانات تهدف إلى تحسين بيئة وأجواء نزاهة البحث في بلدانهم. 
كاديميات تقارير  باإلضافة إلى ذلك، نشرت الشبكات اإلقليمية ل
واستضافت ور عمل ومؤتمرات حول تلك المواضيع. في بعض 
البلدان، تلعب األكاديميات دوًرا مباشًرا في ضمان السلوك المسؤول 

ير المسؤول خالل أنشطتها البحثية والتعليمية أو والتعامل م ع السلوك 
 من خالل المشاركة في هيئات الرقابة الوطنية.

أطلقت شبكتان عضوتان في الشراكة بين األكاديميات مشروع نزاهة 
بحاث 2011البحث في عام   الفريق المشترك بين األكاديميات ل

ن باسم المجلس المشترك بي ن األكاديميات والفريق )المعروف حتى ا
ن باسم الشبكة العالمية  المشترك بين األكاديميات للعلوم )المعروف حتى ا

. وكان أول منتج لهذا المشروع هو  السلوك المسؤول ألكاديميات العلوم
، الذي أوض القيم 2012(تقرير السياسة  :في مشروع البحث العالمي

ات قابلة للتنفيذ ألصحاب األساسية للعلوم المسؤولة، وأوصى بخطو
طراف المعنية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. وتم استخدام التقرير  ل
على نطاق واسع، على سبيل المثال، كوثيقة أساسية رئيسية من قبل مجلس 

 األبحاث العالمي.
ممارسة العلوم العالمية الدليل إلى السلوك المسؤول في مشروع 

هو المنتج الثاني للمشروع. وتنص اختصاصات المشروع لعالمي البحث ا
بحاث ية"سيطور مواد تعليم على أن الفريق المشترك بين األكاديميات ل



 

x تمهيد 

دولية للعلماء األفراد والمعلمين ومديري المؤسسات، تتناول هذه المواد 
التعليمية المبادئ والتوجيهات الخاصة بالمسؤولية العلمية، بما في ذلك 
األخالقيات العلمية والنزاهة ومسؤولية تجنب إساءة استخدام العلوم. 

 مع العلميوسوف يكون استخدام نتا هذه المواد ممكًنأ في كل أنحاء المجت
 ).IAC-IAP 2012العالمي" )

 
ة الب ا نة ن  ل

 
لقد قامت لجنة دولية بتطوير هذا الدليل، وقد قام بتعيين هذه اللجنة الفريق 
المشترك بين األكاديميات األبحاث إنديرا نات )رئيس مشارك، الهند 

 كريستي وإيرنست لودفيج ويناكر )رئيس مشارك، ألمانيا ورينفرو
)جنوب أفريقيا وبيتر درينث )هولندا وباوال كيفيما )فنلندا ولي جن جن 
)الصين وخوسيه أ. لوزانو )كولومبيا وباربرا شال )الواليات المتحدة 
. ويحتوي الدليل في آخره على قائمة كاملة بأسماء أعضاء  األمريكية

 اللجنة مع نبذة عن سيرتهم الذاتية.
البحث عدة مرات اجتماعات وجًها لوجه، وعقدت عقدت لجنة نزاهة 

مؤتمرات تدعو إلى تطوير ومراجعة المسودات، وقامت بالرد على 
 تعليقات المراجعين الخارجيين أثناء وضع اللمسات النهائية على الدليل.

 
عة  عملية المرا

 
تم مراجعة مسودة هذا الدليل خارجًيا بواسطة خبراء تم اختيارهم الختالف 

جراءات التي أقرتها لجنة الفريق  وجهات نظرهم ولمعرفتهم التقنية، وفًقا ل
بحاث. وكان الغرض من هذه المراجعة  المشترك بين األكاديميات ل
المستقلة تقديم تعليقات نقدية تساعد في إعداد تقرير سليم يطابق معايير 

بحاث من حيث الموضوعية واألدل  ةالفريق المشترك بين األكاديميات ل
واالستجابة لمسؤوليات الدراسة. تظل إجراءات المراجعة ومخطوطة 
م تقديم المراجعين تعليقات  المسودة سرية لحماية نزاهة عملية التداول. ور

 االستنتاجاتواقتراحات بناءة، إال إنه لم يتم مطالبتهم بالمصادقة على 
 .صدوره قبل للتقرير النهائية المسودة على يطلعوا لم أنهم كما والتوصيات،
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رير عو الت  مرا
 

شخاص  بحاث بخالص الشكر ل يتقدم الفريق المشترك بين األكاديميات ل
 التاليين لمراجعتهم لهذا التقرير، وهم

 
ر و  ، رئيس المكتب اإلداري، وكالة نزاهة البحث، فيينانيكو 
ريمان يو  كلية السير ويليام دون لعلم ، أستاذ علم األمراض ورئيس ما

 األمراض، جامعة أكسفورد
ينك ار ، مدير برنامج سياسات العلوم، المنظمة األوروبية لعلم ميشي 

 األحياء الجزيئي
ا ستاير   ، أستاذ علم السموم البيئية، جامعة ليدزأ

يو باسترانا ، المدير التنفيذي وأمين الخارجية، أكاديمية العلوم في سير
وعضو الفريق العامل للسالمة البيولوجية بالفريق المشترك بين  كوبا،

 األكاديميات
يرر  ، رئيس التحرير، المنظمة األوروبية لعلم األحياء الجزيئيبيرند بول

مد سرور ، أستاذ مساعد بكلية الصيدلة، جامعة حلوان، القاهرة، سام 
 والرئيس المشارك، األكاديمية العالمية لشباب العلماء

 
عة  مرا عملية المرا

 
تولى مراقب المراجعة مسؤولية التأكد من تنفيذ االختبار المستقل لهذا 
بحاث ومن  التقرير وفًقا إلجراءات الفريق المشترك بين األكاديميات ل

 دراسة تعليقات المراجعة بعناية.
بحاث بخالص الشكر عن  يتقدم الفريق المشترك بين األكاديميات ل

 اقب في عملية المراجعة إلىمشاركته كمر
 

، والرئيس المشارك ي كوير ، الرئيس السابق، أكاديمية العلوم )فرنسا
الشبكة العالمية  -) IAPالسابق للفريق المشترك بين األكاديميات )

 ألكاديميات العلوم



 

xii تمهيد 
 

 الدعم المال
 

وزارة الخارجية األمريكية قدم الدعم المالي لتنفيذ المشروع كل من 
واألكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم والفريق المشترك بين األكاديميات 

 للعلوم.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممارسة العلوم العالمیة
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و  الب العلم  السلو المس
 والسيا العالم

ر عامة  ن
 
 

 
 

يعد البحث العلمي مغامرة من المغامرات الرائعة في عصرنا هذا. إن 
الباحثين هم جميعهم أعضاء في المجتمع العالمي الذي ينتج معرفة جديدة 
ير مسبوق. وتغير هذه المعرفة الجديدة المجتمع من خالل  بمعدل 

 تجاه رناتفكي طريقةالمساهمة في تطوير التقنيات الجديدة ومن خالل تغيير 
 .ومؤسساتنا أنفسنا وتجاه الطبيعي العالم
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أدى نمو االكتشافات العلمية وتسارع وتيرتها إلى جعل القرن الحادي 
والعشرين زمن شديد اإلثارة للباحثين. وتعمل فرق دولية كبيرة على حل 

نوم الجيالمشاكل التي كان من المستحيل حلها في الماضي، مثل تفسير 
البشري أو البحث عن المادة المظلمة أو تحليل "البيانات العمالقة" الواردة 
من وسائل اإلعالم االجتماعية. وتنشأ مجاالت جديدة للبحث من تقاطع 
التخصصات التقليدية، مثل تقنية النانو الحيوية وعلم االقتصاد العصبي 

ليمشر  ون بتوليد معرفة . يقوم الباحث2006 نوسينوف وأليمان 2003)
يمكنها إحداث تغيير جوهري في الزراعة وإنتا الطاقة وحماية البيئة 
واالتصاالت والعديد من الجوانب األخرى للحياة البشرية. ويعتمد مستقبلنا 

 فوق هذا الكوكب إلى حد كبير على نتائج األبحاث.
مثل بقية المجتمع، شهدت مشروعات األبحاث تغيرات هامة. وقد 

تكنولوجيا المعلومات تغيرات جذرية في طريقة إجراء األبحاث  أحدثت
وطريقة تفاعل الباحثين مع بعضهم البعض. وال يعمل معظم الباحثين على 
مهام فردية فقط ولكن كأفراد في فرق بحثية تضم أشخاًصا من خلفيات 
ووجهات نظر مختلفة، وربما تكون ذات نطاق دولي. وتعزز الحكومات 

قيمة الدور الذي يلعبه البحث العلمي في ازدهار حياة التي تعترف ب
المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، تعزز هذه الحكومات من دعمها 
للعلوم وللهندسة.  ونتيجة لذلك، ازدادت أعداد العلماء والمهندسين الذين 
يعملون اليوم بالماليين عما كان عليه الحال قبل عقدين فقط من الزمان 

)NSB 2012.( 
أدت التغييرات الجارية في األبحاث إلى ظهور تحديات، وقد تتسبب 
االبحاث الجماعية في خلق صراعات باإلضافة إلى إتاحة الفرص. وقد 
يعرقل التوسع السريع في مجتمع الباحثين وعددهم وصول التقاليد 
والمبادئ األخالقية للباحثين الجدد. وقد تكثف زيادة التنافس على الموارد 

التي يواجهها الباحثون، بما في ذلك الباحثين الشباب، لنشر  الضغوط
المزيد من األبحاث والنشر في أفضل المجالت المرموقة. تزيد األدوات 

 سرعة من االجتماعية اإلعالم ووسائل المدونات مثل المدعمة بالتكنولوجيا
 لزمالءا بين التعاون ضعف في أيًضا تسهم أن يمكن ولكن العلمي التواصل

 .موثوقة ير معلومات انتشار تسهل أو



 

 3    السلوك المسؤول في البحث       

 

ويسافر العديد من الباحثين إلى بلدان قد يواجهون فيها ممارسات بحثية 
مختلفة عما اعتادوا عليه، أو ربما يشتركون في األبحاث المتعددة 

قبل. وقد أصب المشهد البحثي التخصصات ال تشبه أي بحث قاموا به من 
أكثر تنوًعا وترابًطا وأسرع وتيرة، وفي نفس الوقت، أكثر تعقيدا من أي 

 وقت مضى.
وقد عرف الباحثون الشباب والمبتدئون طيلة تاري البحث معايير 
السلوك من خالل العمل مع الباحثين األكثر خبرة. وستظل عملية التعلم 

تدريب األجيال القادمة من الباحثين. عن طريق العمل هذه أساسية في 
ومع ذلك، يستطيع الباحثون الجدد االستفادة من وجود مصدر للتوجيهات 
موجز وسهل الوصول إليه، مثل التوجيهات التي يتعين على الباحثين 
األكثر خبرة مراجعتها واتباعها أيًضا. ويستطيع جميع الباحثين االستفادة 

 شهد البحثي وآثارها المحتملة.من فهم أفضل للتغيرات في الم
 كتيًبا يقدم ICSU، نشر المجلس الدولي للعلوم )2008في عام 

إرشادات حول مسؤوليات الباحثين وحريتهم لتحقيق أقصى قدر من من 
تصب  كيففوائد العلوم للمجتمع. وبعد عام واحد، تم نشر الدليل التربوي 

. وفي NAS-NAE-IOM 2009 دليل لسلوك البحث المسؤول )عالًما
 والفريق IAC، نشر المجلس المشترك بين األكاديميات )2012عام 

الشبكة العالمية ألكاديميات العلوم  -) IAPالمشترك بين األكاديميات )
الذي  ،تقرير السياسة :دليل السلوك المسؤول في مشروع البحث العالمي

ر حث. وأقيصف قيم البحث وكيف ينبغي أن توجه تلك القيم إجراء الب
بوجود تقاليد وثقافات بحثية مختلفة لمختلف  2012تقرير عام 

التخصصات والبلدان. ولكنه زعم أن القيم األساسية للبحث تتجاوز حدود 
التخصصات أو الحدود الوطنية، وتشكل أساًسا لمبادئ السلوك التي تحكم 

 كل األبحاث.
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ن ما هو إال تعديل وتنقي وتوسيع إن الدليل الت     ربوي الذي تقرأه ا
لتقرير السياسة العامة السابق، الذي كتبته نفس اللجنة. ويشمل ادليل هذا 
قدًرا كبيًرا من نفس المحتوى، وحتى بنفس اللغة في بعض الحاالت ويتم 
طباعة نص توصيات التقرير بالنبط االسود السميك في هذا اإلصدار. ومع 

فإن أهداف هذا اإلصدار مختلفة عن الوثائق السابقة. وقد تم كتابته ذلك، 
ليكون بمثابة دليل عملي يتم تنفيذه في بيئة بحث يتم تغييرها بواسطة 
العولمة ومشاريع البحث المتعدد التخصصات والعلم الجماعي وتقنيات 
المعلومات. ويتناول كالً من القضايا طويلة األمد في التنفيذ المسؤول 
بحاث والقضايا الناشئة. وال يستهدف الباحثين الجدد فحسب، بل  ل
يستهدف كذلك الباحثين األكثر خبرة ومسؤولي البحث والممولين وصناع 
القرار، وهم ينحصرون جميًعا في االتجاهات العامة التي تعيد تشكيل 

 مشروع البحث. 
البحث التي توصف بأنها يوفر هذا الدليل نظرة عامة على سلوكيات 

ير المسؤولة  مسؤولة ويتعين االلتزام بها ونظرة عامة على السلوكيات 
التي ينبغي تجنبها. ويستخدم أمثلة محددة من مجموعة متنوعة من 
المجاالت لتقديم التوجيه المناسب للباحثين في جميع المجاالت ويتوازى 

ية ت األرقام الزوجية عملتنظيم الدليل مع عملية البحث. وتتبع الفصول ذا
البحث، بدًءا من التخطيط واالستعداد إلجراء البحث )الفصل الثاني 
ير المسؤولة  ، ومنع ممارسات البحث  وإجراء البحث )الفصل الرابع
، واإلبال عن نتائج البحث )الفصل  والتعامل معها )الفصل السادس

، والتواصل مع صناع القرار والجمهور )الفص . وتناق الثامن ل العاشر
الفصول ذات األرقام الفردية القضايا األوسع المرتبطة بإجراء البحث مثل 
مسؤوليات الباحث لمحاولة منع إساءة استخدام البحث والتكنولوجيا ذات 
، ومسؤوليات الباحث تجاه المجتمع في تخطيط  الصلة )الفصل الثالث

، ومواءمة الحواف ز مع البحث المسؤول وتنفيذ البحث )الفصل الخامس
. وال  ، ومنافع وتحديات التعاون الدولي )الفصل التاسع )الفصل السابع
رافي شامل،  تمثل المراجع والمصادر اإلضافية مصدر مرجعي ببليو

 هاتناول يتم التي الموضوعات حول المواد من بالمزيد القارئ تمد ولكنها
.فصل كل في
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نوعان من المربعات مصاحبة للنص. فهناك مربعات تشير إلى يوجد 
أو تركز على مناقشة نقطة البحث في كل فصل. وهناك مربعات أخرى 
تصف سيناريوهات لمناقشة الحاالت االفتراضية والمسائل ذات الصلة 

.  لتشجيع النقا
الفرضية الرئيسية التي يقوم عليها هذا المشروع هي أن الوقاية خير 

، أي أن بذل جهود أكثر وأفضل لتثقيف وتدريب الباحثين حول من ا لعال
أهمية االلتزام بالمعايير العالية والممارسات الجيدة سوف يعجل بالتقدم في 
المعرفة وسيزيد من النتائج اإليجابية للبحث. وتتوافر العديد من 
اإلصدارات التي تصف السلوك المسؤول في مجال العلوم. وأهم ما يميز 

ذا الدليل أنه يركز على معايير متسقة دولًيا في بيئة أبحاث عالمية متغيرة ه
بشكل سريع. وال يزال بعض هذه المعايير في حالة تغير مستمر ولم يتم 
تبنيها بشكل عام. ولكن كل باحث يحمل على عاتقه مسؤولية اإلسهام في 

لى افظة عتطوير ونشر هذه المعايير، كما يتحمل كل باحث االلتزام بالمح
نزاهة البحث. وقد وضعت المجتمعات في جميع أنحاء العالم ثقتها في 
البحث العلمي لتوليد المعرفة لنفسها وفهم وحل المشاكل األساسية. 
وللحفاظ على هذه الثقة، يجب على كل فرد مشارك في مشروع البحث أن 

 يساعد في ضمان إجراء البحث بشكل مسؤول.
 

ات  ات والتعري طل ا الدليالم   
 

 البحث
 

يتعامل هذا التقرير مع البحث باعتباره يشمل العديد من أشكال الفكر 
اإلنساني بما في ذلك العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية والسلوكية والعلوم 
اإلنسانية.  ومن ثم، يحتوي البحث على إنتا معلومات جديدة في 

سواء كانت علوًما نظرية أو  المجاالت المعترف بها تقليديا كالعلوم،
تجريبية أو حسابية، وفي المجاالت األخرى التي ترتكز على التحليل 

دلة التجريبية.  العقالني ل
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ير المسؤولة في البحث  السلوك أو الممارسات أو التصرفات 
 

ير األخالقية ير المر يشار في هذا التقرير إلى جميع السلوكيات  وب و
فيها من قبل الباحثين التي تتعلق بإجراء البحث باسم ممارسات البحث 
ير المسؤولة. ويشير التقرير  ير المسؤولة أو السلوكيات أو التصرفات 
وب فيه باسم ممارسات البحث المسؤولة أو  إلى السلوك األخالقي والمر

 السلوكيات أو التصرفات المسؤولة.
 

 حتیالسوء السلوك واال
 

تعرف العديد من البلدان سوء السلوك واحتيال البحث بأنه يتضمن 
ير المسؤولة مثل فبركة أو تزوير  تصنيفات خطيرة من ممارسات البحث 
البيانات أو السرقة الفكرية. وتضيف بعض البلدان إلى سوء السلوك أو 

م ااالحتيال سلوكيات مثل إعاقة التحقيق في سوء سلوك البحث أو االنتق
 من المبلغين عن المخالفات.

 
 االنحياز

 
راض هذا التقرير، يتم تعريف االنحياز بأنه ميل أو تحيز إلى باحث  أل
أو مجموعة من الباحثين مما يجعل الباحث يرتكب خطأ منهجياً في عملية 
البحث ويضر بصالحية العمل الناتج. ومن الممكن أن توثر التحيزات 

م على تصميم البحث وجمع البي انات وتفسيرها، أو اإلبال بالنتائج. ور
انه من الصعب أو المستحيل القضاء على التحيز تماًما، إال أنه يمكن اتخاذ 

 خطوات لتحديد وتقليل أخطر مصادر التحيز المحتملة.
 

 تضارب المصال
 

يشار إلى وجود تضارب في المصال لدى الباحث عندما يوجد احتمال أن 
يرها  يتأثر الحكم أو الموضوعية باالعتبارات المالية أو الشخصية أو 
البا ما يطلب رعاة األبحاث ومؤسسات البحث من  من االعتبارات. و
 الباحثين اإلفصاح عن تضاربات المصال المحتملة أو التي قد تتطلب

 في تضارب لديه يوجد الذي الباحث مشاركة تقيد أو إضافية رقابة إجراءات
.العمل
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 )PIالباحث الرئيسي )
 

يشير هذا المصطل إلى كبار الباحثين في مختبر أو في مجموعة بحثية. 
ويكون الباحثون الرئيسيون في كثير من األحيان المشرفين األساسيين على 

نون مسؤولين عن طالب الدراسات العليا وزمالء ما بعد الدكتوراه ويكو
 مختلف المهام مثل تقديم المقترحات واالمتثال للوائ المتعلقة بالبحث.

 
ا الدلي دام  ست  الطر الممكنة 

 
يمكن استخدام هذا الدليل بالعديد من الطرق المختلفة. فمن الممكن قراءته 
بواسطة األفراد أو مناقشته في مجموعات أو تدريسه في الندوات أو 
الفصول. كما يكمن أن يشكل األساس لندوة عبر اإلنترنت أو مناقشة 
تتضمن مجموعات أكبر أو ذات توزيع أكثر انتشاًرا. ويمكن استخدامه 
من قبل مجموعة أو مؤسسة بحثية لتكمل مدونات قواعد السلوك الحالية. 
أو يمكن استخدامه لوضع مدونة قواعد سلوك لمجال أو مؤسسة بحثية 

و قصير بما يكفي لتوضيحه في ورشة عمل واحدة أو يمكن محددة. وه
دمجه مع مواد أخرى في التعامل مع األبحاث المسؤولة على مستوى 

 أوسع.
سعت اللجنة لجعل هذا الدليل موجًزا قدر اإلمكان. ويتوفر كم هائل 
من المواد الممتازة حول نزاهة البحث والمسؤولية العلمية، وتوفر أقسام 

مصادر اإلضافية" في نهاية كل فصل المعلومات الالزمة "المراجع وال
 حول الوصول إلى هذه المواد.

تم تصميم سيناريوهات المناقشة في هذا الدليل للتشجيع على تقصي 
األسئلة الصعبة. وهي ليست ذات إجابات سهلة أو حلول بسيطة. وثمة 

عيين أفراد أو مجموعات طريقة الستخدام سيناريوهات المناقشة هذه بت
لعرض وجهات النظر المتناقضة والدفاع عنها. ويستطيع المناقشون تحديد 
األطراف المتأثرة، سواء من األفراد أو المؤسسات أو مجاالت البحث أو 

 استكشاف ذلك بعد ويمكنهم. الموقف هذا في طرف كل ومصال المجتمع،
 أيًضا يمكن كما. إجراء كل على المترتبة والنتائج الممكنة اإلجراءات

 المتضاربة المصال ذوي األطراف أدوار خار للعمل المناقشين تشجيع
.المحتملة باإلجراءات المرتبطة والشكوك للتبادالت أعمق الستكشاف
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ستعداد للب طيط وا  الت
 
 

 
 

التوصل إلى أفكار ووضع خطة للبحث تعد من أكثر الخطوات إثارًة إن 
في عملية البحث. وهي عملية تجمع بين اإلبداع والتعاون والحكم 
والتجربة. كما تتضمن أيًضا القيم األساسية للبحث ومبادئ السلوك 
المسؤول المستمدة من تلك القيم. ويستطيع الباحثون الشباب أو األقل خبرة 

 ادة من الموجهين المتمكنين في تخطيط بحوثهم.االستف



 

 الفصل الثاني 10

تنشأ قضايا كثيرة متعلقة بالسلوك المسؤول أثناء وضع أفكار وخطط 
الًبا ما تتم مراجعة  البحث. ويتعين االعتراف بمصادر أفكار البحث. و
مقترحات وخطط البحث بواسطة األقران قبل بدء العمل. أصبحت األبحاث 
االألبحاث أكثر أهمية، والتي لها آثار على المراجعة بواسطة األقران. 

يشرح هذا الفصل القضايا التي ينبغي وضعها في االعتبار عند تخطيط و
 وإعداد البحث.

 
 يم الب

 
يستند السلوك المسؤول في البحث إلى القيم اإلنسانية األساسية التي تطبق 
في العديد من المجاالت األخرى للحياة البشرية. ولكن القيم األساسية التي 

حددة في إجراء البحث. ويؤدي تطبيق تشكل أساس البحث تحمل آثاًرا م
هذه القيم في وضع خطة بحث وفي المراحل المتعاقبة للبحث إلى مبادئ 
الباً ما  مميزة تستطيع توجيه الباحثين إلى اإلجراءات التي يتم اتخاذها، و

 تملي ممارسات معينة، مثل تقارير وافية ودقيقة لنتائج البحث.
 

 ساسية السبعة للبحثويستند هذا الدليل إلى القيم األ

 األمانة •
 اإلنصاف •
 الموضوعية •
 الموثوقية •
 الشك •
 المساءلة •
 الصراحة •

تعتمد القائمة على عدد من التوجيهات األخرى والتقارير بشأن نزاهة 
-AG-NHMRC ؛3rd WCRI 2013البحث من السنوات األخيرة )

UA 2007؛ CAS 2007؛ CCA 2010؛ DFG 2013; ESF 
2010; ESF-ALLEA 2011; GBAU 2004; IAS 2005; ICB 2010; 

JANU-JAPU-FJPCUA-SCJ 2014؛ NAS-NAE-IOM 2009؛ NRC- 
IOM  2002; RIA 2010; SCJ  2006;  Steneck  2007.( 



 

 11 التخطيط واالستعداد للبحث 

في مجال البحث إلى تنفيذ البحث واإلبال بنتائجه التحلي باألمانة يدل 
 المحتملة بشكل كامل ودون خداع.وتطبيقاته 
خرين باحترام وبدون تحيز، سواء التحلي باإلنصافيعني  ، معاملة ا

في نقل أفكار أحد الزمالء في ورقة بحثية أو توجيه طالب في إجراء 
البحث على نحو سليم. وينبغي على العلماء والباحثين، في البحث، كما في 

 يعاملوهم. الحياة، معاملة األخرين كما يحبوا أن
إلى محاولة الباحثين تجاوز أفكارهم المسبقة الموضوعية تشير 

وتحيزاتهم إلى المراقبة وتسجيل الحقائق وإلى األدلة التجريبية التي تبرر 
االستنتاجات. وال يستطيع الباحثون التخلص تماًما من تأثير وجهات 
نظرهم الخاصة، ولكن باستطاعتهم السعي لجعلها موضوعية قدر 

 اإلمكان.
وضعت مجتمعات البحث على مدى سنوات عديدة طرًقا لتحسين 

النتائج التي يحصلون عليها، ويجب على الباحثين االلتزام بهذه موثوقية 
 الطرق أو إثبات أن نهجهم البديل سيؤدي إلى نتائج جديرة بالثقة.

دلة التجريبية أن يحافظ الباحثون على درجة من  يتطلب االمتثال ل
تجاه نتائج واستنتاجات البحث بحيث يتم إعادة فحص النتائج الشك 

 والتفسيرات وتحسينها باستمرار.
يرهم من الباحثين وأمام المجتمع ككل  مسؤولونيعتبر الباحثون  أمام 

وأمام الطبيعة. وفي حالة االعتراض عليهم، ال يمكنهم االستئناف أمام 
 اناتهم يمكن تبريرها.السلطة ولكن يجب أن يثبتوا أن نتائجهم أو بي

خرين لكي يتقدم  بالصراحةأخيراً، يحتا الباحثون للتحلي  مع ا
البحث. ويستحق جميع الباحثين أن يعملوا بشكل مستقل أثناء موازنتهم 
بين اعتبارات التنافس سواء كانت فرضياتهم مدعومة أم ال. ولكنهم 

يها جاتهم وأدلتهم وأسبابهم التي تستند إليحتاجون في النهاية إلى نقل استنتا
استنتاجاتهم إلى األخرين بحيث يمكن فحص تلك االستنتاجات ونشرها. 

 بعناية ياناتالب تخزين بالنسبة للعلوم االختبارية والتجريبية، فإنها تتطلب
.عنها لالمب النتائج سياسة إليها تستند التي األخرى والمعلومات البيانات وإتاحة
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تشرح أولوية هذه القيم السبع لماذا تعد الثقة سمة أساسية لمشروع 
البحث. ويتوقع الباحثون أن يتصرف زمالؤهم وفق هذه القيم. وبينما نجد 
 ، ير واض أمثله لبعض المواقف التي يتم تطبيق قيم البحث فيها بشكل 

الل ضيع البحث خكما في األبحاث النفسية التي قد تتضمن خداًعا في موا
ير عادية للغاية ويتعين اإلبال عن  تجربة ما، فإن هذه المواقف 
االنحرافات بشكل كامل. وعندما يفشل أي باحث في االلتزام بقيمة من قيم 
خرين.  البحث، فإن الثقة في هذا الشخص تتضاءل بين الباحثين ا

انب باإلضافة إلى ذلك، قد تتضرر ثقة الجمهور في البحث، إلى ج
 التأثيرات الضارة على مجتمع البحث بأكمله.

 
ي مية التو  أ

 
سيصب الموجهون هم المصادر األساسية للنصيحة والتوجيه بالنسبة 
للباحثين الشباب والباحثين المبتدئين فيما يتعلق بوضع خطة البحث كما 
سيستعينون بهم كمصادر أساسية في بعض المجاالت األخرى. وفي الواقع، 

الدروس التي يتعلمها الباحث من الموجهين أو أقرانه أكثر قيمة من  تعتبر
التي يتعلمونها من الكتب الدراسية. ومن الممكن أن يعمل مستشار هيئة 
التدريس أو المشرف كموجه، ولكن التوجيه المثمر عامة يعني التواصل 
عن كثب وبشكل شخصي أكثر. ويساعد الموجهون المتدربين والطالب 

المشروع العلمي واإلسهام فيه. وفي المقابل، قد يقوم هؤالء  على فهم
المتدربون والطالب بتنفيذ جوانب من أعمال الموجهين. وكما ورد في أحد 
التقارير "الموجه الجيد هو من يسعى إلى مساعدة الطالب على تحسين 
 خبرتهم التعليمية ومساعدتهم في االندما في المجتمع في ثقافة انضباطية

ويسعى إلى مساعدتهم في إيجاد فرص عمل مالئمة. ويمكن أن تمتد هذه 
االلتزامات إلى ما بعد التعليم الرسمي ويستمر إلى أو من خالل الحياة 

 ). NAS-NAE-IOM 1997المهنية للطالب" )
يتحمل الموجهون مسؤولية خاصة لمساعدة الباحثين الجدد في       

 تطيعتس هذه مثل األدلة أن السيطرة على األبعاد األخالقية للبحث. في حين
 ههذ تطبيق أن إال البحث، عليها يقوم التي العامة والمبادئ القيم شرح

.البحث وتقاليد التخصص باختالف يختلف أن يمكن والقيم المبادئ
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ويستطيع الموجهون أن يشرحوا كيف تعكس ممارسات محددة وتعزز 
إجراء البحث بطريقة مسؤولة والتأكد من تمرير هذا الفهم من جيل من 
الباحثين إلى آخر. يمكن أن ينطوي نقل القيم والممارسات للطالب وحملة 

ة غلب على الحواجز اللغويالدكتوراه الدوليين على تحديات خاصة، مثل الت
همية المتزايدة للتعليم والبحث عبر الحدود، يحتا  والثقافية. ونظًرا ل
كبار الباحثين والمؤسسات للتأكد من أن جميع أعضاء الفريق وجميع 
بحاث الناتجة يفهمون قيم البحث وتطبيقها العملي.  المؤلفين المشاركين ل

ا لوجه بين شخص وآخر، فإن جودة وألن التوجيه يتسم بأنه عالقة وجه
التوجيه قد تختلف بين المتدربين أو الطالب. والنتيجة المحتملة هي أال 
يحصل جزء من الباحثين الشباب على التدريب الفعال الذي ينبغي أن 

). 1-2يحصلوا عليه، وقد ينشأ تضارب في بعض الحاالت )انظر المربع 
لعالمية لشباب العلماء أن العلماء كشف تقرير صدر مؤخًرا من األكاديمية ا

الشباب من مختلف أنحاء العالم يتفقون على أن عدم وجود التوجيه السليم 
قد يكون عقبة كبيرة أمام تحقيق النجاح في حياتهم المهنية )فريسينهام 

. وينبغي على الموجه الجيد تقديم التوجيه المهني وتبادل 2014وبيودري 
وتعزيز التواصل وتحقيق توازن سليم بين  األفكار ومناقشة النتائج

المصال الشخصية والمهنية. وهم القدوة والمحور الذي ترتكز عليه عملية 
 الحفاظ على السلوك المسؤول في بيئة البحث وتعزيزه.

ينبغي على جميع أعضاء منظومة البحث اتخاذ خطوات لضمان 
البحث حصول كل باحث جديد على التوجيه الفعال. ولدى مؤسسات 

مسؤوليات خاصة. وتتم مكافأة أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات البحث 
يرها من جوانب  في المقام األول بناًء على سجل منشوراتهم البحثية و
األداء التي ال عالقة لها بالتوجيه. وقد يرى بعض أعضاء هيئة التدريس 

ير ممول."   التوجيه المتعلق بالسلوك المسؤول "تفويًضا 
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شة  .1-2المرب   سيناريو المنا
تم ير م  مشر 

 
أنت طالب دكتوراه في علم البيئة وعلم األحياء التطوري. وتعمل 
على مقترح لمنحة لقضاء ثالثة أسابيع من العمل الميداني في بنما. 

األساسية وإذا حصلت على تمويل، سيمكنك جمع بعض العينات 
إلتمام الفصل األخير من أطروحة الدكتوراه الخاصة بك. وقد تم 
تعيين مشرفتك رئيًسا للقسم العام الماضي، ومنذ ذلك الحين وأنت 
م حصول المشرفة على  تكاف لمقابلتها ومناقشة تقدمك معها. ور
م  مسودة المقترح منذ شهر، إال إنك لم تتلق أي رد منها على الر

 لمفترض تسليم المقترح في أقل من أسبوع.من أنه من ا
أصبحت ال تشعر باالرتياح خالل العام األخير بسبب اتصال 
المشرفة بك في اللحظة األخيرة، إللغاء موعد المقابلة أو لعدم ردها 
على رسائل البريد اإللكتروني. وتريد تجنب التعرض لهذا الموقف 

ب في طلب  تخصيص المزيد مرة أخرى. باإلضافة إلى ذلك، تر
 من الوقت والدعم منها في المراحل األخيرة من مشروعك البحثي.
ما الذي يمكنك القيام به حتى تتم مراجعة مقترحك للمنحة في 
الوقت المحدد كيف ينبغي عليك مواجهة المشرفة بالحديث عن 
عدم راحتك ما الممارسات التي يجب على القسم القيام بها لمنع 

 هذه النزاعات
 
 

حوافز ألعضاء هيئة التدريس ليكونوا موجهين أكثر فعالية، يجب ر ولتوفي
على المؤسسات وضع التوجيه في حسبانها أثناء التعيين والترقية وربما 
ت المالية المباشرة للموجهين. وتعمل  ينبغي عليها تقديم المزيد من المكاف
 بعض المؤسسات الستكشاف أساليب جديدة لتسهيل التوجيه الفعال لجميع

طالب الدراسات العليا، مثل تدريب الموجهين وبرامج التطوير الوظيفي 
. وتتحمل المؤسسات في نهاية المطاف NRMN 2015التكميلية )

مسؤولية إدراك الطالب وزمالء ما بعد الدكتوراه لحقوقهم فضالً عن 
 القواعد والممارسات التي تحكم البحث.
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إن الجهود المبذولة لتشجيع التوجيه الفعال بشكل أوسع من الممكن أن 
برنامًجا  Natureتحقق تأثيًرا إيجابًيا. على سبيل المثال، وضعت مجلة 

سنوًيا للجوائز للتوجيه في مجال العلوم. باإلضافة إلى ذلك، وكجزء من 
برنامج المن الدراسية لطلبة الدكتوراه في الرياضيات والفيزياء والكيمياء 
وعلوم الكمبيوتر والهندسة، تدعم مؤسسة دويتشه تليكوم التوجيه 

 National Pact for Women in MINTللحاصلين على المن )
Careers 2013.( 

 
ا مايت ا و عترا ب كار الب وا ة أ  يا

يتطلب إنشاء خطة بحث تفكيًرا ومناقشة. ومن خالل االعتماد على 
معرفتهم المتراكمة وإبداعهم الشخصي، يدقق الباحثون فيما هو معروف 
التخاذ قرار فيما ينبغي فعله تأتي بعض األفكار في ومضة إلهام، ويعتقد 

. بينما تأتي أفكار 1929أن "الخيال أهم من المعرفة" )فيريك  آينشتاين
أخرى ببطء من خالل المناقشة والمراجعة. لكن النتيجة عبارة عن منتج 

 سؤال يتطلب اإلجابة عليه. -قيم لمجتمع البحث 
إن أحد جوانب البحث الممتاز هو أهمية السؤال المطروح. وينبغي 

ؤل عما إذا كانت تلك األبحاث المخططة على الباحثين وفرق البحث التسا
ستسهم بشكل كبير في النهوض بالمعرفة. وسيعتمد الحكم على قيمة 
وأهمية أسئلة البحث حول الوقت والمجال. ويتمتع كل من العلم الثوري 

 والتزايدي بالقيمة كما أنهما ضروريان.
ير واض عند استعادة األحداث. الباً ما يكون مصدر خطة البحث   و

بحاث، ويتوقع الناس أن يتم االعتراف  لكن األفكار هي شريان الحياة ل
). 2-2بمساهماتهم في خطة البحث وهم يستحقون ذلك )انظر المربع 

تمع مجلمساهماتهم في العمل الجماعي لل ويتلقى الباحثون أيًضا التقدير
ذا، هالبحث، حيث يعتبر نظام المكافأة قوة دافعة قوية ومفيدة في البحث. ل

تقع على عاتق الباحثين مسؤولية االعتراف بمصدر أفكارهم ونسبة الفضل 
خرين عند استخدام أفكارهم.   إلى ا
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شة 2-2المرب    سيناريو المنا
كرية ة ال  من السر

 
أنت زمیل ما بعد الدكتوراه في مجموعة بحثیة. ویقوم زمیل ما بعد 
الدكتوراه جدید نسبیًا في الفریق ولغتھ األم مختلفة عن تلك 
المستخدمة في المختبر ویعد مقتًرحا للتمویل مع باحث رئیسي لوكالة 
حكومیة ویطلب مساعدتك في مسودة المقترح. وأثناء المحادثة، تجد 
أن الباحث قد أعطاك عدة مقترحات مقدمة سابقًا من المختبر 

ن لم یعط توجیھات واضحة حول كیفیة الستخدامھا كأمثلة، لك
استخدامھا. وتتضمن مسودة مقترح مرحلة ما بعد الدكتوراه نًصا 
أصلیًا یصف البحث الذي سیتم إجراؤه، وھو یتطلب بعض التعدیل. 
وتتضمن المسودة أیًضا قدًرا كبیًرا من النصوص التي تم نسخھا 

رح دیم المقتببساطة من المقترحات المقدمة كأمثلة. ویقترب وقت تق
 للوكالة بشكل سریع وأنت تجھز مقترحك الخاص للتمویل.

هل أن تعتقد هذا السلوك سرقة فكرية ما الذي قد تقوله لباحث 
خر ما الخطوات التي ينبغي أن يتخذها الباحث  ما بعد الدكتوراه ا
الرئيسي لضمان دراية الطالب وباحثي ما بعد الدكتوراه 

 د استخدام األعمال السابقةبالممارسات المناسبة عن
 
 

قبل مناقشة أفكار البحث بشكل علني، فإنها تظل بشكل عام سرية حيث 
يقوم الباحثون، فرادى وجماعات، بالعمل على حل المشاكل الصعبة 
المتعلقة باكتساب المعرفة الموثوقة. وقد تنطوي هذه المرحلة من عملية 
البحث في بعض األحيان على عملية موازنة دقيقة. تصب األفكار أفضل 

خرين. ولكن قد يكون من الصعب حماية األفكار إذا عند من اقشتها مع ا
كانت مناقشتها تتم على نطاق واسع، ال سيما بعد أن سهلت االتصاالت 

كر الب بشك علن اإللكترونية تدفق المعلومات.  لى أن يتم نشر  و
ماية المعلومات السرية  ام ب لت ين ا وأ ينب على البا

ططات  ا لم ات األب تر  أو م
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ا ات األب تر ران لم  استعرا األ
 

قبل تخصيص الموارد لبحث مقترح، يتم عادة تقييم مقترح مكتوب عن 
طريق باحثين آخرين ومديري أبحاث. وفي القطاع الخاص، يحدث هذا 
التقييم عموًما داخل شركة أو داخل اتحاد صناعي. وبالنسبة للبحث 

تعرف أيًضا بمراجعة  -األكاديمي أو الحكومي، فإن استعراض األقران 
الًبا للحكم على األبحاث. وهي ه -االستحقاق  ي الوسيلة المستخدمة 

تتضمن تقييم مقترح بحث بواسطة أخصائيين مؤهلين، مثل باحثين يعملون 
على أسئلة وثيقة الصلة بتلك التي يتناولها المقترح. على سبيل المثال، قد 
تقوم وكالة تمويل بتكوين فريق مراجعة من الخبراء لتقييم المقترحات 

عة استجابة لطلب محدد أو لطلب تقديم اقتراحات. المقدمة  وتم مرا
اما أساسيا  را أساسيا لمشرو الب والت ات الب عن تر م

ين  .للبا  )انظر الفصل الثامن للمزيد حول استعراض األقران
يمكن أن يحدد استعراض األقران تخصيص العديد من أنواع الموارد 

في ذلك الجوائز أو التوظيف أو الترقية أو بجانب تمويل األبحاث، بما 
استخدام األدوات أو المرافق. وتوجد بدائل الستعراض األقران للمقترحات 
وتستخدم على نطاق واسع في بعض الحاالت. على سبيل المثال، قد يتم 
تكليف مديري البرامج بتخصيص التمويل. وهناك بدائل أخرى مثل دعم 

أو تمويل فرق البحث لتحقيق أهداف معينة،  الباحثين بداًل من المشاريع
 وهي تتضمن استعراض الخبراء في مرحلة من المراحل.

في حين يعد استعراض األقران أداة هامة لصنع القرار العلمي، إال أنه 
الًبا ما تقلل مقترحات البحث وعملية المراجعة من  ينطوي على قيود. 

وك التي يحتمل أن تصاحب وهي الشك -قيمة خاصية مهمة للبحث المقترح 
المعرفة التي سيتم توليدها. ينبغي على المحققين أن يكونوا صادقين فيما 

رير الذي يعبر عنه كتب -يخص كل من الفوائد المتوقعة من البحث المقترح 
 البحث هذا وحدود - الممول مراجعة معايير لتمويل المقترح من حيث

 .المحتومة
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وعندما ال يتم تضمين هذه المعلومات في بحث مقترح، فيجب أن يبذل 
الممولون والمراجعون جهًدا للحصول عليها. وتسهم الصورة األكثر 
اكتماالً للبحث الذي سيتم تنفيذه في قرارات تمويل أفضل وتوقعات أكثر 

 واقعية لقيمة نتائج البحث.
من الممكن إساءة استخدام استعراض األقران من قبل الباحثين 
والمراجعين. وعندما يطلب الباحثون من ممولين متعددين دعم مشروع 
ما، ينبغي عليهم االلتزام بإخطار هؤالء الممولين، حيث أن عدم القيام 
بذلك يعد تضلياًل ويمكن أن يشكل ضغطاً على الموارد المتاحة للمراجعة. 

خرين بشكل قليل جًدا وقد ين سب الباحثون المقدمون للمقترحات الفضل ل
أو حتى يقوموا بالسرقة الفكرية في مسعى تضليلي منهم ليكونوا جديرين 
بالتصديق أو ألنهم ال يفهمون أو يتجاهلون األعراف الخاصة باإلحالة إلى 

ي ف المصدر. وربما ال يلتزم البحث المقترح بالقواعد التنظيمية المتبعة
مثل هذه المجاالت كاألبحاث التي تتضمن البشر أو الحيوانات أو البيئة 
ير الئق  . وقد يستخدم المراجعون بشكل  )مشروحة في الفصل الخامس
لغة أو أفكاًرا من المقترحات التي يقومون بمراجعتها في أعمالهم الخاصة، 

لى ع أو قد يسمحون لتضارب المصال بالتأثير على توصياتهم. يتعين
الباحثين والمراجعين االلتزام بالممارسات الصحيحة. باإلضافة إلى ذلك، 
ينبغي أن يكون كل أعضاء فريق البحث على دراية بالممارسات المناسبة 
للكتابة العلمية لتجنب السرقة الفكرية، مثل استخدام عالمات االقتباس 

شهادات إلحاطة النص الحرفي المأخوذ من مادة المصدر وتقديم االست
تها أو التي يتم تلخيصها )روي   ).2006للمواد المعاد صيا

تميل المراجعة ألن تكون عملية محافظة وقد تكون عرضة للتحيز 
. وقد يساعدك استخدام تدابير واضحة ومحددة وأبعاد 2008)جونسون 

متعددة للجودة على التغلب على التحيز. ولكن يتعين على المراجعين 
االلتزام بالنظر في التحيز الذي قد يصدر منهم وأن يسعوا األفراد أيًضا 

إلى تقليل تأثيره إلى الحد األدنى. ومن الممكن أن يكون تقديم الئحة 
، Physical Review Lettersبالمحكمين المستبعدين، كما تسم به 

 ). PRL 2014عامالً مساعًدا على كشف أو تجنب تضارب المصال )
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تر ب  عة م ا ال يطل من مرا د األش عندما يكون لدى أ
ران  د ي ما  ما على أن لي ر  ي يمكن أن ين ال أو ت ار  الم ت
ار  ام بو ت لت ا الش ا ن ينب على  عة  على المرا

مات الت ت راد أو المن ي ل ال أو الت د يتو الم عة و طل المرا
ا من العملية نس  علي ا

 
ات والب الدول  الب المتعدد الت

 
م أن معظم األبحاث مرتبة حسب المجال أو التخصص، إال أن تاري  ر
العلوم زاخر بأمثلة على الطفرات العلمية التي تحدث نتيجة للمعرفة 

م اكتشاف الخواص المتولدة في منطقة أخرى. على سبيل المثال، ساه
المغناطيسية للذرات من قبل علماء الفيزياء النووية في أربعينيات 
وخمسينيات القرن العشرين بشكل كبير في تطوير التصوير المغناطيسي 

. ويشكل هذا KVA 2012للتطبيقات الطبية بعد عشرات السنين )
دة التهجين بين المجاالت تحدًيا لنماذ استعراض األقران ذات القاع

 الضيقة.
بحاث المتعدد التخصصات واألبحاث الدولية  وأدى النمو األخير ل
واألبحاث كثيفة البيانات إلى تعقيد استعراض األقران لمقترحات البحث. 
ومن الممكن أن يتجاوز نطاق المقترحات المتعدد التخصصات خبرات أي 

ة على فرد على حدة. وفي هذه الحاالت، ينبغي أن تحتوى لجنة المراجع
مراجعين من مختلف التخصصات بحيث تضم المجموعة ككل معرفة 
عملية بالتخصصات المشمولة في المقترح. أو بدالً من ذلك، يمكن مراجعة 
المقترح بواسطة أكثر من مجموعة متخصصة، ولكن يتعين دمج 

 المراجعات المنفصلة بعد ذلك لتقديم تقييم شامل. 
يستطيع الباحثون ذوو وجهات النظر والخلفيات المختلفة تعزيز عملية 

. ولذا تستطيع لجان المراجعة التي تضم 3-2المراجعة )انظر المربع 
م  باحثين من مختلف التخصصات والبلدان تحسين تخصيص الموارد، ر
التعقيدات التي ينطوي عليها هذا التنوع. وتميل وكاالت األبحاث الدولية 

 استخدام مراجعين من بلدان مختلفة للتغلب على االختالفات المحلية.  إلى
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األفراد المؤهلين في أحد التخصصات  وفي بعض البلدان، قد يكون عدد
 وينبلمراجعة مقترح صغير مما يستلزم استخدام مراجعين دوليين. 

ل  عين بما   موعة واسعة من المرا دام م ا است على رعا األب
عين الدوليين   كلما أمكنالمرا

في بعض الحاالت، يتم توسيع قائمة مراجعي األبحاث المقترحة 
لتتجاوز الباحثين المتمتعين بمعرفة العمل المقترح لتشمل باحثين في 
مجاالت بعيدة وأشخاص ال يعملون بالبحث. وقد يتسبب هذا الشكل من 

رارات التمويل المراجعة في تقديم نطاق أعرض من االعتبارات إلى ق
بحاث  أكثر مما تفعله مراجعة ذات تركيز ضيق وهو مفيد بشكل خاص ل

ذات األثر المباشر على المجتمع.

 
عون الدوليون 3-2المرب   التركي المرا

ات الب تر  وم

 
ألن مزایا استعراض األقران في قرارات التمویل أصبحت أمًرا معترفًا 
بھ على نطاق واسع، فقد ازداد استخدام المراجعین الدولیین لمراجعة 

 DFG )Deutscheالطلبات الوطنیة. على سبیل المثال، ذكرت 
Forschungsgemeinschaft  22أو مؤسسة األبحاث األلمانیة) أن 

كانوا مقیمین  2007عین الذین تم استشارتھم عام في المائة من المراج
). وأشار مسؤول أیرلندي إلى إن 2009خارج ألمانیا (فان نوردین 

االستخدام المنتظم للجان المراجعة الدولیة، بدون حقوق تصویت 
أیرلندیة غالبًا لضمان اتباع اإلجراءات الصحیحة، قد ساعد في رفع 

، 2009). وفي عام 2009ول مستوى األبحاث في أیرلندا (أوكارل
قامت الحكومة اإلیطالیة، التي مولت بشكل تقلیدي األبحاث الطبیة 
الحیویة من خالل اعتمادات للمؤسسات، باالستعانة بمصادر خارجیة 
لمراجعة ألف مقترح للمعاھد الوطنیة األمیركیة لشؤون الصحة (فان 

 عة بشكل). وتتمتع ھذه الممارسات، التي أصبحت شائ2009نوردین 
متزاید، بالقدرة على جعل عملیة المراجعة أكثر شفافیة وأقل عرضة 

 للتحیز.



 

          3 
 

يا دام الب والتكنولو سا است  من 
 
 

 
 

بحاث ونتائجها أو قد يكون ذلك  قد يصعب التنبؤ بالمسار المستقبلي ل
مستحياًل. فقد نما تطوير األسلحة النووية مباشرة من بحث أساسي إلى 
خصائص الجسيمات دون الذرية. وظهرت التكنولوجيا المعروفة باسم 
 الهندسة الوراثية من األبحاث إلى مقاومة المضادات الحيوية والفيروسات. 

 عديدة ائدفو يتضمن الجديدة للمعرفة قيود بال السعيوقد أثبت التاري أن 
  . البحث إجراء وقت توقعها يمكن ال
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إال أن البحث في بعض المجاالت ينطوي على مخاطر، وينبغي توقع هذه 
 ونشره. هالمخاطر وتقليلها إلى أقصى حد ممكن أثناء تخطيط البحث وتنفيذ

بحاث وتطبيقاتها الباحثين  ال تعفي صعوبة التنبؤ بالمسار المستقبلي ل
ى ويتعين علمن مسؤولية المشاركة في لقاءات مجمعة لبحث هذه القضايا. 

م بما   تملة لعمل شات عن العوا الم ين المشاركة  منا البا
طيط لمشاري الب  نا الت ار أ وألن الباحثين هم ل العوا ال

من يقومون بتصميم األبحاث وتنفيذها، فإنهم يستطيعون تقديم معلومات 
ير المتوفرة بأي طريقة أخرى. ويقوم  رض البحث  عن طبيعة و
المجتمع بتمويل األبحاث مع توقع جلب المعرفة الجديدة فوائد للصحة 

سعهم، ما في و والبيئة والرفاهية العامة. ويتوقع المجتمع أن يبذل الباحثون
 في نطاق أدوارهم كباحثين، ليروا تحقق وعد البحث.

 
ية ي  و المباد التو

 
يتحمل الباحثون مسؤولية المشاركة في إنشاء أنظمة وممارسات للتصدي 
للمخاطر المحتملة للتقنيات الحالية والناشئة. ويعد مؤتمر أسيلومار حول 

الباحثين الذين يمارسون  المؤتلف مثااًل على DNAالحمض النووي )
هذه المسؤولية. وكان تطور تقنيات الجمع بين المادة الوراثية من كائنات 
مختلفة خالل سبعينيات القرن العشرين من أبرز أوجه التقدم في مجال 
علوم الحياة في نصف القرن الماضي. ومع تقدم هذا العمل، حذر بعض 

نوع من التجارب. وكان أحد قادة المجال من المخاطر المحتملة من هذا ال
هذه التخوفات على سبيل المثال، التخوف من أن يكون إدما جينات 
الفيروسات المسببة للورم في البكتيريا خطراً على الباحثين العاملين عن 
 قرب من هذه المواد أو على الجمهور األوسع في حالة إطالقها في البيئة.
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رًدا على هذه التخوفات، عقد علماء األحياء مؤتمًرا لمدة أربعة أيام في 
. واستطاع المؤتمر التوصل إلى 1975أسيلومار بكاليفورنيا في فبراير 

توافق كبير حول كيفية المضي قدًما في ضمان سالمة أنواع التجارب 
حولها،  ة أكثرالمختلفة، والتجارب التي ينبغي تأجيلها حتى تتكون معرف

على األولويات والخطوات التي يجب على  االتفاقواستطاع المؤتمر أيضاً 
العلماء األفراد والمؤسسات والهيئات التشريعية الوطنية اتخاذها لضمان 
السالمة في المستقبل. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، وبالتعاون مع 
وكاالت التمويل ومؤسسات البحث، سيقوم مجتمع بحوث علوم الحياة بدور 

ت األمان للتعامل مع المواد الخطرة ومشاركتها، رائد في وضع بروتوكوال
يرها من الممارسات واألنظمة التي  ووضع منهجيات تقييم للمخاطر، و

 ثبتت فعاليتها العالية والقوية في حماية الباحثين والعامة.
ويعد مؤتمر أسيلومار مثاالً ممتاًزا للعمل الذي يعود بالفائدة على كل 

لحة العامة. وينبغي عدم إجراء بعض من النهوض بالمعرفة والمص
ية. العال اخاطرهماألبحاث لفوائدها المحدودة المتوقعة التي ال تتناسب مع 

إال إن وضع مبادئ توجيهية لمنع أو تقييد البحث الذي يحتمل أن يكون 
ضاًرا بالمجتمع ال يزال أمًرا مثيًرا للجدل في األوساط العلمية. وستستمر 

تي ال يمكن التنبؤ بها بالظهور مع التطورات الجديدة. التحديات الجديدة ال
ويتض هذا من النقا حول ما إذا كانت األبحاث التي تستخدم التقنيات 
جنة البشرية ينبغي تقييدها أو  الجديدة التي تؤدي إلى التعديل الوراثي ل

 ).2015أن مبادئ توجيهية جديدة تحكمها جديدة )سيرانوسكي وريردون 
 

نيا دامالت ست ة ا دو  ت م
 

بشكل تقليدي التقنيات المستندة إلى االستخدام المزدو يصف مصطل 
األبحاث ذات االستخدامات السلمية والعسكرية. وخالل القرن العشرين، 
أتاح التقدم في الفيزياء النووية والكيمياء واألحياء تطوير أسلحة قادرة 

ة النطاق. ومن خالل اتفاقيات مثل معاهدة على التسبب في خسائر شامل
 البيولوجية األسلحة واتفاقية ،)NPT( عدم انتشار األسلحة النووية

CWC(.1( الكيميائية األسلحة حظر واتفاقية ،)BTWC( والتكسينية
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يسعى المجتمع الدولي إلى القضاء على استخدام وانتشار أسلحة الدمار 
الشامل وتقييد هذا االستخدام. وبينما تحظر اتفاقية األسلحة البيولوجية 
والتكسينية واتفاقية حظر األسلحة الكيميائية تطوير األنشطة الرامية إلى 

 إنتا أسلحة، إال إنها ال تقيد البحث بشكل مباشر.
ق معين في السنوات األخيرة على احتمال استخدام األبحاث تركز قل

راض ضارة. ويوجد احتمال  في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية أل
إلساءة استخدام المعرفة واألدوات والتقنيات المتقدمة في مجال علوم 
راض اإلرهاب أو لتصنيع أسلحة بيولوجية جديدة )انظر الشكل  الحياة أل

على النقيض من تطوير وتصنيع األسلحة النووية، الذي  . أيًضا،3-1
يتطلب بنية تحتية بشرية ومادية وتكنولوجية واسعة النطاق، يمكن إنشاء 
بعض عوامل اإلرهاب البيولوجي عن طريق فرق صغيرة أو حتى أفراد 
من خالل التدريب الصحي والتوصل إلى مرافق ومواد معينة. وكمثال 

از السارين الذي قامت به على هذا النوع من سو ء االستخدام هجوم 
والذي نجم عنه  1995جماعة أوم شينريكيو في مترو أنفاق طوكيو عام 

يرهم، وقد أجريت تجاربه باستخدام  13مقتل  شخًصا وإصابة العديد 
عوامل اإلرهاب البيولوجي. وهناك أيًضا مراسالت الجمرة الخبيثة عام 

ة أشخاص في الواليات المتحدة كمثال التي أسفرت عن مقتل خمس 2001
آخر على سوء االستخدام. وقد تعرف مكتب التحقيقات في الواليات 
المتحدة على مرتكب الجريمة الذي كان قد انتحر وظهر أنه باحث دفاع 
بيولوجي أمريكي يحظى بإمكانية الوصول إلى مرافق متقدمة، ولكن تبقى 

ول استنتاجات مكتب بعض التساؤالت والشكوك حول القضية وح
 ).NRC 2011aالتحقيقات الفيدرالي )

 
) NPTتعرف رسمًيا بمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ) 1
)www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT.shtml اتفاقية حظر 

دمير تلك وتاستحداث وإنتا وتخزين األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية والتكسينية، 
واتفاقية حظر استحداث وإنتا وتخزين واستعمال  www.unog.ch/bwcاألسلحة )

-www.opcw.org/chemical-weaponsاألسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة )
convention/.( 
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. تسلسل هرمي لتقنيات علوم الحياة المتقدمة على نحو متزايد 1-3الشكل  
)الهرم المركزي يمكن إما استخدامه للصال العام )العمود األيسر أو 

.  يساء استخدامه للتسبب في الضرر )العمود األيمن
 .Flower 2011; NRC 2011cالمصدر 

 
من المجلس المشترك بين البيان بشأن السالمة البيولوجية ينص 

 على "التزام العلماء بعدم إلحاق الضرر" و"أن 2005األكاديميات )
يكونوا على دراية بالقوانين واألنظمة الوطنية والدولية ونشر المعلومات 

 ع إساءة استخدامحولها، فضالً عن السياسات والمبادئ، التي تهدف إلى من
األبحاث البيولوجية." وينص أيًضا على أن "العلماء الذين أصبحوا على 
دراية باألنشطة التي تنتهك اتفاقية األسلحة البيولوجية والتكسينية أو 
القانون العرفي الدولي ينبغي عليهم اإلبال عن مخاوفهم إلى األشخاص 

كومات والجمعيات العلمية والسلطات والوكاالت المناسبة". وقد أنشأت الح
ومنظمات البحث في جميع أنحاء العالم المؤسسات واألطر القانونية 
ومدونات قواعد السلوك لمنع إساءة استخدام نتائج األبحاث مع ضمان 
استمرار التقدم العلمي. على سبيل المثال، وضعت األكاديمية الملكية 

 مدونة قواعد السلوك للسالمة KNAW 2008الهولندية للفنون والعلوم )
 حثالب ومؤسسات األفراد الباحثين مسؤوليات توضالبيولوجية التي 

يرهم العملية المجالت ومحرري  .و

 
Synthetic biology  
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ويجري إعداد وثيقة مماثلة في األكاديمية اإلندونيسية للعلوم بمساعدة من 
ني على المسائل ذات االستخدام هولندا. وصادق مجلس العلوم اليابا

)مجلس العلوم  2013المزدو في مدونة قواعد السلوك للعلماء في يناير 
شراف  ، كما2013الياباني  وضعت حكومة الواليات المتحدة سياسة ل

على أبحاث االستخدام المزدو المثيرة للقلق في علوم الحياة لالستجابة 
راسات المتعلقة بالقدرة على نقل بشأن الد 2012للجدل الذي أثير عام 

 ).2014، 2012)حكومة الواليات المتحدة  H5N1فيروس اإلنفلونزا 
يتعين إدرا مناقشة القضايا المرتبطة باألبحاث حول تقنيات االستخدام 

، NRC 2011bالمزدو في المراحل األولى من تدريب الباحث )
 ت السلوك المسؤولوالمصادر التعليمية التي تركز على توافر تعزيزا

. ومن بين األمثلة المجهودات التي بذلها المجلس 1-3)انظر المربع 
بحاث في تطوير أساليب فعالة لتدريس تقنيات االستخدام  الوطني ل
المزدو في الدول النامية. وتم عقد سلسلة من ور العمل التي تتضمن 

 NRCوار )التفاعل مع الخبراء واستخدام دراسات الحالة ولعب األد
2013.( 

 
 
 

 

 
ادر التعليمية1-3المرب  لة على الم   التركي أم

د األمريكية  يات المت اد العلما األمريكيين )الو ات
دام ست ة ا دو ية م ا البيولو الة  األب  دراسات 

تتضمن مواد أساسية ومقابالت مع الباحثين واألبحاث 
المناقشة )باللغات اإلنجليزية العلمية األساسية وأسئلة 

 والفرنسية والصينية
 http://www.fas.org/biosecurity/education)متاحة على 

/dualuse/index.html( 
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دامات  ست ية ا تة والتطبي اد الدول للكيميا الب ت ا
يةالمتعدد   للمواد الكيميا

تتوفر مواد المصادر التي تساعد المعلمين والطالب على 
فهم االستخدامات المتعددة للمواد الكيميائية، والتعرف على 
اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية ووضع مدونات قواعد 
السلوك لمنع االستخدامات الضارة )الشرائ باللغة 

باللغات العربية والصينية اإلنجليزية وأربع أبحاث أساسية 
 واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية

 )/http://multiple.kcvs.ca)متاحة على 

د والكلية الوطنية لط  ورد )المملكة المت امعة براد
ادر  يطاليا م ولتا ) نداو بمرك  ا )اليابان وشبكة  الد

د التعليم )  )EMRو
دى وعشرون محاضرة، مع المذكرات المرافقة إح

للمحاضر وروابط مباشرة للمراجع ومقاطع الفيديو 
تخصيصها لالستخدامات الفردية والمحدودة )باللغات 
اإلنجليزية واليابانية والروسية واإلسبانية والفرنسية 

واألردية والرومانية والمولدوفية والجورجية والبولندية 
 http://www.brad.ac.uk/bioethics)متاحة على 

/educationalmoduleresource/( 

د السلسلة الوطنية ورد )المملكة المت  امعة براد
صممت للمساعدة في تسهيل التقديم الفوري للتعليم األمني 

البيولوجي ثنائي االستخدام في قطاعات التعليم العالي 
والعلوم المهنية للدول الشريكة، إلى حد ما من خالل 

تطوير المواد التعليمية والتوجيهات التعليمية المحددة لكل 
، وكانت خمس 2013دولة اعتباًرا من أواخر عام 

اضرات مع المواد التعليمية المصاحبة متاحة لعشرين مح
دولة )متاحة على 

http://www.brad.ac.uk/bioethics/nationalseries/( 
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سوف يستمر منع إساءة استخدام أبحاث علوم الحياة في تحدي الباحثين 
ومشاريع البحث ذات النطاق األوسع. ويعني التقارب المتزايد لعلوم 

فضالً عن إشراك العلوم الفيزيائية والهندسية في مجاالت  الكيمياء والحياة،
مثل علم األحياء التركيبي، أن هذه التحديات تمتد إلى ما وراء علم األحياء. 
وتوجد توترات، على سبيل المثال، بين تقاليد النشر المفتوح ومشاركة 

خاوف مالنتائج والمقترحات العلمية للقيود أو الرقابة الحكومية لالستجابة لل
 ).2-3األمنية )انظر المربع 

 

 

 
ا  ب ل الوطن ل الم األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم

د تطوير  يات المت ولة  )الو درات علوم التدري المس
وار  عاد تشكي ال يا  ري ة الشر األوسط وشما أ منط

 العلم
صممت التقارير حول المؤسسات التعليمية إلنشاء شبكات من 
أعضاء هيئة التدريس قادرة على تدريس مسائل االستخدام 
المزدو في إطار أوسع من السلوك المسؤول واستخدام 

 أكثر تقدًما تركز على التعلم النشططرق تدريس 
 http://www.nap.edu/catalog.php?record)متاحة على 

_id=18356( 

 
ة2-3المرب  ي ار اكتسا الو   التركي ت

 
بحًثا حول كيفية  Science and Nature، نشرت مجلة 2012في عام 

تعديل ساللة قاتلة من فيروس اإلنفلونزا بحيث يمكن أن تنتقل عن 
  إيماي2012طريق الهواء إلى القوارض )هيرفست وآخرون، 

. وتشمل هذه التجارب المسماة باكتساب الوظيفة 2012وآخرون، 
)GOF تعديل العوامل المعدية لتحسين قدرتها على التسبب في 

المرض أو إمكانية انتقال هذه العوامل المعدية أو تنشيط نطاق 
 المضيف لهذه الفيروسات. 
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مخاوف من أن يؤدي نشر األبحاث إلى إساءة  قبونالمرا أثار
استخدامها بطرق ضارة. ويزعم آخرون أن تقدم هذه المعرفة 
سيكون ضرورًيا الستيعاب ومكافحة وباء األنفلونزا في المستقبل. 
م من أن هذه األبحاث المحددة قد تم نشرها في نهاية  وعلى الر

إمبي و كاساديفا المطاف، إال أن التوتر الواسع ظل موجوًدا )
، أدى حادثان يتضمنان عوامل معدية 2014.خالل صيف 2014

ير مناسب في مراكز مكافحة األمراض  تم التعامل معها بشكل 
والوقاية منها في الواليات المتحدة إلى احتداد النقا حول هذا 
الموضوع. وأعلن مكتب البيت األبيض للعلوم وسياسات التكنولوجيا 

صحة والخدمات اإلنسانية في الواليات المتحدة عن بدء ووزارة ال
مراجعة مفصلة لدراسات اكتساب الوظيفة )مكتب العلوم وسياسات 

 وفرض توقيفاً مؤقًتا على التمويل الجديد لهذا 2014التكنولوجيا 
 النوع من األبحاث بينما تم وضع سياسة جديدة.

وكيف يتم تحقيق من المرج أن يستمر النقا الجاري حول أين 
التوازن بين المنافع والمخاطر في أبحاث اكتساب الوظيفة داخل 
مجتمع علم األحياء الدقيقة، ويشمل هذا المجتمع الباحثين ومؤسسات 
بحاث والمجالت العلمية. على سبيل  البحث والجهات الراعية ل
المثال، كيف يمكن دراسة مخاطر البحث بشكل تام في مرحلة 

الً من مرحلة النشر وتتجاوز االستفسارات والقضايا االقتراح بد
 إلى األبحاث األخرى المتعلقة GOFدراسات اكتساب الوظيفة )

بالعوامل القاتلة. على سبيل المثال، اكتشف العلماء في الواليات 
ساللة جديدة من سم البوتولينوم تتصل  2013المتحدة في عام 

في األسلحة البيولوجية،  بالسالالت السابقة التي تم استخدامها
 واتفاقية األسلحة BTWCومشمولة في اتفاقية األسلحة الكيميائية )

. وبسبب المخاطر األمنية المحتملة CWCالبيولوجية والتكسينية )
 Journal ofوعدم توفر أي عال للساللة الجديدة، وافقت 

Infectious Diseases  على نشر تقارير عن االكتشاف ولكنها
التسلسل الجيني بينما يتم السعي للتوصل إلى ترياق )وهي  حجبت

. وناقشت 2013المادة التي تبطل مفعول السم )باراشند أرون 
التعليقات المرافقة القضايا األخالقية المتعلقة بقرار حجب بعض 

، وناقشت أيًضا نهج نهج تمت التوصية به 2013البيانات )ريلمان 
 دام المزدو الجدلية.للتعامل مع حاالت االستخ
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قد يتخذ البحث أشكاالً متنوعة ال نهاية لها. ومن الممكن أن تنطوي على 
جمع البيانات باستخدام أدوات كبيرة واالستعالم النظري وإجراء 
استطالعات عن التجمعات البشرية والعصف الذهني التخيلي وابتكار 
نماذ رقمية ودراسة متعمقة للنصوص أو األدوات البشرية، والعديد من 

ة األخرى. وقد يكون من الصعب إيجاد قاسم مشترك عبر هذه األنشط
األنشطة المتنوعة. ولكن المالحظة المهمة أن البحث عملية فردية 

 واجتماعية على حد سواء. 
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أن ال يقنعوا أنفسهم فحسب بأن نتائجهم موثوقة يجب على الباحثين 
إقناع زمالئهم بذلك. وللقيام بذلك، يجب وصحيحة بل يجب عليهم أيضا 

خرين بحيث تصب  أن يقدموا األدلة واألسباب وراء استنتاجاتهم إلى ا
 إسهاماتهم جزًءا من مجموعة المعارف المجتمعية المقبولة.

 
ا ليل  م البيانات وت

 
تتنوع أشكال البيانات المستخدمة في البحث كالبحث نفسه. ومن الممكن 

بيانات نصوًصا أو معلومات رقمية أو صوًرا أو تسجيالت أن تتضمن ال
مرئية وصوتية. ويمكن أن تستمد من مالحظات الظواهر أو المواد أو من 
راض  التجارب أو من المحاكاة الحاسوبية. ويمكن توليدها خصيًصا أل
البحث أو جمعها من مصادر أخرى. ويمكن أن تكون متواصلة أو منفصلة 

ر ألولوية البيانات  ي بيانات التعريف. أو يمكن تلخيصها ف وبالن
ة  ي ة ود ت وا ا بس ت ام با لت ين ا الب ي على البا
ي يمكن الت من  ة ب منة لبيانات الب والمواد األولية المتوا و

رين م أو تكرار بواسطة ا . ويتم تخزين البيانات بأشكال مختلفة عمل
المالحظات على الورق إلى التسجيالت على أشرطة ممغنطة عديدة، من 

الباً ما توجد لدى المجموعات ومؤسسات البحث  إلى الوسائط الرقمية. و
سياسات وإجراءات لحماية سالمة البيانات. ومن الممكن أيًضا أن تمتلك 
ير مكتوبة ومعايير مهنية يتم تمريرها من جيل  مجاالت البحث إجراءات 

آخر عن طريق األمثلة والتوجيه. وتشارك العديد من  باحثين إلى
المجموعات داخل مشروع البحث في جمع ومعالجة وتخزين ونشر 
البيانات، ولكن يتحمل الباحثون المسؤولية النهائية لضمان سالمة بيانات 

 ).1-4البحث التي أنتجوها أو التي أشرفوا على إنتاجها )انظر المربع 
والت متتالية من التحليل والمعالجة على مدى تخضع البيانات عادة لج

أي مشروع بحثي. وعندما يتم معالجة البيانات، تصب األساليب 
المستخدمة في هذه المعالجة بما في ذلك التعليمات البرمجية للكمبيوتر 
المستخدمة للقيام بهذه المعالجة، بالغة األهمية لفهم البيانات بشكل كامل. 

خرين، بما في ذلك المراجعين األقران،وقد يكون من الضروري   تزويد ا
خرين للمعالجة المستخدمة األجهزة من بنسخة أو شامل بتمثيل  ملفه ل

  . البيانات معالجة كيفية وتكرار
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على أنه بمقدور الحكام أو وفي الواقع، تنص العديد من المجالت العلمية 
 المحررين طلب هذا المستوى من الوصول كجزء من علمية اتخاذ القرار.
يتعين االحتفاظ بالبيانات لفترات كافية للتحقق من نتائج البحث. على 
سبيل المثال قد يطلب رعاة األبحاث من المؤسسات االحتفاظ بالبيانات 

المنحة. وتختلف الحقوق لفترة محددة من الوقت كشرط في العقد أو 
والمسؤوليات المتعلقة ببيانات البحث بشكل كبير وفًقا لقوانين كل دولة 

 على حدة.
يغير التقدم السريع وانتشار تكنولوجيا المعلومات وتيرة البحث وكيفية 
إجرائه. كما أصبحت البيانات الرقمية ذات أهمية كبيرة في العديد من 

 ريع البحث.المجاالت، مع آثار كبيرة لمشا
 

ة  الب را  مشاركة البيانات وال
 

يستند البحث على الصراحة. ومن خالل إتاحة استنتاجاتهم وعمومية األدلة 
خرين بالتحقق من  التي تستند إليها تلك االستنتاجات، يسم الباحثون ل

م م نتائجهم والبناء عليها.  ون بيانات من المتو أن يشار البا
رين بم يات الت تتي ا ا كان ممكنا مواد الب والبرم ل  ا  

م ات وير استنتا م ت . ومن المهم توفير الوصول إلى البيانات ل
والخوارزميات والبرمجيات في مجاالت البحث التي ال يمكن تكرار 
النتائج فيها، مثل األبحاث المتعلقة بالظواهر الطبيعية والمحاكاة التي 

عشوائية. وفي مجال علوم الحياة، يغطي الوصول إلى  تتضمن عمليات
مواد البحث، مواد مثل مواد الكشف الكيمائية واألصول الوراثية النباتية 
وخطوط الخاليا والكائنات الحية النموذجية ووسائل إعادة استخرا هذه 

. ويعرض الباحثون الذين يخفقون في تلبية هذه NRC 2003المواد )
 ).1-4م للخطر )انظر المربع التوقعات سمعته
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قد ال يكون من الممكن دائًما مشاركة كل البيانات التي يتم توليدها في 
منتج  فيالبحث. وقد يتعين الحفاظ على سرية نتائج األبحاث التي تسهم 

م أن ثير الك تجاري أثناء تطوير المنتج أو حتى يتم إعداد براءة اختراع )ر
من األبحاث التي أجريت بواسطة القطاع الخاص يمكن إتاحتها للعامة دون 
. تتمتع بعض أنواع المعلومات الشخصية التي يتم  فقدان الميزة التجارية
جمعها أثناء البحث بالحساسية ويتعين الحفاظ على سريتها لمنع 

يانات في الباالستخدامات الضارة لتلك المعلومات. وتعتبر السرية إلزامية 
فراد. وال يمكن نشر بعض البيانات علًنا ا لدواعي أمنية وطنية.  الطبية ل
وفي الحاالت التي ال يستطيع الباحثون نشر البيانات التي تبرر استنتاجاتهم، 
فينبغي عليهم االستعداد لشرح سبب عدم نشر البيانات، وقد تطلب المجالت 

 نشر.العلمية توفير هذه التفسيرات كشرط لل
عندما يتعذر نشر البيانات علًنا، قد يتعين على الباحثين البحث عن 
سبل أخرى لتقديم نتائجهم للحكم عليها بواسطة األقران. وفي األبحاث 
الصناعة أو العسكرية، على سبيل المثال، قد يتمكن باحثون ومدراء أبحاث 

 آخرون من مراجعة البيانات التي ال يمكن نشرها علًنا.
المجاالت األخرى، قد يتم من الباحثين مؤقًتا الوصول  في بعض

الحصري إلى مجموعة بيانات كحافز لجمع تلك البيانات. وعادة ما يتم 
مناقشة هذه األحكام داخل مجال تخصص أو مجال متعدد التخصصات 
لتحقيق التوازن بين فوائد الصراحة واألضرار الناجمة عن الحد من نشر 

ن تكون فترة الوصول الحصري قصيرة قدر اإلمكان المعلومات. وينبغي أ
 لتمكين التحقق الحًقا من النتائج وتوسيعها.

تعد الفائدة األساسية للوصول إلى البيانات والتعليمات البرمجية 
خرين  والمعلومات األخرى التي تقوم عليها النتائج هي تمكين الباحثين ا

ات بسرعة اكتشاف األخطاء من محاولة تكرار العمل. ويسم توافر البيان
ير المقصودة. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون التوقعات أو المتطلبات التي 
ستشاركها البيانات بمثابة رادع لمحاوالت التلفيق أو التزوير في بعض 
المجاالت. أخيًرا، قد تساعد الشفافية في مجال البيانات وتحليلها في تثبيط 

ير المسؤولة التي ت فشل في تحقيق مبتغاها من محاوالت الممارسات 
 التلفيق أو التزوير.
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تعتبر إمكانية تكرار البحث هي أحد األركان األساسية للمنهج العلمي.  
 وتجذب مشكلة عدم القدرة على تكرار نتائج األبحاث المزيد من االهتمام

 برينز وآخرون 2013 اإليكونوميستفي الصحافة العلمية والعامة )
إلى أن معظم دراسات  2013. وأشار مقال يعود تاريخه إلى عام 2013

السرطان قبل السريرية البارزة ليست قابلة للتكرار وأشار إلى العديد من 
مجاالت التركيز لتحسين تكرار البحث، مثل تكرار التجارب األساسية 

ض جميع النتائج والحرص على ضمان مالءمة االختبارات وعر
ير مسؤول 2013اإلحصائية )بيغلي  . وال يعني األمر وقوع سلوك 

ير قابلة للتكرار. ويصعب تحديد أسباب عدم قابلية  لمجرد أن النتائج 
االستنسا في البحث وتطوير طرق لتعزيزه القابل للتكرار ألنها مهام 

من جميع المشتركين في مؤسسة البحث العالمية، بما  تستغرق وقًتا طويالً 
 Natureفي ذلك مؤسسات البحث والمجالت العلمية ووكاالت التمويل )

2013.( 
يحمل الباحثون على عاتقهم مشكالت لم تكن لديهم القدرة على حلها 
من قبل، بما في ذلك المشاكل االجتماعية الصعبة، كما يوفرون البيانات 

خ رين والجمهور. وينتج األفراد ومجموعات البحث قواعد للباحثين ا
ير ذات صلة بأبحاثهم. ومن  بيانات كبيرة قد يجدها الباحثون األخرون 
بين المنظمات الرئيسية التي تقوم بتحسين جودة البيانات وإمكانية الوصول 
إليها على الصعيد العالمي لجنة بيانات العلوم والتكنولوجيا التابعة للمجلس 

. كما يتم بذل جهود كبيرة تتعلق CODATA 2013لدولي للعلوم )ا
بالبيانات العالمية على مستوى متعدد التخصصات كذلك. على سبيل 

 التي GEOSSالمثال، أسست المنظومة العالمية لنظم رصد األرض )
تأسست بواسطة تحالف بين الحكومات والمنظمات العالمية بهدف تحسين 

صد األرض للمساعدة في الحماية من الكوارث الوصول إلى بيانات ر
 ).2013الطبيعية واالستجابة لتغير المنا وتلبيه االحتياجات األخرى )

تتي التقنيات الجديدة أيًضا للباحثين االستفادة من البيانات بطرق لم 
تكن ممكنة من قبل. على سبيل المثال، قد يكشف تحليل قواعد البيانات 

ير متوقعة توفر نظرة ثاقبة في العالقات السببية. الهائلة عن عالقات 
ن نشر قواعد البيانات الضخمة على اإلنترنت ونشر  ويستطيع الباحثون ا
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نتائج البحث على اإلنترنت، والمشاركة في المنتديات العامة المتاحة على 
مراجعتها بواسطة األقران نطاق واسع خار دائرة الدراسات التي يتم 

بصورة تقليدية. وقد تحتا مجاالت البحث إلى تطوير أساليب جديدة 
راء للتعامل مع هذه التغييرات.  لمراجعة النتائج والتوصل إلى توافق في ا

هناك نهج جديد للبحث تتيحه تقنيات المعلومات يوسع انفتاح 
ومن خالل نشر  مجموعات البحث الصغيرة على مجتمعات أوسع نطاًقا.

مشكلة في أحد المنتديات اإللكترونية المفتوحة ودعوة الجميع للمشاركة 
في حل المشكلة، يمكن طرح العديد من وجهات النظر المختلفة حول أي 
مشكلة. ويثير هذا النهج العديد من األسئلة المثيرة، مثل كيف وما إذا كان 

م في حل مشكلة ما أو ينبغي نسب الفضل إلى الباحثين األفراد إلسهامه
 كيف ينبغي نشر األبحاث الناتجة.

يرها من المعلومات  قد تكون إتاحة البيانات والتعليمات البرمجية و
خرين مضيعه للوقت وتستهلك موارد  التي يمكن استخدامها من قبل ا

ير المطالبين بمشاركة 2011كثيفة )مولوي  . وقد يتردد الباحثون 
ول أو المجلة العلمية أو المؤسسة )انظر ما يلي في البيانات من قبل المم

توفير الوصول إلى بيانات فريدة. ويعتبر تذليل العقبات التي تعرقل 
مشاركة البيانات أمًرا مهًما لكل أصحاب المصلحة في مشروع البحث 

 العالمي.
الًبا ما يعتبر التنظيم الفعال والحفاظ على البيانات ضرورًيا لضمان 

ير المتوقعة. وتتمتع بعض تحقيق ال قيمة الكاملة للبيانات، وحتى القيمة 
مجاالت البحث بإجراءات جيدة التطوير لتحديد أفضل السبل للحفاظ على 
خر ال يتمتع بذلك. كلفت  البيانات والمؤسسات لتنفيذ الحفظ، لكن بعضها ا
وكاالت التمويل مثل المعاهد الوطنية للصحة في الواليات المتحدة 

ؤسسة ويلكوم تراست في المملكة المتحدة بإتاحة كافة البيانات التي تم وم
. باإلضافة 2014aإنتاجها خالل فترة تمويل البحث للعامة )فان نوردين 

على من الوصول  PLoSإلى ذلك، تشجع بعض المجالت العلمية مثل 
ن ألالمفتوح إلى البيانات التي تستند إليها األبحاث التي تنشرها. ونظًرا 

التنظيم والحفاظ ينطويان على تكاليف طويلة األجل، تجري مناقشات على 
 والمجالت والرعاةالصعيدين العالمي والوطني بين مؤسسات البحث، 

يرهم العلمية  .قيمته سداد وكيفية المحافظة استكمال كيفية حول و
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قد تتسبب االختالفات في أساليب البحث في تعقيدات في التعاون 
المتعدد التخصصات. ومن الممكن أن يساعد االتفاق على األساليب 
المقبولة قبل البدء في مشروع متعدد التخصصات في منع الصعوبات 

 الالحقة.
 

ي المشاركة على نطا واس  الب  تش
 

االستعداد للنظر في المساهمات المتعددة فيه. يعني االنفتاح في البحث 
ويشمل نظام البحث الناج ويشجع على مساهمات المجموعات التي تفتقر 
إلى التمثيل الجيد في مجاالت معينة، بما في ذلك النساء والمجموعات 
العرقية الممثلة تمثيالً ناقًصا ويشمل أيًضا األشخاص ذوي اإلعاقة. 

ة تسريع البحث وتوسيعه، ويستطيع أعضاء كل وتستطيع منظورات متعدد
المجموعات تقديم مساهمات حيوية في المعرفة البشرية. وقد شددت 
مجتمعات البحث في كل دولة على حدة وعلى الصعيد الدولي على 
ضرورة زيادة مشاركة النساء والمجموعات األخرى الممثلة تمثيالً ناقًصا 

. ويتم IAC 2006 NRC 2011في مجاالت العلوم والتكنولوجيا )
تحفيز الجهود عن طريق االلتزام األخالقي بأن تكون فرص العمل في 
المجتمع متاحة للجميع، وكذلك من خالل الفهم العملي لضرورة تأهيل 
مجموعة محتملة كبيرة من العلماء والمهندسين المبدعين واألخصائيين 

ع أنحاء العالم )المرب الطبيين لدعم االكتشاف واالختراع والصحة في جميع
. وهناك أمثلة محددة، تشمل النساء الالتي كان لهن أثر تاريخي هائل 4-1

والالتي توجد لديهن إسهامات وراء العلوم الحديثة ومن ضمن هؤالء 
ماري كوري )الفيزياء والكيمياء وليز مايتنر )الفيزياء وباربرا ماك 

ياء الحيوية وروزاليند كلينتوك )األحياء ودوروثي هودجكن )الكيم
.  فرانكلين في )الفيزياء الحيوية وآن ماكالرين )علم األحياء التنموي

ينبغي احترام نظم المعرفة األصلية والتقليدية إلسهاماتها المحتملة في 
 الفهم والرفاهية اإلنسانية. 
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نى عنها عن الكائنات الحية  المثال، سبيل على لدى السكان معلومات ال 
ون لحة دالمحلية والبيئة، ويتعذر حل الكثير من المشاكل االجتماعية الم

إدما المعلومات من الشركات والمزارعين والشراكات المجتمعية 
يرها من المصادر المحلية )نيون وآخرون  . وينبغي إخضاع 2007و

هذه المعارف األصلية لنفس االختبار الدقيق كغيرها من الفرضيات 
العلمية، ولكن ينبغي أال يفترض الباحثون أنه ال يوجد سوى مسار واحد 

 إلى المعرفة.يؤدي 
ير متوقعة وقلب  في بعض األحيان تؤدي نتائج البحث إلى اتجاهات 
النظرة العالمية الحالية. وينبغي على الباحثين الترحيب بالنتائج الجديدة 
م احتمال تأثيرها على برامج البحث الموجودة. وفي الوقت نفسه، يتم  ر

عالن عن اتقدير االبتكار بقدر كبير في األبحاث، مما يخلق حا لنتائج فًزا ل
بة في التجديد مقابل الوزن  الجديدة دون مبرر. ويمثل التوازن بين الر

 التراكمي للبحث السابق أحد التدابير ألي باحث جيد.

 
 اإلدماج. سیناریو المناقشة: 1-4المربع 

 
أنت طالب في الدراسات العلیا في جامعة بحث كبیرة. وعلمت من 
الباحث الرئیسي في مجموعتك للبحث أن ھناك طالب دراسات علیا 
جدید سینضم إلى المجموعة، وأن ھذا الطالب عضو في جماعة 
عرقیة في دولتك وھي ذات تمثیل ناقص في البحث. عالوة على ذلك، 

الجدید أقل من األعضاء اآلخرین في المجموعة، فإن تدریب الطالب 
وطلب الباحث الرئیسي من أعضاء المجموعة مساعدتھ للوصول 
إلى السرعة المطلوبة. وفي محادثة الحقة في غیاب الباحث 
الرئیسي، استھان العدید من أعضاء المجموعة بعرقیة الطالب 

 وعبروا عن شكوكھم حول قدراتھ على المساھمة.
رد فعلك؟ ھل ستواجھ أولئك الذین یبدون مالحظات كیف سیكون 

مسیئة؟ ھل ستتحدث مع الباحث الرئیسي؟ كیف ستتصرف تجاه 
 الطالب عندما ینضم إلى المجموعة؟
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، العالم الفكري بأسرهتنطبق األساليب واالستنتاجات البحثية على 
وباستطاعة العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم المشاركة في هذا 
النشاط العالمي وينبغي عليهم ذلك. وهؤالء الذين يرون أن القيم العلمية 

 هي نتا لثقافة أو دين أو منطقة معينة ينكرون هذا النشاط العالمي.
 

ر بمشرو الب ات الت ت را  ا
 

أن تتخذ ممارسات البحث الغیر المسؤولة أشكاالً عدیدة ویمكن أن  یمكن
تحدث في جمیع مراحل عملیة البحث. ومن بین الممارسات األكثر جرًما 
تلك التي تنتھك الثقة الكامنة وراء البحث عن طریق تقدیم نتائج مزورة إلى 

ل العلم أو البحث العلمي أو عن طریق سرقة األفكار. تشمل ھذه األعما
التلفیق، وھو اختالق النتائج وتسجیلھا كما لو كانت حقیقیة؛ والتزییف، وھو 
التالعب في عملیات البحث أو تغییر أو حذف البیانات؛ وتشمل أیًضا 
السرقة الفكریة، وھي االستیالء على المواد المملوكة لشخص آخر (أفكاره 

على  ینبغيح. أو نتائج أبحاثھ أو كلماتھ) دون نسبتھا إلیھ على نحو صحی
الباحثین االلتزام أمام أنفسھم وأمام زمالئھم وأمام المجتمع بتجنب 
التجاوزات الصارخة للقیم العلمیة بما في ذلك التزییف والتلفیق والسرقة 
الفكریة وأشكال السلوك غیر المسؤول األخرى التي یمكن أن تقوض 

 مشروع البحث.
ير المسؤول ما قد ي بدو وكأنه تجاوزات قد يتضمن سلوك البحث 

طفيفة. على سبيل المثال، قد يتجاهل الباحثون البيانات البعيدة من النتائج 
التجريبية مفترضين أن خطأ ما قد حدث للتجربة مما أدى لظهور تلك 
ير المتوقعة. قد يقوموا بتغيير الصورة لتأكيد بعض جوانبها  النتائج 

خر )المربع  ذه األفعال تنتهك التزام . إال أن ه2-4وتهمي البعض ا
الباحثين األساسي بالتوصل إلى نتائج موثوقة وموضوعية. على سبيل 
المثال، قد تؤدي األرقام التي ال تمثل البيانات الحقيقية التي تم الحصول 

خرين.  عليها في المختبر، إلى تضليل الباحثين ا
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 : تجنب التالعب غیر المناسب . التركیز2-4المربع 
 بالصور الرقمیة

 
أدى استخدام الصور الرقمیة في تسجیل نتائج التجارب والتوافر 
الكبیر لبرامج تعدیل أو تغییر الصور إلى ظھور مسائل وتحدیات 
جدیدة أمام الباحثین. تعد الصور شكالً رئیسیًا من البیانات التجریبیة 

ویعتبر التالعب المتعمد بالصور أو  في العدید من المجاالت البحثیة.
تغییرھا بحیث ال تمثل نتائج األبحاث تزییفًا وتلفیقًا. أفاد مكتب نزاھة 

) أن أكثر من ثلثي تحقیقات سوء ORIالبحث في الوالیات المتحدة (
) كانت تتعلق 2008-2007سلوك البحث التي تم فتحھا خالل عامي (

التالعب في الصور  ). وباإلضافة إلى2009بالصور (جیلبرت 
بھدف تحریف النتائج، قد یقوم الباحثون بإجراء تغییرات غیر مالئمة 
غیر مقصودة أو بدافع الرغبة في تقدیم صورة أكثر جماالً، بضغوط 

 ).Nature Cell Biology 2006حقیقیة أو ُمصّورة من المجالت (
لمجابھة ھذه التطورات، قامت عدة مجالت بتوضیح سیاساتھا 

الصور وبدأت في التحقق من نسبة الصور المرفقة باألبحاث بشأن 
المقبولة بشكل مؤقت وذلك للكشف عن التالعب غیر المناسب. لدى 

Nature Publishing Group (NPG)  صفحة ویب بسیاسات
)، والمواد المتاحة من المصادر األخرى. NPG 2013مجالتھا (

) أداة 2008غھام (على سبیل المثال، وضعت جامعة أالباما في برمن
تعلم عبر إنترنت للتصویر الرقمي تشمل مبادئ توجیھیة وفیدیوھات 

 توضیحیة للمبادئ التوجیھیة، ودراسة حالة وغیرھا من المواد.
 ویمكن استخالص عدة مبادئ توجیھیة عامة من ھذه المواد:

احتفظ بالصورة األصلیة واعتبر الصور شكل من أشكال  •
 البیانات.

كلما كانت  –ن معالجة الصور بالقدر األدنى ینبغي أن تكو •
 المعالجة أقل كان ذلك أفضل.
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قد تسبب األبحاث الملفقة أو المزيفة أضراًرا هائلة على الباحثين 
ير مالئمة أو 3-4والمجتمع )المربع  . وقد ينشأ عنها منتجات أو أدوات 

ير فعالة. وقد يتم بناء السياسة أو  عالجات طبية أو أدوية خطرة أو 
ير صحيحة. وقد تتضرر ثقة الجمهور في العلم  التشريع على نتائج 

 والبحث العلمي. قد ينهي التلفيق أو التزييف
 

 

 
في الحاالت التي یكون فیھا التالعب بالصورة مناسبًا أو ال  •

یمكن تجنبھ، تتبع جمیع خطوات معالجة الصور ووصف 
ھذه الخطوات مع ذكر البرامج المستخدمة في البحث جمیع 

 في الجزء المخصص لمنھجیات البحث.
بشكل عام،یُعّد القّص من الصورة والتعدیالت البسیطة علیھا  •

 أمًرا مقبوالً.
التالعب الذي یؤثر على جزء واحد فقط من الصورة یعد أمًرا  •

 إشكالیًا.
ستخدامھا الممارسات المشبوھة المحددة التي ال ینصح با •

لتنظیف  Photoshopتتضمن استخدام أداة ختم النسخ في 
الصورة، واستخدام المرشحات، واستخدام الضغط "المسبب 

، التي jpegللفقدان" (مثل التقنیة المستخدمة إلنتاج ملفات 
 ).تسبب فقدان بعض البیانات

 
ستاب. 3-4المرب  ية   التركي 

 
تظهر قضية ديدريك ستابل المدى الذي يمكن أن يصل إليه ضرر 
االحتيال على الزمالء ومجال البحث ويؤثر على العلم بشكل عام. 
درس ستابل، أخصائي علم النفس االجتماعي بهولندا، العمليات 
االجتماعية مثل كيفية تأثير الخبرات السابقة، بما في ذلك التعرض 

كلمة مثيرة أو مفهوم، على االستجابة لموقف. وبدأ مبكًرا في حياته ل
الوظيفية باختالق البيانات المؤيدة ألبحاثه المنشورة بما في ذلك 

 عالماإل وسائل انتباه وجذباألبحاث المنشورة في المجالت البارزة 
  . واسع نطاق على
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البيانات عندما بدأ ثالثة طالب دراسات عليا  تم اكتشاف تزوير
يالحظون شذوًذا في البيانات ولم يحصلوا على إجابات مرضية على 

 أسئلتهم.
وتم تشكیل ثالث لجان للتحقیق في أعمال ستابل في الجامعات 
الثالث التي كان یعمل بھا، وخلصت اللجان في تقریرھا النھائي إلى 

وأطروحات  137أبحاثھ البالغ عددھا بحثًا من  55أنھ قام بتزییف 
طالب قام باإلشراف علیھا. وكانت البیانات مفقودة في  10دكتوراه 

أبحاث أخرى، ولكن التحلیالت اإلحصائیة أظھرت أدلة على 
االحتیال. وأشار التقریر النھائي للجان التحقیق إلى اآلثار المدمرة 

راه من حملة الدكتو لالحتیال الذي قام بھ ستابل على طالبھ السابقین
وأولئك الحاصلین على زماالت ما بعد الدكتوراه، الذین لم یشاركوا 
في االحتیال لكن "فجأة أصبحت منشوراتھم ال قیمة لھا". كما انتقد 

ي ینبغ“التقریر مجال علم النفس االجتماعي والمؤسسات المعنیة: 
ا أن لعلیعلى المجالت والمراجعین ولجان التقییم وكلیات الدراسات ا

یتعلموا درسا منھجیًا: یبدو أنھ من الممكن حدوث أخطاء كثیرة في 
 ).2012الوظائف الحیویة للتخصص" (لجنة لیفیلت وآخرون. 

سببت قضية ستابل صدمة ليس فقط في علم النفس االجتماعي 
في هولندا وفي الخار ولكن أيًضا في أجزاء أخرى من العلوم. 

 بمثابة دعوة 2012)لجنة ليفيلت وآخرون  العلوم المعيبةكان تقرير 
إيقاظ للجامعات ومعاهد األبحاث التخاذ عدد من التدابير للحماية من 

 ).2013االحتيال والممارسات العلمية القذرة )انظر درينت 
 
 

مهنة الباحث ويشوه سمعة الزمالء ويضر المؤسسة البحثية بأكملها. ويميل 
بحثي معين إلى تقليل تمويل األبحاث سحب األبحاث المنشورة في مجال 

 ).2012بعد ذلك في المجاالت ذات الصلة )أزوالي وآخرون 
قد تبدو السرقة الفكرية تجاوًزا أقل حدة من التلفيق أو التزييف وال 

 يكون لها نفس أثر تقديم نتائج مزورة في األبحاث.
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إال أنه يضعف أساس الثقة التي يستند إليها البحث لكونه يقوم على خداع 
خرين. وأيًضا، عند قبول السرقة الفكرية أو التسام معها فإن  الباحثين ا
خرين ويقوض الحوافز للتحلي بالصراحة، حيث  ذلك قد يقوض دوافع ا

على نسبة الفضل إلى تعتمد أنظمة المكافأة في األبحاث بشكل كبير 
. وقد سهلت االتصاالت اإللكترونية 4-4األعمال المنشورة )المربع 

عمليتي السرقة الفكرية وكشف السرقة الفكرية، ولكن وسائل االتصال هذه 
لم تغير من احتمال نس المواد المنشورة من مكان آخر إال إذا تمت 

 م.مالحظة ذلك وتمت اإلشارة المرجعية إليها بشكل سلي
الذي أصب  -يعد نشر أو تكرار نفس المادة في أكثر من مكان واحد 

ير الصحي "السرقة الفكرية الذاتية"  هو -معروًفا باسم النس أو باالسم 
ير أمين لكون الناشرين والقراء يتوقعون أن تكون المواد  خر سلوًكا  ا

محررين المنشورة أصلية، وألنه يبدد موارد المؤلفين والمراجعين وال
. وفي الوقت نفسه، تتضمن المناقشة  والناشرين )انظر أيًضا الفصل الثاني
الجارية في مجتمعات النشر واألخالقيات ما إذا كان ينبغي اعتبار نس 
بعض األقسام الفنية لبحث أمًرا مقبواًل. وعلى أي حال، فإن ذكر المرجع 

 ما ينشر الباحثون عملهماألصلي يعد أمًرا إلزامًيا. وباإلضافة إلى ذلك، عند
ير لغتهم األصلية، فينبغي عليهم التأكد من أصالة  في مجالت بلغة 
األوصاف والعمل المذكور، إال إذا كان ذلك ملحوًظا، كما ينبغي عليهم 

 التأكد من صحة الترجمة.
وفي بعض األحيان توجد مناطق رمادية حيث يصعب تحديد ما إذا 

 و تلفيق أو سرقة فكرية. على سبيل المثال،كان الباحث متورط في تزييف أ
ير سليمة منهجًيا، وتقنيات تحليلية أو  قد يستخدم الباحث معالجة بيانات 
ير كافية. وقد ال تمثل  إحصائية مشكوًكا فيها، أو مجموعات مراقبة 
دراسة حالة ظاهرة من المفترض أن تمثلها. وقد تحرف المصال 

الشخصية نتائج البحث أو استعراض االقتصادية واأليديولوجية أو 
األقران. قد تتراوح السرقة الفكرية من السرقة الكاملة لمقاطع طويلة من 
ير  ير مبالية وربما  النص إلى استخدام أفكار شخص آخر بطريقة 

 من ولكن مسؤول، ير سلوكاً  السابقة الحاالت كل تعتبرمقصودة. و
 .ال أم الخداع قصد قد يالمعن الباحث كان إذا ما تحديد المستحيل
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لى  .4-4المرب  شة النسبة  سيناريو المنا
 المر  مشاري الب

 
أنت باحث ما بعد الدكتوراه في قسم بيولوجيا السرطان، وقامت 
مشرفتك بدعوتك للتعاون في مشروع بحثي. وجاء اختيارها لك 

البحث باهتماماتك ولكونك نشًطا في األعمال نظراً لعالقة موضوع 
المختبرية. وبعد بضعة أسابيع، تنخرط في المشروع بشكل كبير 
بتصميم التجارب وجمع البيانات، األمر الذي يتطلب ساعات إضافية 
في المختبر، بما في ذلك عطالت نهاية األسبوع. وبعد حوالي ثمانية 

دو ات، وتجد أن النتائج تبأشهر، تقوم ببعض التحليل األولى للبيان
 واعدة بشكل أكثر مما كان متوقًعا.

یمكنك االتفاق على موعد مع المستشار الخاص بك لإلبالغ 
بنتائجك. عندما اطلعت المستشارة الخاصة بك على النتائج قالت "ھذا 
أمر رائع. أعطني بضعة أسابیع لدراسة البیانات بتفصیل أكثر وإذا 

یمكننا أن نبدأ العمل على مخطوطة  كان كل شيء على ما یرام
المسودة لتقدیمھا". توافق على العمل في مشاریع أخرى خالل 
األسابیع القلیلة القادمة. بعد مرور شھر، ودون مزید من المناقشة 
معك، یقدم المستشار الخاص بك النتائج في اجتماع القسم الشھري 

 دون ذكر اسمك.
ر اسمك ماذا ستقول لها هل ينبغي على المشرفة الخاصة بك ذك

عندما تلتقيا المرة القادمة كيف يمكن تجنب هذا الموقف إذا قام 
المستشار الخاص بك بتقديم المخطوطة للنشر واإلبال عن العمل 

 ولكنه لم يذكر اسمك كمؤلف لهذه المخطوطة، ماذا ستفعل
 
 

قد تختلف المعايير والتوقعات حسب التخصص وقد تتغير بمرور 
ت. وقد تتضمن التخصصات آليات مختلفة في نسبة الفضل للباحثين الوق

 عضوب الدول بعضالفرديين. وتتسم نظم البحث والتعليم العالي في 
 .يرها من أكثر هرمية بأنها التخصصات
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كبير من النص من أطروحته بدون عالمتي لم يعتبر استخدام الباحث لجزء 
ير مسؤولة في  اقتباس في مقاالت المجالت العلمية المنشورة ممارسة 
الماضي في بعض المجاالت، أما اليوم فسيتم اعتباره كذلك في حالة نشر 
األطروحة بشكل رسمي. وينبغي التحلي بإحساس باإلنصاف واالتساق 

 عديد من المجاالت البحثية الستيعابعند تقييم سلوكيات البحث. تحتا ال
مجموعة واسعة من المناهج لتحقيق التقدم. عالوة على ذلك، فإن الباحثين 
بشر وعرضة للخطأ. يحتا الباحثون إلى االعتراف بأخطائهم وتصحيحها 
ير  خرون العمل على أساس معلومات  علًنا، بحيث يتجنب الباحثون ا

 صحيحة الحًقا.
ى بخالف التزييف أو التلفيق أو السرقة الفكرية هناك ممارسات أخر

قد ال تنطوي على نية الخداع ولكن مع ذلك يمكنها اإلضرار بنزاهة نتائج 
ير المالئم للبيانات، وحجب البيانات  األبحاث. وتعد اإلدارة والتخزين 
بين في تكرار النتائج، وإساءة استخدام الكائنات  عن الزمالء الرا

و نقص العناية في تصميم أو إجراء التجارب وتحريف الخاضعة للبحث أ
ير المسؤول  ير المناسب أو التستر على السلوك  المصال أو التأليف 
أو االنتقام من المبلغين عن سوء السلوك الذي يخالف سياسات المؤسسة 
ير المسؤولة في مجال البحث. ويعتبر اختالق  أو الممول من الممارسات 

ير المسؤولة في االدعاءات العشوا ئية أو المغرضة في ممارسات البحث 
ير مسؤولة وضارة ومن شأنها إحباط التقدم. ويمكن  حد ذاتها ممارسات 
أن يساعد الكشف عن هذه الممارسات في منعها أو تصحيحها. على سبيل 
المثال، تؤدي مناقشة المخاوف بشكل علني بدالً من مناقشتها في 

يادة سبع مرات في التراجع عنها وتصحيحها االتصاالت الخاصة، إلى ز
 ).2014bمن قبل المجالت العلمية )فان نوردين 

ير المسؤولة التي قد ال تضر بسجل  أخيًرا، توجد بعض التصرفات 
ير مناسبة في أي مكان عمل. وتشمل هذه التصرفات  البحث ولكنها 

 الطالبتخويف الطالب أو المساعدين أو مضايقتهم، وعدم كفاية توجيه 
 االهتمام وعدم االعتماد أوراق بيانات وتحريفوتقديم المشورة لهم، 

 وأ معينة جماعات أفراد ضد والتحامل الثقافية أو االجتماعية بالمعايير
، تضارب عن الكشف وعدم التمويل استخدام وإساءة معين جنس  المصال

يرها  .العامة واألخالقية االجتماعية المبادئ انتهاكات من و
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ربما تخضع بعض هذه اإلجراءات إلى المالحقة والعقوبات الجنائية أو 
لمدنية. وفي حاالت أخرى، قد يتم استخدام إجراءات مماثلة لتلك ا

المستخدمة في الرد على الممارسات االحتيالية في األبحاث للتحقيق في 
االدعاءات واالستجابة بشكل مناسب. وينبغي أن تمتلك جميع أماكن العمل 

ير المسؤولة.   إجراءات للتعامل مع هذه األنواع من الممارسات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شة مشاركة البيانات5-4المرب    سيناريو المنا

 
كجزء من أبحاث ما بعد الدكتوراه الخاصة بك، تقوم بإجراء تحليل 
تلوي يتطلب جمع بيانات منشورة من قبل باحثين آخرين. وإلجراء 

في مجال باحث  100الدراسة، ينبغي عليك التواصل مع ما يقرب من 
بحثك وطلب البيانات األولية المستخدمة في منشوراتهم األصلية. وبعد 
عدة أشهر، قدم ما يقرب من عشرين مؤلًفا فقط البيانات المطلوبة في 
حين لم يستجب باقي الباحثين نظًرا لعدم اكتمال بياناتهم أو لم يعد 

 باإلمكان الوصول إليها أو لكونهم مشغولين للغاية.
ثار المترتبة لهذا الرد على مجالك ما الطرق الجديدة التي  ما ا

يمكن العمل بها لتشجيع مشاركة البيانات كيف يمكنك التأكد من أن 
جميع البيانات التي تم استنتاجها من أبحاثك محفوظة بشكل صحي 

 ويمكن مشاركتها



 

 

        5 
 

تم وليات البا أمام الم  مس
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

باإلضافة إلى مسؤولياته للمساعدة على منع إساءة استخدام البحث التي تم 
تناولها في الفصل الثالث، يتحمل الباحثون مسؤوليات إضافية أمام المجتمع 

بعض هذه المسؤوليات على شكل عند تخطيط وإجراء البحث. وتم تدوين 
، وقد أنشأت مؤسسات البحث والدول هيئات لضمان التزام  قوانين ولوائ
الباحثين بهذه األحكام. وهناك مسؤوليات أخرى أقل تحديًدا بشكل جيد 

 الذين من الممكن أن يتسبب الباحثون ولكنها مع ذلك ذات تأثير قوي.
.عام بشكل وللبحث المهنية لحياتهم كبير ضرر في الحدود هذه يتجاوزون
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ويمكن وصف بعض األبحاث بأنها ليست إال ضارة برفاهية اإلنسان، 
وال يمكن تبريرها، مثل األبحاث التي تركز على تطوير أسلحة محظورة 
ير مقبول إذا كان يتعارض مع  بموجب معاهدات دولية. كما يعد البحث 

سية لالستقاللية والحرية والكرامة وعدم التمييز القيم اإلنسانية األسا
ياب االستغالل. وتعتبر الوثائق مثل "اإلعالن العالمي ألخالقيات  و

 والمنهج األساسي ألخالقيات 2005البيولوجيا وحقوق اإلنسان )
 ذي الصلة من الموارد المفيدة في تعلم كيفية تأثير 2008البيولوجيا )

 ى البحث في علوم الحياة.االعتبارات المجتمعية عل
وتشير االعتبارات االجتماعية والثقافية ما إذا كانت بعض أشكال 
األبحاث مقبولة أم ال، ويمكن أن تختلف هذه االعتبارات من مكان ألخر 

. وينبغي على مجتمع البحث، في 1-5ومن وقت ألخر )انظر المربع 
اهمات توقع ويرحب بمسالحاالت التي يثير فيها البحث قضايا أخالقية، أن ي

ير العلماء لالستفادة من هذه اإلسهامات بقدر  المجتمع أثناء العمل مع 
اإلمكان. ستبني هذه التفاعالت الثقة بين العلماء والجمهور، بما في ذلك 
واضعي السياسات. قد توجد حاجة لكي تعمل المؤسسات كوسطاء لتبادل 

 حيث يمكن إمداد السياساتالمعلومات بين الباحثين وواضعي السياسات ب
 بأفضل مشورة علمية.

 

 

 
يا 1-5المرب  و ال ا   التركي األب

نينية البشرية عية ال  ال
 

 من بلد ESCتختلف المواقف تجاه بحوث الخاليا الجذعية الجنينية )
ا وإيطاليا أو تقيده خر. وتحظرها بعض الدول )مثل النمسا وأيرلندا

خر )مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند أقل  بشدة، بينما البعض ا
، يعتمد ما إذا كان وإلى 2007تقييداً بشأنها )ماتيوس  . بشكل واض

 اتاالعتبار على أي مدى يمكن قبول أبحاث الخاليا الجذعية الجينية
 قتو ومن ألخر مكان من تختلف أن يمكن التي والثقافية االجتماعية

 .خر
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في الوالیات المتحدة، على سبیل المثال، دعمت إدارة كلینتون 
التي  1998البحث في الخالیا الجذعیة الجینیة بعد االنطالقة عام 

الجذعیة الجینیة ونموھا في مزرعة خلویة. تمكنت من عزل الخالیا 
أصدرت إدارة بوش أمًرا تنفیذیًا قید دعم الحكومة  2001في عام 

الفیدرالیة لألبحاث في الخالیا الجذعیة الجینیة لخطوط الخالیا التي 
تم سحبھا بالفعل، مما یعني أن أي أبحاث جدیدة متعلقة بخطوط 

اع الخاص أو حكومات الخالیا تحتاج إلى دعم من مؤسسات القط
، رفعت إدارة أوباما ھذه القیود. ویكشف 2009الوالیات. وفي عام 

ھذا التحول في السیاسات عن تضارب القیم في حكومة الوالیات 
المتحدة األمریكیة. والحترام بعض التقالید الدینیة، فإن األبحاث التي 

نة جتستخدم الخالیا الجذعیة الجینیة التي تنطوي على تدمیر األ
البشریة غیر أخالقیة. وقد عكست سیاسة إدارة بوش ھذا الرأي. 
وللبعض األخر، ینبغي أن تكون وعود التقدم الطبي الذي قد ینتج عن 

) ذات ثقل أكبر. وللتعبیر ESCالبحث في الخالیا الجذعیة الجینیة (
) أن إدارتھ ستدعم 2009عن الرأي األخیر، ذكر الرئیس أوباما (

المھتمین بھذا البحث وسوف یكون "ھدف أمریكا قیادة  بقوة العلماء
 العالم في ھذه االكتشافات التي قد تظھر في یوم من األیام".

تقدم الصین أمثلة متناقضة ال یوجد فیھا تضارب في القیم 
بخصوص الخالیا الجذعیة الجینیة. وال یؤمن سكان الصین ككل 

لتي ستكون عقبة أمام مثل بالمعتقدات الدینیة أو األخالقیة أو غیرھا ا
تلك األبحاث. وتعتبر الحكومة الصینیة أبحاث الخالیا الجذعیة 
الجینیة تكنولوجیا استراتیجیة ناشئة وقامت بتأسیس العدید من برامج 

، 2003العلوم والتكنولوجیا الوطنیة لدعم تطویرھا. في دیسمبر 
 المبادئأصدرت وزارة العلوم والتكنولوجیا ووزارة الصحة 

التوجیھیة األخالقیة حول أبحاث الخالیا الجذعیة الجنینیة البشریة 
التي توجھ أبحاث الخالیا الجذعیة الجینیة  لتدوین المبادئ األخالقیة

 ).2003في الصین (وزارة العلوم والتكنولوجیا ووزارة الصحة عام 
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عالقة بين البحث والمجتمع. وال يستطيع تميز العديد من القضايا المعقدة ال
هذا الدليل تغطية كل تلك القضايا، لذا فإنه يوفر فحًصا موجًزا للعديد من 

حماية حاالت البحث وأبحاث التنقيب والتنوع  –المواضيع الهامة 
طاق لتوضي ن –البيولوجي والخصوصية والمختبرات والسالمة البيئية 

 هذه القضايا.
 

ت ال ا  بماية 
 

تغطي اللوائ التي تحكم إجراء األبحاث البشر الخاضعين للبحث 
وحيوانات المختبر وسالمة المختبر وحماية البيئة ومجاالت أخرى. 
وتختلف القوانين واللوائ بشكل كبير من بلد إلى آخر، ولكن بعض 

 المجاالت منسقة بشكل أكبر على الصعيد الدولي.
تشكل حماية حاالت البحث البشرية بعًضا من أهم القواعد القانونية 

مدونة نورمبر واألخالقية التي يجب أن يتبعها الباحثون. وتتضمن 
 عشر نقاط تعرف األبحاث الطبية األخالقية، بما في ذلك مبدأ أن 1949(

إعالن "الموافقة الطوعية من الحالة البشرية ضرورية تماًما". ويمثل 
الصادر عن رابطة األطباء العالمية، الذي تم تبنيه ألول مرة في هيلسنكي 

، وتم مراجعته عدة مرات منذ ذلك الحين والتوجيهات الدولية 1964عام 
للبحوث الطبية الحيوية التي تجري على البشر" الصادرة عن مجلس 

لق ما يتعالمنظمات الدولية للعلوم الطبية مدونات عالمية أكثر شموالً في
. ويعد عمل WMA 2008 CIOMS 2002بأخالقيات البحث الطبي )

 التابعة لمجلس أوروبا الذي DH-BIOاللجنة المعنية بأخالقيات األحياء )
يغطي األبحاث الطبية البيولوجية والممارسة الطبية ذا صلة بالموضوع، 

قانونًيا  مةبما في ذلك اتفاقية أوفيديو لحقوق اإلنسان والطب الحيوي الملز
والبروتوكوالت الملحقة بها حول القضايا مثل االختبارات الجينية، فضالً 
عن التوصيات المتعلقة بزرع أعضاء الحيوانات في البشر واألبحاث 

 ,COE-DH-BIO 1997, 2003, 2006الخاصة بالمواد البيولوجية )
االت . امتدت أنواع الحماية مثل طلب الموافقة المستنيرة من الح2008

البشرية واستخدام لجان من الخبراء لمراجعة واعتماد بروتوكوالت البحث 
 إلى العلوم االجتماعية والسلوكية.
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توجد قواعد خاصه تغطي األبحاث التي تتضمن السجناء واألطفال 
يرهم  من الفئات الضعيفة. و

من بين المجاالت البحثية المهمة التي تجرى على البشر االختبارات 
 . دوية والمستحضرات البيولوجية )انظر أيًضا الفصل السابع السريرية ل
ويزيد التعاون الدولي في مثل هذه التجارب السريرية بشكل سريع. 

في  80أن  2008 عام FDAوذكرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية )
المائة من الطلبات المقبولة تحتوي على بيانات من خار الواليات المتحدة 

)DHHS-OIG 2010 يرها من . ونظًرا لقيام شركات األدوية و
الكيانات بتمويل التجارب السريرية، فإن إجراء الدراسات في البلدان 

لم  لى أشخاصالنامية يوفر مزايا مثل انخفاض التكلفة وإمكانية الوصول إ
يتعرضوا للعال من قبل. فقد تقدم التجارب السريرية للمشاركين من 

 البلدان النامية رعاية وعالًجأ لم يكونوا ليحصلوا عليهما بطريق آخر.
تشترط إدارة الغذاء والدواء أن تكون بيانات األبحاث التي تدعم تطبيًقا 

ن لمتحدة ناتجة علتسويق دواء جديد أو مستحضر بيولوجي في الواليات ا
تجارب تتفق مع السياسات واإلجراءات األمريكية التي تحمي الحاالت 
البشرية. إال إنه يصعب ضمان التقيد بالمقتضيات األخالقية في بعض 

. كما يوجد تساؤل حول أهمية بعض المفاهيم 2-5البلدان النامية )المربع 
فيها الثقة في كمفهوم الموافقة المستنيرة في الثقافات التي تكون 

األخصائيين الطبيين أعلى من الثقافات األخرى أو حيث يعني رفض 
المشاركة التخلي عن العال الطبي برمته. كما شهدت األبحاث الطبية 
الدولية انتهاكات صارخة في الماضي، مثل التجارب التي قادتها الواليات 

واتيماال خالل األربعينيات من القرن الماضي ب والتي أصي المتحدة في 
فيها بعض المرضى عمًدا بالزهري وأمراض أخرى منقولة جنسياً دون 

 موافقة مستنيرة.
يتم بذل الجهود حالًيا الستخدام التعاون الدولي في التجارب السريرية 
ير  لية لبناء القدرات في األبحاث الطبية السريرية ولمنع السلوك  ك

نامية المضيفة. وكمثال على ذلك معهد الفيروسات المسؤول في البلدان ال
، الذي يسعى في شراكته مع كلية IHVN 2004البشرية في نيجيريا )

 الرعاية لتوفير المعنية واألطراف الطب بجامعة ماريالند والحكومة
 النيجيريين.  لجميع وإتاحتها الجودة عالية الصحية
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ماية  سيناريو 2-5المرب  شة  المنا
ت البشرية ا  ال

 
أنت باحث صحة أو مسؤول مؤسسي في منشأة طبية في بلد نام. 
وقامت شركة أدوية متعددة الجنسيات باالتصال بك لترى ما إذا 
بة في المشاركة في تجارب سريرية متعددة  كانت منشأتك را

ان بلدالمواقع لعال جديد ألمراض الطفولة. وفي مواقع متعددة في 
متقدمة، ستتضمن الدراسة مجموعتين من األشخاص، حيث تتلقى 
إحداها العال الجديد وتتلقى المجموعة األخرى عالًجا موجوًدا 
ب الشركة  ومعتمًدا. وفي أحد المواقع في أحد البلدان النامية، تر
في إجراء دراسة مكونة من ثالث مجموعات، حيث تتلقى إحداها 

ته، وتتلقى المجموعة الثانية العال المعتمد، العال الذي يتم تجرب
وتتلقى المجموعة الثالثة عالًجا وهمًيا. وحيث أن إعطاء العال 
المعتمد هو معيار الرعاية في مواقع الدراسة الموجودة في البلدان 
ير  المتقدمة، فإن استخدام مجموعة العال الوهمي يعد أمًرا 

ير متوفر في بلدك أخالقي في تلك المواقع. إال إن الع ال المعتمد 
نظًرا لتكلفته، كما أن استخدام العال الوهمي سيؤدي إلى تسريع 

 إجراء التجربة.
ما ردة فعلك حيال هذه الخطة ماذا لو تعهدت الشركة بالتبرع 
بكميات كبيرة من العال المعتمد )أو العال الجديد في حالة 

 األخرى في بلدك اعتماده لمنشأتك أو المستوصفات الصحية
 
 

" 2020وتوفر الجهود المبذولة مثل برنامج المفوضية األوروبية "األفق 
التمويل لتعزيز السلوك األخالقي في األبحاث الطبية الحيوية التي تجري 

 في البلدان النامية.
يتحمل الباحثون أيًضا مسؤولية ضمان المعاملة اإلنسانية للحيوانات 
المستخدمة في التجارب. وفي بعض البلدان يتم تنظيم عملية معاملة 

.أخرى بلدان في ذلك يحدث ال بينما حيوانات المختبر بدرجة عالية
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جلس مالذي أصدره الدليل رعاية واستخدام حيوانات المختبر ويتم استخدام 
الوطني للبحوث في الواليات المتحدة على نطاق واسع، حتى في البلدان 

 ).NRC 2011aذات النظم األقل توسًعا في هذا المجال )
 

يا يا والتنو األ ي األ ا التن  أب
 

أصبحت الحاجة إلى المحافظة على تنوع النباتات والحيوانات على 
متزايدة على مدى العقود األرض وفهم ذلك التنوع واضحة بصورة 

. عالوة على ذلك، ركزت 2014األخيرة )اتفاقية التنوع البيولوجي 
البلدان الغنية بالموارد األحيائية بشكل متزايد على ضمان االعتراف 
بالمنافع الناتجة عن التنقيب األحيائي واألنشطة المتعلقة ومشاركتها بشكل 

ة واالستغالل التجاري لها في مناسب. ويتمتع اكتشاف الموارد البيولوجي
المستحضرات الصيدالنية وصناعات أخرى بتاري طويل. ونظراً ألن 
الًبا ما تتي االستفادة من هذه الموارد،  المعارف التقليدية للشعوب المحلية 
فإن التنقيب األحيائي يصب استغالاًل عندما يتم استخدام هذه المعرفة دون 

 إذن أو مزايا مناسبة.
ف السياسات المتعلقة بجمع ونقل واستخدام الموارد البيولوجية بين تختل

الدول. وتعد إقامة التوازن المناسب بين المصال المختلفة، بما في ذلك 
الحاجة إلى زيادة المعرفة بهذه الموارد، والحاجة إلى حمايتها، والحاجة 

حتا إلى توليد وتقاسم الفوائد على النحو المناسب، أمًرا صعًبا. وي
الباحثون ألن يكونوا على علم بأي معاهدات وطنية ودولية تنظم جمع 
المواد البيولوجية فيما يتعلق بعملهم. يعد الحصول على إذن بجمع هذه 
المواد بشكل قانوني أمًرا بال األهمية وينبغي عدم تجاهله )انظر المربع 

5-3.( 
بيولوجي في بالمائة من التنوع ال 10على سبيل مثال، يوجد حوالي 

. يتضمن 2011 فو 2012العالم في كولومبيا )أندرادي سي وآخرون 
لعام  70، والقانون رقم 1991الدستور الكولومبي، الذي صدر في عام 

لوائ تحمي حقوق الطوائف العرقية في الحفاظ على ثقافتهم  1993
ومنطقتهم. عالوة على ذلك، أنشأت كولومبيا لوائ تهدف إلى ضمان 

 ادئلمبركة الفوائد المترتبة على استخدام الموارد البيولوجية وفًقاً مشا
 .والعدالة اإلنصاف
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وبشكل عام، يتم النظر إلى القوانين واللوائ باعتبارها مفيدة للمجتمعات 
 المتضررة والمجتمع الكولومبي األوسع.

م من ذلك، ذكر الباحثون الكولومبيون أن العملية الفعلية ل ذه هعلى الر
اللوائ جعلت أبحاث التنوع البيولوجي في كولومبيا مستحيلة تقريًبا 

. وكان مطلوًبا من الباحثين تقديم مجموعة من 2012)أندرادي سي 
يرها من الوثائق قبل السماح لهم بالعمل الميداني أو جمع  التصاري و

ذ نالعينات، أو حتى نقل أو استيراد العينات الموجودة التي تم جمعها م
. ومن بين 2011سنوات قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ )فيرنانديز 

أنواع التصاري األخرى، كان يطلب من الباحثين الحصول على موافقة 
من جميع المجتمعات األصلية واألفريقية المتحدرة منه في مواقع أخذ 
ونزالو أندرادي، فإن برنامج  العينات. ووفًقا لباحث الفراشات ميغيل 

 ستين من أكثر األبحاث على الفراشات الكولومبية كان يتطلب تصاري من
  ). 2013 سي أندرادي( مختلًفا مجتمًعا

 
ي العم 3-5المرب  شة تن  سيناريو المنا

مية ة م  الميدان  منط
 
أنت عالم أحيائي يعمل على أطروحة دكتوراه حول المناطق البحرية 
والمجتمعات المحلية المحمية. وكجزء من عملك، يمكنك السفر إلى 
منتزه وطني في بلد آخر لجمع عينات من أحد األنواع السمكية 
المهددة باالنقراض، والتواصل مع المجتمعات في المنطقة المحيطة 
بها. واستغرقت عملية الحصول على اإلذن عدة أشهر. وأخيًرا، 

أصبحت أوراقك جاهزة. وأثناء إحدى تسافر إلى الميدان بعد أن 
ب أحد  دورات الغوص، ترى نوًعا من األسماك النادرة التي ير
زمالئك الجامعيين في جمعها. إال إن األذن الذي حصلت عليه ال 

 يتضمن هذا النوع.
ماذا ستفعل في هذه الحالة هل سيكون مقبوالً أن تأخذ العينة ثم 

ثار واسعة  تقوم بإبال سلطات المنتزه الوطني في وقت الحق ما ا
ير المشروع للمواد األحيائية  النطاق المترتبة على الجمع 
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وقد تستغرق العملية برمتها سنوات وآالف الدوالرات لكل مشروع، ومن 
يلتف حول هذه الشروط من العلماء الكولومبيين سيتعرض لعقوبات قانونية 

 ).2009جنائية )حكومة كولومبيا 
على مدى عدة سنوات، عمل العلماء الكولومبيون ومؤسسات البحث 
إلقناع صناع القرار لتبسيط اللوائ التي تحكم أبحاث التنوع البيولوجي 

أصدرت  2013. وفي يونيو 2013)وزارة البيئة والتنمية المستدامة 
) 1376والمرسوم  1375الحكومة الكولومبية مرسومين )المرسوم 

). 2013a, 2013bلتسهيل متطلبات التصاري )حكومة كولومبيا 
وللمضي قدًما، تستطيع مؤسسات التعليم العالي طلب الحصول على 
 "تصري إطار" صالحيته عشر سنوات، يغطي العلماء والمشاريع الفردية

. وقد سهلت هذه El Espectador 2013التي تتعلق ببرنامج البحث )
ير التجاري في  التغييرات األبحاث األساسية وأبحاث التنوع البيولوجي 

 كولومبيا بدرجة كبيرة.
 

ية و  ال
 

بما أن كمية البيانات التي يتم إنتاجها وتخزينها عن حياتنا اليومية أصبحت 
أصبحت قضايا الخصوصية أيًضا أكثر أكثر ضخامة ومتاحة بحرية، 

أهمية. على سبيل المثال، يثير تحليل بيانات وسائل اإلعالم االجتماعية 
من قبل أقسام التسويق في الشركات إلى جانب علماء االجتماع األكاديمي 
بعض المخاوف فيما يتعلق بخصوصية من تتم مراقبة سلوكهم عبر 

حث الطبي أيًضا العديد من المخاوف اإلنترنت. كما أثار علم الجينوم والب
المتعلقة بالخصوصية. وكمثال على ذلك، استخدمت شركة التكنولوجيا 
الحيوية األيسلندية قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات الجينومية على 
المتطوعين األيسلنديين لتحديد عوامل الخطر الجينية المرتبطة بأمراض 

العليا بالدولة محاولة الشركة  منعت المحكمة 2003مختلفة. وفي عام 
للعمل مع الحكومة األيسلندية لتطوير قاعدة بيانات المعلومات الجينية 
لجميع المواطنين األيسلنديين أي ما يقرب من ثالثمائة ألف مواطن 

يرتز   ).2004أيسلندي )
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 المعلومات الشخصية أن يكونوا علىيتعين على الباحثين الذين يعملون مع 
بينة باللوائ والقوانين التي تنطبق على جمع واستخدام هذه البيانات. 
وتختلف هذه اللوائ من دولة أو منطقة إلى أخرى، ويجري إعادة فحصها 
ومراجعتها في بعض األماكن. على سبيل المثال، توفر التحديثات التي 

الحماية للبيانات الشخصية التي يتم  تجرى على قواعد االتحاد األوروبي
. وسيوحد مقترح EC 2015جمعها واستخدامها ويجري حالًيا تطويرها )

لوائ حماية البيانات العامة أنظمة حماية البيانات في جميع أنحاء أوروبا، 
وبالتحديد مسؤوليات الشركات التي تمتلك بيانات شخصية في حالة 

عولمة وكذلك وسائل اإلعالم االجتماعية المخالفات، ومعالجة تأثيرات ال
يرها من التقنيات الجديدة.  والحوسبة السحابية و

 
ية مة البي تبر والس  الم

 
يجب على الباحثين فهم واتباع القوانين واللوائ والبروتوكوالت المتعلقة 
بمجاالت األبحاث التي تنطوي على استخدام المواد الخطرة والمعدات 

يرهم في التي يمكن أن تش كل خطًرا على من يقومون بعملية البحث أو 
البيئة المختبرية. أما في التخصصات مثل الكيمياء وابتكار ثقافات تعزز 
سالمة المختبرات والحفاظ عليها فهي مسؤولية مشتركة بين الباحثين 

. ويمكن أن NRC 2011bومديري المختبرات ومسؤولي المؤسسات )
إجراءات السالمة بحسب الدولة أو مجال البحث. تختلف اللوائ المحددة و

على سبيل المثال، من الممكن أن يصب تنفيذ سالمة المختبرات 
والبروتوكوالت األمنية تحدًيا في الدول النامية، ألنها قد ال تعتبر ذات 

 ).NRC 2010أولوية وقد تحتا األطر التنظيمية إلى آليات إنفاذ )
دة النظر في اإلجراءات المخبرية والسالمة من قبل الباحثين ينبغي إعا

على األقل مرة واحدة في السنة وذلك وفًقا للتوصيات العامة المقدمة 
)NAS-NAE-IOM 2009 وتتطلب مؤسسات بحث عديدة من .

الموظفين حضور دورات تدريبية حول استخدام مرافق البحث، وهي 
بيولوجيا الجزيئية. عالوة على ممارسات شائعة في معظم مختبرات ال

الفيزياء التجريبية التي تستفيد من مرافق  ذلك، يوجد مجاالت أخرى مثل
 يبالتدر إكمال تتطلب التي) معينة مسرعات المثال، سبيل على( البحث

.المرافق تلك إلى المستخدمين دخول قبل السالمة على اإللزامي
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تحمل بعض مجاالت األبحاث مخاطر تأثيرات ضارة خار المختبر، 
وتحتا إلى إجراء تقييم دقيق على المخاطر قبل إجراء التجارب. ومن 
األمثلة على تلك المجاالت الهندسة الجيولوجية والتغير المدروس في 
رض وأجزاء أخرى من النظام المناخي للحد من آثار  الغالف الجوي ل
االحتباس الحراري للغازات الدفيئة. ويزداد االهتمام بالهندسة الجيولوجية 
في الوقت الذي تكون فيه احتماالت الجهود المبذولة للحد من الغازات 

ير مؤكدة على المستوى العالمي فيما تتزايد المخاوف بش ثار أالدافئة  ن ا
. وتتطلب الجهود الواسعة التي تهدف إلى  الكارثية المحتملة لتغير المنا
إدارة اإلشعاع الشمسي أو إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي 
مناقشة عامة دولية هامة ووضع السياسة العامة، باإلضافة إلى تقدم كبير 

محتملة. اكتشفت تقارير في معرفة علم المنا ومناهج الهندسة المناخية ال
الجمعية الملكية )المملكة المتحدة واألكاديميات الوطنية األمريكية هذه 
التحديات وقدمت توصيات بشأن الكيفية التي يمكن بها معالجتها )الجمعية 

 ).NRC 2015 2009الملكية 
ة وتشمل مجاالت البحث األخرى التي حفزت المناقشات حول السالم

البيئية بما فيها على المحاصيل المعدلة وراثيا وتكنولوجيا النانو. على 
سبيل المثال، صنفت الصين تكنولوجيا النانو بأنها مجال بحث له األولوية 

، ومنذ ذلك الحين تم إنشاء عدد من المؤسسات المتخصصة 2001في عام 
اص خ وتم توفير المزيد من التمويل. وقد وضعت الصين التركيز بوجه

على المواد النانوية وأبحاث األجهزة النانوية والمجاالت التي ظهرت على 
أنها رائدة على مستوى العالم، وسرعان ما تطور قدراتها في مجاالت 
مثل علم البيولوجيا النانوية وعلم الطب النانوي وعلم التوصيف النانوي 

وية. وقد قدمت هذه وعلم السموم النانوي وعلم سالمة المواد األحيائية النان
االستراتيجية نتائج مبهرة، مع عدد من األبحاث ذات الصلة كتبت من قبل 

 2010و 2001بين عامي  % 23.8الباحثين الصينيين بزيادة سنوية بلغت 
 في شرين ألف، وهو أعلى معدل نموبمجموع نمو يصل إلى أكثر من ع

).2012 وشابيرا كلوتشيخن( العالم
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ونتيجة لذلك، احتلت الصين المركز األول في العالم في عدد من األبحاث 
األساسية فيما يتعلق بالنانوية التي تظهر في فهرس االقتباس العلمي 

، وحصلت 2012 تشيو 2010 تشن وآخرون 2012)أرورا وآخرون 
 على عدد كبير من براءات االختراع.

لتقييم سالمة المواد أجرت العديد من المؤسسات الصينية أبحاث 
النانوية، بما في ذلك اثنان من معاهد األكاديمية الصينية للعلوم المختبر 
ثار الطبية الحيوية للمواد النانوية وسالمة المواد النانوية  الرئيسي ل

. حققت Suzhou Institute of Nanotech and Nanobionicsو
في الصين تقدما كبيرا  األبحاث التي أجريت على سالمة المواد النانوية

في مسائل مثل قدرة النانوية بالمرور عبر الحواجز البيولوجية، وآثار علم 
 السموم النانوي داخل الجسم، ومنهجيته.

حظيت قضايا المسؤولية العلمية في تكنولوجيا النانو أيًضا باهتمام 
متزايد. على سبيل المثال، بدأت لجنة بناء األخالق العلمية في القسم 

، 2011األكاديمي ألكاديمية العلوم الصينية سلسلة من الدراسات في عام 
أحداهما بعنوان "القضايا األخالقية في تقنية النانو والمسؤولية االجتماعية 
للعلماء". يكتشف هذا المشروع المشكالت األخالقية واالجتماعية المحتملة 

وير البحث والتط لتكنولوجيا النانو وآليات الحكم ومسؤولية المجتمع في
في مجال تكنولوجيا النانو. وستكون النتيجة النهائية لهذا النشاط هو 
"مقترح لقواعد السلوك المسؤول في البحث والتطوير في تكنولوجيا 
النانو." كما تعمل أكاديمية العلوم الصينية لبناء حوار بين الباحثين في 

إلنسانية حول تكنولوجيا العلوم الطبيعية، والعلوم االجتماعية، والعلوم ا
 النانو.

تعتبر إجراءات السالمة واألمن أدوات أساسية لمرافق البحث يمكن 
استخدامها بفعالية، وينبغي اعتبار الجهود المبذولة لتحسين وتنفيذ هذه 

 الممارسات على أنها معززات للبحث وليس مثبطات له.    



 

                      6 
 

ا د ل ولة والت ير المس  من الممارسات 
 
 

 
 

ير المسؤولة في البحث عموًما  تم تقسيم منهجيات التصدي للممارسات 
خر تبني الممارسات الجيدة  إلى قسمين أحدهما، تعزيز نزاهة البحث وا

ير المسؤول من خالل من خالل التعليم والتدريب والتعامل مع  السلوك 
اإلجراءات المتبعة للتحقيق في التجاوزات المزعومة وفرض عقوبات عند 

. ويتوصل المشاركون في مشروع ICB 2010ثبوت تلك االدعاءات )
.تكميلية البحث العالمي إلى فهم بأن هذه المنهجيات تعتبر
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ير ومن األفضل اتخاذ إجراءات تصحيحية في  التصدي للسلوك 
المسؤول بعد وقوعه. وفي الوقت نفسه، يعد وجود إجراءات تصحيحية 
قوية وفعالة بمثابة رادع لسوء السلوك، باإلضافة إلى تصحي سجل البحث 

 وتحديد أوجه القصور.
يمتلك الباحثون األفراد ومؤسسات البحث وممولو األبحاث والمجالت 

اديميات العلمية أدواًرا هامة في ضمان العلمية والجمعيات المهنية واألك
نزاهة عملية البحث. ويغطي هذا الفصل معظم هذه األدوار، ولكن انظر 

 الفصل الثامن لفهم أفضل عن دور المجالت العلمية.
برز عدد من القوانين والتوجيهات في السنوات األخيرة في مجموعة 

تي تبين مسؤوليات متنوعة من الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم ال
هؤالء األفراد والمجموعات لضمان نزاهة البحث. تختلف هذه الرموز 
والمبادئ التوجيهية في تفاصيلها وفًقا للثقافات واألطر القانونية والمؤسسية 

 المحددة. ومع ذلك، فإنها تتوافق في العديد من القضايا الرئيسية.
 

و ير المس  دو السلو 
 

ال أحد يعرف مدى االنتشار المحدد ألنواع مختلفة من ممارسات البحث 
ير المسؤولة. وتشير المعلومات المتاحة من الدول التي تقدم إحصاءات 
عن التحقيقات واالستطالعات إلى أن الغالبية العظمى من الباحثين 
ير  مستقيمين وأمناء. ومع ذلك، في حين أن أخطر أشكال السلوك 

ير معتاد، فقد تكرر بما  المسؤول، مثل التلفيق أو تزوير البيانات، أمر 
في الكفاية في جميع أنحاء العالم حيث يستحق التركيز عليه من قبل 
مشروع البحث العالمي. ووجد التحليل التلوي للدراسات االستقصائية أن 

من العلماء اعترفوا بأنهم قاموا بتلفيق وتزوير أو تعديل  %2حوالي نسبه 
لبيانات أو النتائج على األقل مرة واحدة، واعترفت نسبة تصل إلى الثلث ا

. وجد 2009بتورطها في ممارسات بحثية أخرى مشكوك فيها )فانيلي 
من العلماء اكتشفوا تزويًرا من قبل  %14هذا التحليل أيًضا أن نسبة 

 فيها مشكوك أخرى بحث ممارسات واجهوا قد %72الزمالء، ووجد نسبة 
.التزوير أو التلفيق ممارسات من خطورة أقل تعتبر
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ير  ير المسؤول  تعتبر أيًضا االتجاهات في انتشار سلوك البحث 
مؤكدة. وقد لفت تراجع األبحاث العلمية المنشورة، سواء من حيث األرقام 

 2011 فان نوردين 2013متزايًدا )ستين وآخرون  أو األسباب، اهتًماًما
. ال تزال القضايا البارزة فيما يتعلق باالحتيال 2012فان وآخرون. 

 ).2015العلمي تحدث في عدة دول على مستوى العالم )ريتركشن ووت 
من الممكن أن تؤثر التحوالت في مشروع البحث مثل التوسع في نظام 

ة البحث وازدياد ضغوطات النشر في مجالت البحث وتسريع وتيرة أنشط
مرموقة، واشتداد المنافسة على التمويل على ضعف انتقال مدونات قواعد 
السلوك من جيل إلى أخر والتخفيف من حدة ذلك ضد بيئة تعزز السلوك 
ير المسؤول أن يسبب ضرًرا بالًغا  المسؤول. ويمكن لسلوك البحث 

العمل وإلى التخصصات العلمية وإلى للباحثين من األفراد وإلى زمالء 
العلوم بشكل عام، وإلى المجتمع كما تم توضيحه في الفصل الرابع. ونظًرا 
ير  لهذه األضرار العديدة، فإن الحاجة للتصدي إلى ممارسات البحث 

 المسؤولة ومواجهتها أصب أمرا ضرورًيا.
 

راد ين األ وليات البا  مس
 

باحثين األفراد محددة في مختلف القوانين تعتبر العديد من مسؤوليات ال
والمبادئ التوجيهية، مثل التوجيه الفعال وإعالء الحق في أداء عملهم 
خرين ومراقبة المبادئ البيئية  واإلبال عنه ونسب الفضل المناسب إلى ا
وتوجيهات السالمة المغطاة في القواعد والتوجيهات المتعلقة بمؤسساتهم 

ن واألنظمة األخرى التي تؤثر على السلوك المسؤول الخاصة وفي القواني
 في البحث.

 NHMRCفي الحوار الجاري بين الباحثين بشأن القضايا األخالقية )
2007; ESF-ALLEA 2011 كانت هناك مناقشة عما إذا كان ينبغي ،

. وربما 2007على العلماء وضع قسم مشابه لقسم أبقراط الطبي )كريسي 
.المهنية حياتهم يكون هذا القسم هو ما يؤديه حملة الدكتوراه في بداية
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إال أن الخبراء الذين نظروا في هذا االقتراح بجدية وجدوا صعوبة في 
 ). AAAS 2001تحديد لغة عالمية بما في ذلك جميع العلماء والحاالت )

األدوار طوال حياتهم يلعب الباحثون األفراد مجموعة متنوعة من 
الوظيفية، مع تزايد مسؤولياتهم عموًما بمرور الوقت في تقدمهم من مرحلة 
الطالب الدارس إلى مرحلة زمالة ما بعد الدكتوراه وإلى مرحلة الباحثين 
المبتدئين، وإلى الباحثين الرئيسيين. يتحمل الباحثون مسؤولية تفسير 

 موا بلفت االنتباه إلى أسباب القيامالسلوك الشاذ في جميع األوقات وأن يقو
ير المسؤول المحتمل. يتحمل المزيد من كبار الباحثين  بالسلوك 
مسؤوليات إضافية تتمثل في توجيه الزمالء األصغر بالممارسات المسؤولة 
وااللتزام بمعايير اإلنصاف والحياد عند المشاركة في أنشطة مثل 

ولية مراجعة عمل المؤلفين استعراض األقران. ويتحمل الباحثون مسؤ
المشاركين في المشاريع التعاونية للبحث عن االنحرافات واألخطاء 
المحتملة. وعلى مدار حياتهم المهنية، ربما يلعب بعض الباحثين أدواًرا 
أخرى تتطلب مسؤوليات إضافية مثل ممارسة الرقابة اإلدارية والمشاركة 

، نظًرا الختيارهم في أحد في أنشطة الجمعيات والهيئات في مجاالتهم
موارد للبحث كجزء من مؤسسة  األكاديميات أو إسهامهم في تخصيص

 تمويل.
ير مسؤول  سيواجه كل باحث تقريًبا في نهاية المطاف حاالت سلوك 
في مجال البحث. ويمكن أن يكون التعامل مع هذه الحاالت صعًبا للغاية. 

ير المسؤول أن يؤثر ك على الحياة المهنية ألولئ ولكن كيف يمكن للسلوك 
الذين يستجيبون لمثل هذه التصرفات البحثية بشكل كبير وعلى قوة 

 مشروع البحث.
قد يكون من الصعب جداً إثارة مخاوف بشأن ممارسات باحث آخر، 
خاصة عندما يكون هذا الشخص في منصب ذي سلطة. لكن ال يجوز في 

وقت ة ويتجاهلون في نفس الحق الباحثين أن يتمسكوا بقيم البحث األساسي
ير المسؤولة.  ام ممارسات البحث  لت ولية ا ون مس م البا يت

ات المناسبة  را ا ا و وات يعة المستوى للسلو المس بمعايير ر
ي شتبا  و أو ا ير مس ية سلو   عند ر



 

ي                                63 ر المسؤولةالتصدي للممارسات 

يمكن معالجة العديد من المخاوف من خالل التحدث مع شخص آخر 
ضمن فريق بحث، أو ربما يكون شخًصا تم اختياره كمسؤول اتصال فيما 
يتعلق بممارسات البحث. ومع ذلك، يحتا األشخاص الذين توجد لديهم 
بال عن تلك  ل بشأن إجراءات باحث آخر إلى أكثر من طريقة ل شوا

 لمخاوف.ا
ب قراء هذا الدليل في معرفة المزيد عن تفاصيل ما يجب القيام  قد ير
ير مسؤول  بال عن سلوك  به، ومن الذين ينبغي عليهم االتصال به ل
مثل التلفيق أو التزوير أو السرقة الفكرية. وإذا تعلق االدعاء باألعمال 

المخاوف إلى المنشورة أو المقدمة، فقد يكون من المناسب إثارة تلك 
المجلة. توفر العديد من المجالت، والمؤسسات والجهات الراعية 
والمؤسسات الحكومية التي تعالج االدعاءات معلومات حول نقاط االتصال 
واإلجراءات المتعلقة بإثارة التساؤالت. وينبغي على الباحثين أن يكونوا 

ا تم ذلك، وفًقا لمعلى دراية بتلك السياسات التي تطبق في حاالتهم. ومع 
ير  مناقشته منذ قليل، فإن النهج المؤسسي والحكومي في سلوك البحث 
المسؤول يختلف في جميع أنحاء العالم، لذا من المستحيل توفير توجيهات 
محددة تناسب كل حالة. ونجد أن بعض المؤسسات والدول ليس لديها 

ي ولية للتحقيق فسياسات واضحة أو نقاط اتصال معينة، وال توجد وكالة د
االدعاءات. ويجب على الباحثين أن يفعلوا ما في وسعهم لرفع مستوى 
الوعي في المؤسسات ومشاريع البحث الوطنية حول أهمية السلوك 
المسؤول والحاجة إلى إجراءات واضحة للتعامل مع ادعاءات ارتكاب 

 مخالفات.
 

سسات الب وليات م  مس
 

ير تتحمل مؤسسات البحث أيضا مسؤو ليات منع ممارسات البحث 
المسؤولة والتصدي لها، وأن تؤثر السياسات التي تنفذها على الباحثين 
بشكل مباشر. ينبغي على جميع الباحثين، بمن فيهم المشاركين في التعاون 

 مع الزمالء في المؤسسة، أن يكون على دراية بهذه السياسات.
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الجانب األول واألهم لالهتمام بسوء السلوك أثناء البحث هو الوقاية  ويعتبر
منه. ويتعين على مؤسسات البحث أن تضمن تلقي جميع الباحثين وطاقم 
ير الرسمي فيما يتعلق  البحث والطالب كالً من التدريب الرسمي و
بممارسات البحث المسؤولة. ويحتا الباحثون إلى فرص للتعرف على 

مبادئ التي يستند إليها البحث الجيد. وينبغي أن يكون السلوك القيم وال
المسؤول عنصًرا في جميع الدورات والتجارب البحثية بحيث يتم النظر 
إليه كجزء أساسي من مشروع البحث. وتستخدم المؤسسات أيًضا التقنيات 
الجديدة، مثل البرامج التي يمكن أن تساعد في الكشف عن التالعب 

 ر لمراجعة األطروحات واألعمال أخرى.وتزييف الصو
باإلضافة إلى ذلك، تطلق الكثير من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، 
مثل األكاديميات الوطنية للباحثين الشباب، برامج مستقلة في السلوك 
المسؤول في التعليم البحثي وتهدف في األساس إلى طالب الدراسات 

يرها من المواد التعليمية، العليا. وتزداد المناهج الدراسية و الحاالت و
م من أن الكثير من هذه الزيادة ال يزال يقتصر على العالم المتقدم  على الر
وخاصة الواليات المتحدة. ويتم إجراء البحث لتحديد نهج السلوك المسؤول 
في التعليم البحثي األكثر فعالية، حيث كشف هذا البحث المجرى عن بعض 

على سبيل المثال، تميل البرامج التي تعتبر أكثر نجاًحا األفكار المفيدة. 
بشكل نسبي إلى االعتماد على حلقات دراسية مستقلة بدالً من تضمين 
التعليم في المواد الدراسية األخرى واستخدام طرق التدريس التفاعلية 

. ومع ذلك، فإن تقييم 2009المعتمدة على الحاالت )أنتيس وأخرون 
م في التعليم البحثي يمثل تحدًيا كبيًرا، مثل الذي يمثله تقييالسلوك المسؤول 

 برامج التعليم بشكل عام. ومازال هناك الكثير الذي يتعين دراسته.
في الصين، تصدى الباحثون ومؤسسات البحث ووكاالت التمويل 
للقضايا المتعلقة بنزاهة البحث في السنوات األخيرة، بسبب نمو حجم 

والدراسات العليا بشكل سريع، وظهور عدد من القضايا مشروع البحث 
ير المسؤول ) ). New Scientist 2012البارزة فيما يتعلق بالسلوك 

وللتعامل مع هذه المسائل، قام مركز العلوم الصحية في جامعة بكين، على 
سبيل المثال، بتقديم السلوك المسؤول في التعليم البحثي لطلبة الدراسات 

 طالب مستوى على البحث نزاهة لتعزيز أخرى خطوات اذواتخالعليا 
 ).2013 تسون( الجامعة
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وتشمل الدورات التدريبية كل من التعلم عبر اإلنترنت والتعليم في الفصل 
 كعنصر هام.الدراسي وجًها لوجه، مع مناقشة الحاالت 

وقد تحاول مؤسسات عديدة، بل وبلدان بأكملها، التقليل من حاالت 
سوء السلوك لتجنب الدعاية السلبية. ولكن المؤسسات التي تتعامل بشكل 
صري وعلني مع المشاكل تحقق نجاحاً أفضل بشكل عام من تلك التي 

ي أتحاول التستر عليها. وقد يجعل التغلب على ثقافة حفظ ماء الوجه 
 مؤسسة ومشروع البحث بأكمله أقوى.

ا  ب ب ة وا واعد وا سسات الب و  ويتعين على م
مي  من تدري  و وأن ت ير المس ديد السلو  يد لت بشك 
واعد على  ا والط على تطبي  ال ين ومو األب البا

ا  لفات في المخاكما تحتا أيًضا إلى آليات نزيهة وسرية للتحقيق األب
المشتبه بها لهذه القواعد. ينبغي على كافة المؤسسات امتالك لجنة دائمة 
تختص بالتعامل مع هذه الحاالت، أو أن تقوم بتأسيس لجنة مخصصة عند 
تقديم ادعاءات خطيرة. وينبغي تقسيم هذه العملية إلى مرحلتين تحقيق 

تهاك تلك القواعد، أولي لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة موثوقة على ان
وإجراء تحقيق دقيق عند ثبوت ذلك. وينبغي إجراء التحقيقات في أسرع 
ير المسؤولة  وقت ممكن، وينبغي أن تضمن االستجابة لنتائج الممارسات 
صحة سجل البحث. وقد تجد المؤسسات أنه من المفيد إشراك أعضاء هيئة 

يز ممارسات التحالتدريس من مؤسسات أخرى في لجان التحقيق للتصدي ل
 المحتمل.

على سبيل مثال، أصدرت مؤسسات البحث وكبار رعاة األبحاث في 
. ويحدد الميثاق UUK 2012(ميثاق دعم نزاهة البحث المملكة المتحدة 

التزامات "الحفاظ على أعلى معايير الدقة والنزاهة في جميع جوانب 
طر األخالقية  والقانونية والمهنية البحث" و"ضمان إجراء البحث وفًقا ل

المناسبة وطبًقا لاللتزامات والمعايير المحددة" من بين األخرى )انظر 
 ).1-6المربع 
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. التركیز: التزامات جھات العمل البحثیة في 1-6المربع 
المملكة المتحدة للتعامل مع االدعاء المتعلق بسوء سلوك 

 البحث
 

) UUK 2012(میثاق دعم نزاھة البحث في االلتزام الرابع من 
ینص الموقعون على تعھد باستخدام "عملیات شفافة وقویة وعادلة 
للتعامل مع االدعاءات المتعلقة بسوء سلوك البحث التي یمكن أن 
تنشأ." وتلتزم الجامعات وأرباب العمل األخرین للباحثین على وجھ 

 التحدید بما یلي:
آلیات محددة وواضحة المعالم وسریة لإلبالغ عن  امتالك •

 االدعاءات المتعلقة بسوء سلوك البحث
تنفیذ عملیات قویة وشفافة وعادلة للتعامل مع ادعاءات سوء  •

 السلوك التي تعكس أفضل الممارسات
ضمان معرفة الباحثین بجھات االتصال واإلجراءات المطلوبة  •

 لتقدیم االدعاءات
لمخبرین الذي یبلغون عن االدعاءات عدم إلحاق الضرر با •

 المتعلقة بسوء السلوك حسنة النیة
توفیر معلومات عن التحقیقات المتعلقة بسوء سلوك البحث إلى  •

ممولي األبحاث والھیئات المھنیة و القانونیة أو كلیھما مًعا، 
كما ھو مطلوب من خالل شروط المنحة التي یقدمونھا وغیرھا 

 ة والمھنیة والقانونیةمن االلتزامات القانونی
دعم باحثیھم عن طریق توفیر المعلومات المناسبة للھیئات  •

 المھنیة والقانونیة أو كلیھما مًعا
 

لدى بعض البلدان تجارب جيدة مع أمناء المظالم المستقلين الذين 
ير المسؤول سواء على  يمكنهم التعامل مع المسائل المتعلقة بالسلوك 
مستوى مؤسسي وعلى مستوى وطني. وال يملك أمناء المظالم عموًما 
سلطة بدء التحقيقات، ولكن ينبغي أن يكونوا قادرين على طلب إجراء 

ير المسؤولة المشتبه بها. تحقيقات مؤس سية أو مستقلة في الممارسات 
تقوم مؤسسات أخرى بتعيين مكاتب أو أفراد مسؤولين عن االستماع إلى 

االدعاءات وتحديد اإلجراء المناسب. 
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ن كن يحتا جميع الباحثيالدول، ول وبين المنظمات بين اإلجراءات تختلف
إلى خيارات متعددة داخل المؤسسة البحثية يمكنهم اتباعها في حالة مشاهدة 
ير مسؤولة أو االشتباه فيها. ويتعين أيًضا أن تتبع العقوبات  ممارسات 
المفروضة على الباحثين الذين ينتهكون السياسة العامة قانون العمل في 

 الدولة التي يعملون فيها.
ير المسؤولة في مجال البحث، رًدا ع لى التقارير حول الممارسات 

ينبغي مراعاة بعض المبادئ بشكل عام. ويجب حماية الباحثين الذين 
ير المسؤولة. وقد تؤدى  يثيرون التخوفات بشأن ممارسات البحث 
االستجابة لمثل هذه الممارسات إلى تعريض وظيفة المبل للخطر 

ونسالوس  يكون جميع الباحثين على ثقة بقدرتهم . ويجب أن 1998)
 على اتخاذ اإلجراءات دون التعرض لالنتقام.

ير  وفي الوقت نفسه، يجب معاملة المتهمين بارتكاب ممارسات 
مسؤولة بشكل عادل. ومن الضروري اتباع الطرق القانونية واإلبال 
ير  المناسب أثناء إجراء تحقيق والمقاضاة العادلة. ال شك أن البشر 

ير  معصومين، وهو ما يعني أن االتهامات المتعلقة بالممارسات 
المسؤولة قد تكون خاطئة أو مغرضه. وتقع على عاتق المجموعات التي 
تتعامل مع تلك االتهامات مسؤولية ثقيلة. ويجب من حرية االعتقاد 

 2-6والبحث والتحدث على قدم المساواة للمتهم والمدعي. يوض المربع 
يدات التي يمكن أن تنشأ أمام المؤسسات عند التحقيق في بعض التعق

ير المسؤول والتصدي لها.  ادعاءات البحث 
 

 

 
شة 2-6المرب    سيناريو المنا

دعا سسية  ابة الم ست  ا
 

أنت مدیر معھد أبحاث یركز على بیولوجیا الخالیا. وبعد عام من 
نشر بحث عن تأشیر الخلیة في مجلة علمیة مرموقة، قام أحد طالب 
الدراسات العلیا الواعدین بالمعھد بتقدیم مخطوطة لنفس المجلة. 
الحظت إحدى طالبات الدراسات العلیا في مختبره أن صور الھالم 

ودة في البحث المقدم حدیثًا متطابقة مع الصور لبروتین التحكم الموج
 .یكإل بشكوكھا بالبوح وقامت سابقًا المنشورالموجودة في البحث 
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فقمت بتشكیل لجنة مؤسسیة لتقییم الوضع. وصرح طالب الدراسات 
العلیا صاحب البحث أنھ على الرغم من قیامھ بتسمیة بعض الصور 
بالخطأ وخلطھ في نسب صور التحكم إلى مجموعات البیانات التي 
تنتمي إلیھا، إال إن ھذا لم یؤثر على النتائج التجریبیة. توافق الجنة 

وتأمر الباحث الرئیسي للمختبر بسحب التقدیم. على توبیخ الطالب 
ورغم موافقة الباحث الرئیسي على تنفیذ ھذه التعلیمات، وجدت أن 
البحث الرئیسي قد تجاھل االتفاق وتم نشر المقال. ویقوم الباحث 
الرئیسي بشرح ذلك بقولھ إن الطالبة التي قامت بلفت االنتباه إلى 

حیث كانت في عالقة عاطفیة مع  -الصور قد فعلت ذلك بدافع الحقد 
الطالب قید التحقیق وانفصال لتدھور العالقة بینھما. واتصلت المجلة 
بك بعد المالحظة السریعة لعدة قراء للتشابھ في الصور بین البحثین. 
وال توجد لدى حكومتك الوطنیة، التي ترعى المعھد، سیاسة رسمیة 

إلعالم القصة نظًرا بشأن سوء سلوك البحث، ولكن التقطت وسائل ا
لكون الباحث الرئیسي شخصیة بارزة على الصعید الوطني. وقد 
تخرج الطالب صاحب البحث اآلن، وھو زمیل ما بعد الدكتوراه في 

 بلد آخر.
ما خطواتك القادمة، سواء داخلًيا )فيما يتعلق بالباحث الرئيسي 

س التي وخارجًيا )فيما يتعلق بالمجلة ووسائل اإلعالم ما الدرو
تعلمتها من هذه الحادثة فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع ادعاءات 

وب فيها وفيما يتعلق بالتعليم والتدريب ير المر  ممارسات البحث 
 
 

كومات ا وال وليات ممول األب  مس

تشير التجربة إلى أن إيجاد حل كامل لبعض المشاكل ال يمكن أن يعتمد 
مؤسسات البحث فحسب، ولكنه يتطلب كذلك منظمة مستقلة يستطيع على 

الباحثون التواصل معها لمناقشة تخوفاتهم. ويمكن تقديم نقطة االتصال 
 المنظمات معيات المهنية أو الحكومة أو بعضالمستقلة هذه عن طريق الج

 هذه حول معلومات الباحثين تدريب يتضمن أن ويتعين. األخرى
.الخيارات
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لدى وكاالت التمويل، سواء كانت عامة أو خاصة، القدرة على      
. وبالتالي  اإلصرار على ممارسات البحث المسؤولة من جانب متلقي المن
يحق لهم اإلصرار على تطبيق القواعد المناسبة والشفافة إلجراء األبحاث. 

يتحمل الباحثون، في المقابل، مسؤولية التعامل السليم مع األموال الموكلة و
إليهم. وكما هو الحال في المناطق األخرى، يمكن لسياسات ونهج وكاالت 
يرها من الجهات الحكومية المسؤولة أن تختلف حول العالم  التمويل و

 يبمرور الوقت. على سبيل المثال، تشترط بعض وكاالت التمويل تلق
الطالب تدريًبا في السلوك المسؤول في البحث في حين ال تشترط وكاالت 

 بحث كثيرة ذلك.
وقد تقوم وكاالت التمويل والحكومات أيًضا بوضع معايير وتعريفات 
ير  لنزاهة البحث. على سبيل المثال، يمكن تحديد بعض السلوكيات 

انات لفيق البيالمسؤولة على أنها "سوء سلوك" أو "احتيال". يتم تعريف ت
وتزييف البيانات والسرقة الفكرية على أنها سوء سلوك في عدد من 
األماكن. وتصنف بعض وكاالت التمويل والحكومات أيضا السلوكيات 
ير المسؤولة األخرى في هذه الفئة، مثل التدخل في التحقيق في سوء 

قت سلوك البحث أو التحريف، أو اإلخالل بالواجب أو الرعاية. في الو
نفسه، لم تقم العديد من وكاالت التمويل والحكومات بوضع هذه المعايير 

 أو التعريفات.
قد تقوم وكاالت التمويل العامة أو الهيئات الحكومية األخرى باإلشراف 
على التحقيقات التي تجريها مؤسسات البحث أو يكون لديها القدرة على 

ًفا لبعض النهج الوطنية تصني 3-6أداء تحقيقات خاصة بهم. يقدم المربع 
األكثر شيوعاً. ويثير هذا التنوع في النهج الوطنية مسألة ما إذا كانت زيادة 
وًبا فيه أو يمكن تحقيقه،  المواءمة الدولية في السياسات والمعايير أمًرا مر

 ويتناول الفصل التاسع ذلك بمزيد من التفصيل.
لبحثية في مجال نزاهة البحث، يتعين وعند وضع متطلبات للمؤسسات ا

يرها من التكاليف  على الحكومات أن تكون حساسة للتكاليف اإلدارية و
التي تتحملها المؤسسات عند االمتثال لهذه المتطلبات. يمكن أن يؤدى 

ير الممولةفرض  ضرار الشروط  .البحثية باإلنتاجية ل
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التنوع في المناھج الوطنیة التركیز:  .3-6المربع 
 لضمان نزاھة البحث

 
األمانة والمسؤولیة لمجلس األكادیمیات الكندیة  2010یقدم تقریر 

تعزیز نزاھة البحث في كندا، تقریر لجنة الخبراء المعنیة  :والثقة
 ت:. وتنقسم ھذه النھج إلى عدة فئابنزاھة البحث تصنیفا للنھج الوطنیة

ظم مركزیة تشریعیة وطنیة مع سلطات یتألف النوع األول من ن
 التحقیق

ویشمل البلدان التي أنشأت ھیئات وطنیة للتحقیق واإلبالغ 
عن سوء سلوك البحث حسب تعریف البلد المعني، وتستجیب 
عموًما لإلخطارات المقدمة من المؤسسات أو االدعاءات 

 المقدمة من أطراف أخرى.
ة تخضع للوكاالت یتألف النوع الثاني من ھیئات غیر تشریعی

 المانحة أو المؤسسات الفردیة في الرقابة
یشمل البلدان التي لم تؤسس نظمھا الوطنیة من خالل التشریع 

ولكن سیاساتھا تعرف سوء السلوك، وتضع مبادئ توجیھیة 
 للتصدي لھ.

یتألف النوع الثالث من النظم التي تفتقر إلى وجود ھیئة مستقلة 
 لیة لالمتثاللمراقبة نزاھة البحث أو آ

 یشمل البلدان التي لیس لدیھا ھیئة وطنیة لرقابة نزاھة البحث.
 
 

األعمال السابقة من إمكانية كشف  تزيد التقنيات الجديدة ورقمنة
ير المسؤولة المقترفة في الماضي منذ سنوات عديدة. على  السلوكيات 
سبيل المثال، تم اكتشاف قيام سياسيين وأشخاص بارزين آخرين بالسرقة 
الفكرية ألجزاء من أطروحات الدكتوراه أو بتحريف أوراق اعتمادهم 

 Times Higher( ذلك نتيجة وخيمة عواقب وذلك بعد سنوات وواجهوا
Education 2013; New York Times 2014.(
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ير المسؤول ينبغي  هل ينبغي وجود قانون سار للحد من السلوك 
تصحي سجل البحث إذا كان يحتوي على أخطاء ناشئة عن ممارسات 

مسألة الجزاءات أو العقوبات ستتوقف على قوانين ير مسؤولة. إال إن 
ولوائ كل بلد. باإلضافة إلى ذلك، تتباين درجة الصف عن الشخصيات 

 العامة عن زالتهم الماضية المكتشفة وفًقا للبلد والظروف.
 

مات المشتركة  وليات األكاديميات والمن  مس
 بين األكاديميات

 شتركة بين األكاديميات توفير قيادةيتعين على األكاديميات والمنظمات الم
قوية في المسائل المتعلقة بسلوك البحث. وينبغي أن تساعد في وضع 
معايير لسلوك البحث المسؤول، والقيام بدور نشط في نشر هذه المعايير. 
وينبغي أن يتضمن هذا التواصل مع الباحثين األصغر سًنا، بما في ذلك 

تواجدون. وينبغي على األكاديميات أكاديميات للباحثين الصغار حيث ي
العمل داخل مجتمعاتها العلمية لضمان وجود آليات فعالة للتعامل مع 
ادعاءات سوء سلوك البحث. وعلى الصعيدين اإلقليمي والعالمي، يمكن 

 أن تلعب المنظمات المشتركة بين األكاديميات أدواًرا مماثلة.
 مسؤولية خلق ثقافة نزاهة تتحمل األكاديميات التي تدير معاهد األبحاث

ير  البحث والتعامل بشكل صحي مع االدعاءات المتعلقة بالسلوك 
المسؤول. وتمتلك بعض األكاديميات األخرى لجنة دائمة معنية بأخالقيات 
البحث ذات وظيفة استشارية. تتحمل بعض األكاديميات المسؤولية عن 

أو التصرف بوصفها  التحقيق في ادعاءات سوء السلوك بين الزمالء بها
 محكمة عليا استشارية في حاالت االستياء التي ال زالت قائمة.

ال تمتلك معظم األكاديميات القدرة على التحقيق في حاالت سوء 
السلوك المزعومة أو إصدار حكم أو تقديم توصيات بالعقوبة. كما أنه ليس 

 تئناف يستطيع من خاللها المتهملها سلطة قانونية لتكون بمثابة محكمة اس
.ما قرار أو المدعي الطعن على
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ومع ذلك، تستطيع األكاديميات القيام بدور استشاري للمنظمات األخرى 
األكاديميات أيًضا رصد المسائل  في الحاالت الصعبة أو المعقدة. تسطيع

المتعلقة بسلوك البحث والتفكير في القواعد والمعايير األساسية في العلم 
والبحث العلمي وفي انتشار مخالفات نزاهة البحث وأسبابها والطرق 
الممكنة لمنعها. ويمكن دعم هذا الدور التأملي بتحليالت للمطبوعات 

 . وتقارير مجموعات العمل والمؤتمرات
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و وا م الب المس مة ال  موا
 

 
 

مع تنامي مشروع البحث، يواجه عدد متزايد من البلدان ومؤسسات البحث 
التحدي المتمثل في دعم وإجراء األبحاث التي تقدم المعارف الجديدة 
وتدعم األهداف الوطنية األخرى، وفي نفس الوقت إجرائها على مستويات 

 يعالية من الجودة والسالمة. في مقدور التغييرات في نظام البحث، بما ف
ذلك فرص التسويق وتغير البيئات المؤسسية والضغوط التمويلية، خلق 
راءات  حوافز تقوم إما بتشجيع السلوك المسؤول في البحث أو زيادة إ

 انتهاك المعايير. 
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في البحث فهم هذه العوامل البيئية، والعمل يتعين على جميع المشاركين 
هة البحث بإدارة الحوافز الضارة المحتملة أو تخفيفها أو على تعزيز نزا

 إزالتها.
في حين يعتبر الباحثون المبتدؤون ومشرفوهم هدًفا أساسًيا لهذا الدليل، 
يصف هذا الفصل مسؤوليات األفراد والمؤسسات األخرى المعنية 
باألبحاث. وسيكون لجميع الباحثين تفاعالت مع مؤسسات البحث طوال 

لوظيفية، كما سيكون لجميع الباحثين فرص التأثير على سياسات حياتهم ا
 وممارسات هذه المؤسسات.

 
سسية ردية والم ال ال ار الم  دار ت

للباحثين مصال عديدة ومختلفة في حياتهم المهنية والشخصية، وفي بعض 
. على سبيل المثال، قد يكون للباحث  األحيان تتعارض هذه المصال

ير الئق. أو مصلحة مالية  تؤثر على تحيزه نحو البرنامج البحثي بشكل 
قد يكون لباحث طلب منه المراجعة تضارًبا شخصًيا قد يؤثر على نزاهة 
المراجعة. يمكن أن يكون تضارب المصال حقيقًيا أو متصوًرا، وكالهما 
يمكنه تشويه المشروع والباحثين المرتبطين بالمشروع إذا لم يتم اكتشافه 

 امل معه.والتع
تنشأ العديد من حاالت تضارب المصال من فرص استغالل نتائج 
األبحاث من خالل تأمين حماية الملكية الفكرية من خالل براءات االختراع 
وحقوق التأليف والنشر أو أسرار المهنة ثم ترخيص هذه المعرفة أو تكوين 

تائج لتجاري لنشركة الستغاللها. تتعامل العديد من البلدان مع االستغالل ا
األبحاث كنشاط مشروع وقيم. وينبغي على الباحثين ومؤسسات البحث 
إدراك حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القوانين الوطنية وسياسات الممول. 

كاديميات الوطنية األمريكية  عن كون المرء عالًما ويقدم العمل المنشور ل
هتها بحاث كما يتم مواجمناقشة موجزة لقضايا الملكية الفكرية المتعلقة باأل

 ).NAS-NAE-IOM 2009في السياق األمريكي )
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من السهل إلى حد ما التعرف على النزاعات المالية مثل دعم األبحاث 
يرها من المدفوعات. إال  أو االستشارات أو ملكية األسهم أو األتعاب أو 
راء الفكرية التي  إن العالقات الشخصية والمنافسة بين الباحثين، أو ا

ك، ذليتمسك بها أصحابها بقوة من شأنها خلق تضاربات. باإلضافة إلى 
قد يضع الباحثون أنفسهم في موقف تتطلب فيه بعض األنشطة ذات الدوام 
الجزئي ظاهرًيا، مثل االستشارة، وقًتا أطول لدرجة تؤثر على مسؤوليات 

 .تضارب التزاماتويعرف هذا الموقف بأنه —البحث الرئيسية
يتحمل الباحثون مسؤولية الكشف عن كل العالقات المالية والشخصية 

. تطالب 1-7تحيز عملهم وذلك عند طلب ذلك منهم )انظر المربع  التي قد
مؤسسات البحث ورعاة األبحاث بشكل متزايد الباحثين بالكشف عن 
. على سبيل المثال، يتعين على الباحثين عند تقديم  تضارب المصال
مخطوطة لمجلة أن يقولوا بصراحة ما إذا كان هناك تضارب. وقد أعدت 

محرري المجالت الطبية نموذ إفصاح موحد يمكن اللجنة الدولية ل
للمجالت استخدامه أو تبنيه من أجل الكشف عن تضارب المصال 

)ICMJE 2013 ويتعين على الباحثين أيًضا مسؤولية عدم الدخول في .
 اتفاقات من شأنها التدخل في الكشف عن التحيز.

 

 

شة 1-7المرب   سيناريو المنا
ال الش ار الم  يةت

 
أنت طالب دراسات عليا وتعمل على استكمال أطروحتك لنيل 
الدكتوراه وتتم دعوتك للقيام بمراجعة أقران لمخطوطة لمجلة ألول 
مرة في حياتك. وحيث إن استعراض األقران سمة مميزة للعملية 
العلمية فإنك متحمس للمشاركة لتكون جزءاً منها. وعندما تقرأ 

من الخبرة ما يسم لك بإجراء مراجعة  الملخص تتأكد من أن لديك
شاملة ومن ثم تقبل الدعوة لمراجعة المخطوطة كاملة. وأثناء قراءة 
البحث، تتبين أن المؤلف األول في البحث صديق شخصي مقرب 

 وظیفة عن وجیزة فترة خالل یبحثعملت معه في الماضي وأنه سوف 
 .ثابتة جامعي تدریس
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قد توجد لدى مؤسسات البحث تضاربات من الناحية المالية أو من 
يرها من التضاربات التي قد تؤثر على إشرافها على  ناحية سمعتها و
بتها في الحيادية أثناء التحقيق في السلوك المشتبه في  أبحاث أو على ر
يلسينغر، الذي  عدم مسؤوليته. وأحد األمثلة المعروفة جيًدا قضية جيسي 

والتي أجرتها  1999لقي حتفه في تجربة العال الجيني السريرية عام 
يسلينغر 2008بروك  -جامعة والية بنسلفانيا )ساتين  . تم استبدال 

م من ظروفه التي كانت تقتضي  بمشارك آخر في التجربة على الر
استبعاده. باإلضافة إلى ذلك، لم تبل الجامعة عن معاناة مرضى آخرين 

. وقام الباحث الرئيسي بإنشاء من أعرا ض جانبية خطيرة من جراء العال
شركة لتسويق التقنية، وكان للجامعة مصلحة في األمر وتلقت تمويالً من 

 الشركة.
نشطة البحثية األكاديمية فوائد  ويمكن أن تحقق رعاية الشركات ل

ة إلى المشاكل العمليكبيرة، مثل تعريض أعضاء هيئة التدريس والطالب 
المثيرة لالهتمام وتعريف الطالب باالحتماالت المهنية في المجال. في 
الوقت نفسه، يتعين على مؤسسات البحث األكاديمية التأكد من أن الشركات 
ير مناسب على أنشطة البحث  خرين ال يمارسون نفوًذا  والرعاة ا

لتي ثية الخاضعة للرعاية اوالتعليمية. على سبيل المثال، فإن العقود البح
تضع قيوًدا مرهقة على اإلجراءات البحثية أو اإلبال عن النتائج، قد تؤثر 
على الحرية األكاديمية وتلحق الضرر بالعملية التعليمية ووظائف هيئة 
التدريس. وفي بعض الحاالت، تصب العالقات بين مصال الشركات 

).2011 سكس وكونوايواألوساط األكاديمية أكثر تدميًرا )اورا

 
ويتبين لك أيًضا أن بحثه يحتوي على عيوب كبيرة في قسم تحليل 
البيانات لدرجة تحتا لمراجعته بشكل كبير أو رفض البحث لهذا 

 السبب.
ماذا ستفعل في هذه الحالة كيف ستكشف عن تضارب 
ثار المترتبة على عدم الكشف عن التضارب الخاص  المصال ما ا

 بك في هذه الحالة
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ير عادي على ذلك صناعة التب التي تستخدم تمويل األبحاث  وكمثال 
ير الصحية لسنوات عديدة )بروكتور   ).2011كأداة إلخفاء آثار التدخين 

 
سسات الب  م

 
يق أو إنفاذ قواعد السلوك، باإلضافة إلى التزام المؤسسات بوضع وتطب

فإن مؤسسات البحث تتحمل مسؤولية أوسع نطاًقا للحفاظ على بيئة تعزز 
. يعلم الباحثون ومؤسسات البحث NRC-IOM 2002نزاهة البحث )

ير  ومقدمي األبحاث أنه ال توجد دولة أو مجال محصن من الممارسات 
ة تأكيد عليها كمسألالمسؤولة. وينبغي ممارسة القيم األساسية للبحث وال

روتينية. ويتعين على الباحثين ذوي الخبرة نقل معايير البحث من خالل 
التدريس واألمثلة التي يقدمونها من خالل توجيه الطالب والزمالء األكبر 
سًنا. ويقوم عدد متزايد من الجامعات باتخاذ خطوات لتقييم وتحسين منا 

دارات الفردية والمؤسسة ككل من خالل دراسة  نزاهة البحث ل
 ).CGS 2012استقصائية قياسية وأنشطة المتابعة )

تزدهر المؤسسات التي توظف الباحثين عندما تؤكد على التميز 
واإلبداع. وفي السنوات األخيرة، زادت قرارات التوظيف والترقية 
والتمويل من استخدام هذه المقاييس مثل عدد االقتباسات من أحد األعمال 

أو "عامل تأثير" لمجلة علمية يتم حسابه بعدد اقتباسات المقاالت المنشورة 
في هذه المجلة. ومع ذلك، فإن االعتماد المفرط على هذه المقاييس يمكن 
أن يكون مضلاًل ويمكن أن يشوه نظم التحفيز في البحث بشكل ضار. على 
 سبيل المثال، قد يحاول الباحثون نشر أكبر عدد ممكن من المقاالت، مما

ت كبيرة للباحثين  يؤثر على جودة مقاالتهم. ويمكن من خالل تقديم مكاف
راء الباحثين باتباع أساليب  الذين ينشرون أبحاثهم في مجالت مرموقة إ

 ملتوية أو ما هو أسوأ من ذلك.
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 أو المنشورات عدد خالل من فقط الباحث مساهمة قيمة قياس يمكن ال
، أكد إعالن سان 2014مكانة المجالت العلمية التي تنشرها. في عام 

 على الحاجة إلى أساليب جديدة DORAفرانسيسكو بشأن تقييم األبحاث )
د المفرط االعتماأكثر شمولية لتقييم اإلنجازات البحثية وتجنب اإلفراط في 

 على مقاييس مثل مؤشرات االقتباس وعوامل التأثير.
 

ا  ممولو األب
 

تحتا الوكاالت العامة والخاصة التي تدعم األبحاث، بما في ذلك 
الحكومات والمؤسسات الخيرية، واألنشطة الصناعية، إلى الوقوف بجانب 

سسات أفضل األبحاث الموجودة.  ين وم ديم الدعم للبا ا ت وينب علي
ة  و سليم وبطري ا على ن را األب مان  الب بمستوى كا ل

ة الب  ا ود أو ن ولة دون المسا ب وينبغي على تلك مس
الوكاالت الممولة أال تشجع سياسات تمويلها على خلق بيئة تحفز الباحثين 

فترة زمنية قصيرة، أو المساس  لنشر أكبر عدد ممكن من األبحاث في
 بنزاهته.

نظًرا لنمو وتوسع المؤسسة البحثية العالمية، ازدادت المنافسة بين 
الباحثين على االعتراف بهم وعلى المناصب وأيًضا على المصادر 
المحدودة. وفي بعض المجاالت، وفي بعض الدول، أصبحت زيادة 

دى إلى نسب أقل من تمويل التمويل ثابتة مع زيادة عدد الباحثين، مما أ
األبحاث، ويتوقع أيًضا أن تحقق نسبة أقل من طالب الدراسات العليا 

. قد تكون 2012وزمالء ما بعد الدكتوراه وظيفة بحثية مستقلة )ستيفان 
ير  تلك العوامل الهيكلية مسؤولة جزئًيا عن استمرار وقوع الممارسات 

ثار السلبية األخرى على ال  ).2012علوم )كازاديفيل وفان المسؤولة وا
علي الممولين واجب مماثل من خالل توفير التمويل الكافي لضمان 
قدرة الباحثين ومؤسسات البحث على وضع نظم تدعم النزاهة وتيسر 
القيام بأبحاث عالية الجودة. على وجه الخصوص، ينبغي أن تدعم جهود 

 حول ةالتدريبي برامجوال التعليم لتطوير البحث مؤسساتوكاالت التمويل 
 .البحث في المسؤول السلوك
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ويجب أن تمتنع أيًضا عن من تمويل األبحاث المبنية على أسس التحيز 
ير المناسب. وأيًضا، ما لم يكن الباحث قد وقع على عقد يفرض  السياسي 

على النشر، فإنه يتمتع بالحق في نشر نتائج األبحاث دون قيود من قيوًدا 
 الممولين.

وألنه قد يكون من الصعب التنبؤ بنتائج البحث، يجب أن يمن الباحثين 
في الغالب حرية كبيرة في تحديد األسئلة التي سيطرحونها وكيفية متابعتها. 

ي االستقالل والدعم لترسيحتا الباحثون المبتدئون في المهنة إلى كل من 
باتهم ومصالحهم.  حياتهم المهنية بينما يتبعون ر
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خرين.  بال بنتائج البحث إلى ا يمتلك الباحثون أساليب عديدة ل
مناقشة النتائج داخل مجموعة بحثية وتقديم عروض في وبإمكانهم 

االجتماعات وإعداد ملصق للمؤتمرات، وكتابة النتائج في مدونات أو 
منتدى إلكتروني آخر، وإنشاء قاعدة بيانات وإتاحتها إلكترونًيا أو نشر 
مقالة في مجلة علمية أو فصل من كتاب، أو كتاب. ويتعين أن تلتزم جميع 

المذكورة بالقيم األساسية من صدق وإنصاف وصراحة.  أشكال التواصل
وب فيها  ير المر ير المسؤولة و وترتبط أنواع عديدة من الممارسات 

 باإلبال بنتائج البحث.
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لي  الت
 

يهدف التأليف إلى تحديد األفراد الذين قدموا مساهمات فكرية كبيرة 
لتحمل مسؤولية عنصر العمل وراء ذلك. ويقوم التأليف على لدراسة ما أو 

ت للعديد من مؤسسات البحث ويستلزم أيًضا المساءلة عن  نظم المكاف
 المنتج المنشور.

تختلف معايير وأعراف التأليف مثل الترتيب الذي يتم من خالله إدرا 
نة جالمؤلفين أو ترتيب أسماء المؤلفين بحسب التخصص. ويتضمن بيان الل

، ICMJE 2015الدولية لمحرري المجالت الطبية فيما يتعلق بالتأليف )
 على سبيل المثال، متطلبات كثيرة. وهو يضع معايير التأليف التالية

مساهمات كبيرة لمفهوم أو تصميم العمل أو اكتساب البيانات  •
 وتحليلها أو تفسيرها للعمل المراد.

ة العمل أو مراجعته أمر ضروري ف • يما يتعلق بالمحتوى صيا
 الفكري الهام.

 الموافقة النهائية على اإلصدار لكي يتم نشره. •
االتفاق على تحمل مسؤولية جميع جوانب العمل وضمان  •

التحقيق في المسائل المتصلة بدقة أو نزاهة أي جزء من العمل 
 وإيجاد حلول لها على نحو مناسب.

 ولة إلى أن المؤلفين يتعينومع ذلك، أشارت معظم المبادئ التوجيهية المقب
عليهم فقط تقديم مساهمة كبيرة للمخطوطة في واحد أو أكثر من المعايير 

 التي سبق ذكرها.
في بعض التخصصات المعينة يشير إدرا المؤلفين أو ترتيب أسماء 
المؤلفين في المقال عادة إلى معلومات عن أدوار هؤالء المؤلفين في البحث 

امضة أو مضللة، الموصوف. ولكن قد  تكون هذه المعلومات المستنتجة 
ويمكن أن يكون معنى ترتيب المؤلفين في األبحاث المتعددة التخصصات 
ير مفهوم.  ويختلف التأليف أيًضا من دولة إلى أخرى حيث  معقد أو 
يتم كتابة اسم الباحث الرئيسي في نهاية قائمة المؤلفين، نجد في دول أخرى 

 لرئيسي يكتب في بداية القائمة.أن اسم الباحث ا
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سوف يكون وضع مبادئ توجيهية صارمة ومتعددة التخصصات فيما 
يتعلق بترتيب المؤلفين في الحاالت التي يشير فيها الترتيب إلى أهمية 

لم يكن مستحيالً. وتحاول بعض المجالت العلمية المساهمات، صعًبا إن 
أو المعاهد البحثية تجنب تلك الصعوبات من خالل كتابة أسماء المؤلفين 
خر وصف أدوار المؤلفين  وفًقا للترتيب األبجدي. بينما يطلب البعض ا
في مالحظة مصاحبة للمقال. ويعتبر عيب هذه المالحظات أنها يمكن 

المؤلفين من مسؤوليتهم في المقال إذا كانت تنص استخدامها إلعفاء بعض 
 على أن دورهم كان محدوًدا.

يشير التأليف إلى المسؤولية عن كامل محتويات البحث ما لم يخصص 
البحث على وجه التحديد المسؤولية فيما بين المؤلفين. وقد يزعم مؤلفو 

تضمن يالبحث المشكوك فيه أنهم ال يمتلكون الخبرة في جزء البحث الذي 
نتائج خاطئة أو مزورة، خاصة في األبحاث المتعددة التخصصات. ومع 
ذلك، إذا تضمن أحد األبحاث نتائج خاطئة أو مزورة، فإن جميع المؤلفين 
يتحملون مسؤولية تلك النتائج. وقد يحتا المؤلف قليل الخبرة في مجال 

كد من معين أن يطلب من أحد زمالئه الموثوق فيهم مراجعة البحث للتأ
 دقته. 

في بعض األحيان، يضيف مؤلفو أحد األبحاث اسم مؤلف لم يسهم في 
البحث لتعزيز إمكانية الوصول إلى البحث أو لزيادة فرص قبول نشره 
في مجلة علمية مرموقة. وفي حاالت أخرى، يطلب ذكر أسماء كبار 

دي . قد تؤ1-8الباحثين حتى الذين لم يساهموا في تأليف البحث )المربع 
ضغوط التسلسل الهرمي في منظمات البحث بالمؤلفين إلى ذكر أسماء 
مديري مختبر أو مؤسسة لم يسهموا في البحث. قد تكون هذه المسألة عائًقا 
خاصة بالنسبة للباحثين المبتدئين الذين قد يواجهون اختياًرا صعًبا بعد ذلك 

فهم أو اتخاذ حول ما إذا كان بإمكانهم مشاركة مسؤولي المؤسسة في مخاو
ونسالوس  . في بعض األحيان، يتم كتابة اسم 1998إجراءات أخرى )

مؤلف البحث الذي ليس له عالقة بالبحث الموصوف بدالً من كتابة اسم 
المؤلف الحقيقي. ويقوض كل من "المؤلف الضيف" و"المؤلف الوهمي" 

 البحث ويشوه نسبة العمل إلى المرجع. ير المعترف به معايير
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ر1-8المرب  لي ال شة الت   سيناريو المنا
 

أنت أستاذ عينت مؤخًرا في منصب في إحدى الجامعات الرائدة في 
بلدك بعد أن حصلت على درجة الدكتوراه في بلد آخر. وكنت متحمًسا 
جداً بخصوص نتائج التجارب األخيرة، التي تعتبر مبهرة بما يكفي 
لكي تستحق أن تنشر في إحدى المجالت العلمية الرائدة دولًيا. وألنه 

لعمل على المخطوطة لتقديمها إلى إحدى هذه المجالت يمكنك إكمال ا
العلمية، أشار رئيس القسم الخاص بك إلى أن قبول بحثك سيثمر عن 
ت مالية كبيرة لك وللمؤلفين المشاركين معك بشكل شخصي في  مكاف
البحث وستؤدي أيًضا إلى زيادة كبيرة في تمويل القسم. وقدم إليك 

ت العليا الخاص بك في جامعة أجنبية، اقتراًحا بإضافة مشرف الدراسا
الذي لم يشارك في البحث ولكنه معروف دولًيا في هذا المجال، 
كمؤلف مشارك في البحث. وسيحسن ذلك بالتأكيد من فرص قبول 
البحث. ويشير رئيس القسم أيًضا إلى أنه يتوقع أن يكون مؤلًفا مشارًكا 

م من أنه لم يشارك في   العمل. في هذا البحث، على الر
كيف سترد على رئيس القسم الخاص بك ما العواقب المحتملة    

 اقتراحاته التي تتوقع أن تحدث في حالة تنفيذ
 
 

قد ال تكون عملية تحديد المؤلفين في مراحل مبكرة من مشروع البحث 
أمًرا عملًيا. وفي كثير من الحاالت يكون من المستحيل التنبؤ بأن ينت 

ود المبذولة في العمل النهائي المنشور. ومع ذلك، من التوازن بين الجه
المهم مناقشة التأليف ويجب على المشاركين فهم معايير البحث التي 
ستستخدم في تحديد التأليف. على سبيل المثال، قد يتفق جميع الباحثين 
المشاركين في مشروع على مجموعة من المبادئ التي سيتم استخدامها 

وترتيب المؤلفين في الوقت الذي يكون فيه البحث لتحديد من المؤلف 
جاهًزا للتقديم. وتستطيع مؤسسات البحث إنشاء آليات لضمان احترام تلك 

 المبادئ، والتصرف في حالة حدوث نزاع.
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ران  استعرا األ
 

الحكم على جدارة المقترحات البحثية، تستخدم استعراض باإلضافة إلى 
األقران للحكم على جدارة االتصاالت المقدمة للنشر، وكذلك فيما يتعلق 
بتحسين تلك المقاالت عن طريق النقد البناء. وتسعى استعراض األقران 
ألن يكون اإلبال ذو صلة وإلى وجود أدلة تدعم االستنتاجات وأن تكون 

قيمة. وتستطيع استعراض األقران تحسين جودة اإلصدارات  النتائج ذات
عن طريق توضي التفسيرات وتصحي األخطاء ونسبة االقتباسات إلى 
المصدر بشكل صحي وتمكين التحسينات األخرى. ويعزز النشر في 
المجالت ولدى ناشرين معروفين بمعاييرهم العالية الستعراض األقران 

 من سمعة المؤلفين.
ذ استعراض األقران للمنشورات المقترحة أشكاالً عديدة. ويتمثل قد تأخ

الترتيب األكثر شيوعاً في أن يكون المراجع مجهوالً لتشجيع إجراء 
مراجعات أمينة وصريحة، ويفضل معظم المراجعين هذه الطريقة. ومن 
م أنه من الممكن  الطرق األخرى إخفاء هوية المؤلفين والمراجعين، ر

اجعون والمؤلفون هويات بعضهم البعض في بعض األحيان. أن يخمن المر
وهناك طريقة ثالثة حيث تكون العملية برمتها صريحة، حيث يتم تحديد 
هويات المراجعين والمؤلفين ويتم إتاحة تعليقات كال الطرفين بحرية. وفي 
طريقة رابعة، سواء قبل أو بعد النشر، يستطيع جميع القراء والمراجعين 

ى المنشور وتقديم التعليقات، بشكل عام في منتدى على الوصول إل
اإلنترنت. أيًضا، أضافت العديد من المجالت العلمية منتديات إلكترونية 
م شيوع هذه  حيث يستطيع القراء نشر تعليقات على مقالة منشورة. ور
الممارسة بشكل خاص في علوم الحياة، إال أنها لم تصب بعد رسمية أو 

ؤسسات بالقدر الكافي لتصب بدياًل الستعراض األقران. معتمدة من الم
وفي هذه المرحلة، ليس من الواض كيف سيكون التوازن المستقبلي بين 

 استعراض األقران التقليدية وبين البدائل.
ير مسؤولة في استعراض األقران عندما يتحيز  قد تحدث ممارسات 

ديه مصال متعارضة. المراجع لصال أو ضد المؤلفين أو عندما تكون ل
وللحد من هذه التضاربات، تسم بعض المجالت للمؤلفين بتسمية 

 .أقران مراجعة إلجراء لهم المقالة إرسال ينبغي الاألشخاص الذين 



 

 الفصل الثامن 86

وفي حالة رفض مقال ما، يسم بعض المحررين للمؤلفين بالطعن في 
ة بشك يتعين على القرار.  تر ييم المنشورات الم ران ت عين األ المرا

ال أو عن  ار  الم ا الكام عن أ ت من وسري م ا
ي  أ ت

اشتكى بعض المؤلفين أن أحد المنشورات ظل معلًقا لفترة طويلة بال 
داع في الوقت الذي أنهى فيه أحد المراجعين منشوًرا منافًسا. ومن الممكن 

ذه المخاوف شديدة بالنسبة للمؤلفين الذين يجدون أنفسهم في أن تكون ه
وضع سي في استعراض األقران، بما في ذلك الباحثين من البلدان التي 
ليست في قلب مجال بحث. اشتكى بعض المؤلفين أيضاً من التمييز 
العنصري أو التمييز على أساس الجنس في قرارات المراجعة. وينبغي 

حتملين الذين يدركون وجود تضارب أو تحيز أو نقص على المراجعين الم
في المعرفة األساسية الالزمة لديهم عند مراجعة منشور مقترح أن 

 يخطروا المحررين بحيث يمكنهم اتخاذ اإلجراءات المناسبة.
تكتشف استعراض األقران في بعض األحيان أبحاًثا احتيالية، ويتعين 

ير عادية، ولكن يجب على المراجعين اإلبال عن أي شكوك أ و أمور 
على المراجعين عامة أن يثقوا في إجراء العمل الموصوف بأمانة. لم يتم 
ير المسؤولة،  تصميم استعراض األقران في األساس لكشف الممارسات 
مثل استخدام البيانات العامة كما لو كان ملك المؤلف، أو تقديم أبحاث 

ديم مقال تم نشره بالفعل بلغة بنفس المحتوى إلى مجالت مختلفة، أو تق
 أخرى دون اإلشارة إلى األصل.

من الممكن أن تنشأ صعوبات في مراجعة المنشورات من المشاريع 
التعاونية الكبيرة التي تتضمن باحثين من مؤسسات مختلفة أو بلدان مختلفة 
أو تخصصات بحثية مختلفة. وقد يتعين أن يتسم اختيار المراجعين بالتنوع 

للحكم على الجوانب المتعددة ألي بحث من هذا القبيل. ومن األمور  النسبي
، مثل نتائج البحث  المقلقة األخرى نقل األبحاث ذات االستخدام المزدو
التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة كيماوية أو بيولوجية. وفي مثل هذه 
 االظروف، قد يطلب من المراجعين أو اللجان المشكلة خصيًصا، تحديد م

 إذا كانت الفوائد المحتملة لنشر هذا البحث تفوق مخاطرة.
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تواجه استعراض األقران أيضا تحدًيا على المدى الطويل وذلك ناجم 
ون عن حقيقة أنه في معظم الحاالت عمل تطوعي من المراجع. ونظراً لك

البحث أصب أسرع وتيرة وذا نشاط تنافسي أكثر من ذي قبل، فقد أصب 
الباحثون أقل ميالً للقيام بأنشطة خدمية مثل المراجعة. وهناك طرق 
لمعالجة هذا األمر، مثل دفع مقابل للمراجعين. إال إنه ليس واضًحا من 

 أين ستأتي الموارد لتنفيذ هذا النهج.
 

اكات ممارسات النشر  انت
 

ير المسؤول تتعلق بممارسات النشر.  توجد أشكال عديدة أخرى للسلوك 
وتعترف االقتباسات في البحث بفضل العمل السابق الذي تبنى عليه 
نتائج البحث. ويعرض الباحثون الذين يخفقون في االعتراف بفضل 

خرين سمعتهم للخطر.  مساهمات ا
هي و -كما ناقشنا في الفصل الرابع، فإن الممارسة المعروفة بالنس 

يره من الموارد  -نشر نفس البحث في أماكن متعددة  تبدد الوقت و
ير شريف عندما يتوقع  للمراجعين والمحررين وهي في األساس سلوك 
القارئ أن يكون تقرير البحث أصلًيا. وعلى العكس من ذلك توجد قيمة 

شر العمل بلغات متعددة، ال سيما في الحاالت التي يكون فيها في إعادة ن
العمل األصلي بلغة أقل انتشاًرا. وينبغي توضي ظروف إعادة النشر 
للمحررين أثناء التقديم، كما ينبغي توضي ذلك أيًضا للقراء. وينطبق 
االلتزام باالستشهاد بالمصدر على النحو المناسب بغض النظر عن اللغة 

 شر البحث بها.التي ين
يضر نشر النتائج المختلفة لمشروع بحثي في أكثر عدد ممكن من 

الممارسة المعروفة باسم "تقطيع السالمي"  -األماكن لزيادة أعداد النشر 
بالقراء والمحررين الذين كانوا  -أو نشر النتائج في "أصغر وحدات نشر" 

ذه الممارسة سيستفيدون من طريقة أخرى أكثر شموالً للبحث. وتبدد ه
خرين أيًضا وقت وجهد  من فائدة أقل المنشورة البحث أعمال وتجعل ا

 .ذلك خالف األمر كان إذا المفترض
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يتعين على المحررين االمتناع عن تشجيع المؤلف أو إجباره على 
للمجلة. وتشوه إضافة اقتباسات من مجلتهم من أجل زيادة عامل التأثير 

ليات التقليدية للحكم على أهمية ومالءمة النتائج.  هذه الممارسة ا
يمكن وقوع المجالت ومؤسسات البحث والباحثين األفراد فريسة 
راء الشهرة عند اعتراف الجمهور بالنتائج عن طريق القيام بهذه  إل

ثار المترتبة ير الدقيق ل ير المسؤولة مثل التمثيل  لى ع التصرفات 
، تم قبول بحث حظي 2013النتائج أو التسرع في عملية النشر. في عام 

بتغطية إعالمية كبيرة عن خلق خطوط خاليا جذعية بشرية عن طريق 
االستنسا وذلك بعد ثالثة أيام بعد التقديم وتم نشره بعد ذلك باثني عشر 

كتشاف . إال إنه بعد فترة قصيرة تم ا2013aيوًما )تاتشيبانا وآخرون. 
احتواء البحث على صور منسوخة وأخطاء في التصنيف، مما أسفر عن 
إثارة القلق حيال إعداد المخطوطات وعملية المراجعة )سيرانوسكي 

خطاء يحتوي على األرقام 2013 . وبعد شهر واحد، تم نشر بتصحي ل
، وقام 2013bالصحيحة واألخطاء المطبعية )تاتشيبانا وآخرون 

الفور بمشاركة جميع الكواشف للمصادقة المستقلة )تشون  المؤلفون على
. تثير هذه القضية تساؤالت حول ما إذا كان ينبغي أن 2014وآخرون 

يكون تكرار النتائج الرائدة قبل أو بعد النشر، كما أنها تسلط الضوء على 
 ).2014أهمية تقديم وصف واض ألي تالعب في الصور )كيرانوسكي 

تخدام برامج الحاسوب وقواعد البيانات الكبيرة المتاحة أخيًرا، أدى اس
للجمهور للقيام باستخرا نصوص وبيانات نتائج األبحاث، إلى إيجاد 
منطقة رمادية في ممارسات البحث والتي تحتا إلى مزيد من التحقيق. 
على سبيل المثال، هل يجوز للباحثين اإلتيان بمنتجات ذات قيمة تجارية 

البيانات المفتوحة دون أن يكون هناك عائد مالي، أو حتى  من خالل قواعد
دون إسناد في بعض الحاالت، للباحثين الذين قاموا بجمع وتحليل ونشر 

 هذه البيانات على الم



 

 89 اإلبال بنتائج البحث                                   
 

ت العلمية  دور الم
 

لمطبوعات البحث، تتحمل المجالت العلمية مسؤولية الحفاظ كمستودع 
على نزاهة نتائج األبحاث. ويستلزم ذلك، إضافة إلى عمليات استعراض 
األقران بشكل سليم، وجود تعامل مناسب لعمليات سحب األبحاث. وعندما 
يتم اكتشاف وجود بحث مبني على بيانات مزورة، فعلى المجلة مسؤولية 

م من أنه يتعين على إصدار تصحي أ و القيام بسحب البحث. على الر
المجالت جعل عمليات السحب والتصحي واضحة في الطباعة والنس 
اإللكترونية بحيث ال يتم االستشهاد باألبحاث المسحوبة، إال إن العديد من 
المجالت ال يقومون بذلك. وأيًضا، قد تتردد المجالت في اإلخبار بما إذا 

ير مسؤول )فان كان السحب نت ير مقصود أو نتيجة لسلوك  يجة لخطأ 
، وأحياًنا يكون السبب منع القوانين الوطنية للتشهير 2012وآخرون 

 المحتمل بالمؤلفين.
يتطلب الحفاظ على نزاهة مطبوعات البحث أكثر من استعراض 

-8األقران والتعامل المناسب مع عمليات سحب األبحاث )انظر المربع 
دم عدد متزايد من المجالت البرامج وإجراءات الحماية اليدوية . ويستخ2

ير المناسب في األرقام.  للوقاية من السرقة الفكرية والتالعب 
 
 

 

 
ير 2-8المرب   التركي السلو 

عية يا ال ا ال و  أب  المس
 
أصبحت أبحاث الخاليا الجذعية محوًرا رئيسًيا لعلوم الحياة ألكثر 
من عقد من الزمان وشهدت العديد من الحاالت البارزة لسلوك 
ير المسؤول. أثارت قضية "هوان وو سوك،" وهو باحث  البحث 
في جامعة سيول الوطنية في كوريا، اهتماما واسع النطاق في عامي 

اف استخدامه بيانات مزورة وارتكابه عندما تم اكتش 2006و  2005
 ).Science )Science 2006تجاوزات أخرى في بحثين نشرا في 
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وإذا أثار المراجعون مخاوف أو اكتشفت المجالت مشاكل بعد 
المراجعة، يقوم المحررون بالتواصل مع المؤلف لتحديد ما إذا كان الخطأ 

ير مسؤولة، وقد يطلبون من ير مقصود أو جاء نتيج ة ممارسات 
المؤلف البيانات األولية التي يستند إليها االستنتا الذي توصل إليه. وإذا 
ظهر دليل على سوء السلوك، فإن المجلة يتعين عليها إبال المؤسسة التي 
يتبعها المؤلف عن المخالفة، ولكن هذا ليس تصرًفا عاًما. وقد أنشأت لجنة 

 مدونة قواعد سلوك وتوجيهات لسحب COPE 2011شر )أخالقيات الن
األبحاث، وهي تقدم المشورة للمحررين والناشرين بخصوص أخالقيات 

 النشر.
 

ييرات  التوا العلم  الت
 

هناك عدد من التحوالت التي تجري في التواصل العلمي التي تؤثر على 
بيئة نزاهة البحث. وأحد هذه االتجاهات هو اشتراط ممولي القطاعين العام 

 والخاص أن تكون النتائج متاحة للجميع. 

 
وهناك قضية أخرى أحدث متعلقة بمركز ريكن لعلم األحياء 

، 2014. في يناير The Guardian 2015التنموي في كوبي باليابان )
يصفان طريقة بسيطة لخلق خاليا  Natureمجلة  تم نشر بحثين في

جذعية بعد تعريض خاليا الدم المأخوذة من الفئران إلى محلول 
. وبعد بضعة أشهر، 2014a, 2014bحمضي )أوبوكاتا وآخرون 

اكتشفت المجلة كتابات مسروقة وتالعب في الصور وتناقضات ال 
ا، هاروكو أوبوكاتيمكن تفسيرها في البيانات المبل عنها. وأدينت 

المؤلفة الرئيسي لكل من المخطوطتين، بتزوير البيانات. وأثناء عملية 
التحقيق، تم توجيه النقد الالذع لمشرفها يوشيكي ساسياي الذين انضم 
إلى المشروع في مرحلة الكتابة النهائية للمخطوطة، وذلك لسوء 

ة من بعد لتوجيهه، وقد انتحرت في المؤسسة البحثية بعد أسابيع قلي
سحب المجلة لكلتا الدراستين. وتوض هذه القضية الخسائر البشرية 

ير المسؤول.  التي قد يسببها السوك البحثي 
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الًبا مجال الطب  في انتشاًرا أكثر أصب الذي الشرط، هذا ينطوي ما و
األحيائي، على فترة حظر يقتصر فيها الوصول على المشتركين في 
المجلة. وبعد انقضاء فترة الحظر تنشر األبحاث في مستودع على 

 اإلنترنت.
وتشكل إمكانية الوصول المفتوح تحدًيا أمام النموذ التجاري للمجالت 
التقليدية التي تعتمد على الدخل من المشتركين. تضيف المجالت التقليدية 
قيمة لعملية النشر، ويجب أن تكون ذات جدوى اقتصادي لتتمكن من 
االستمرار. ومع ذلك، وألن نتائج األبحاث متاحة مجاًنا وعلى نطاق 
واسع، فقد زادت في القيمة العامة. وليس واضًحا بعد ما إذا كان سيتم 

جاد حل لهذا التوتر أو كيفية حله. وظهرت المجالت الجديدة التي تعتمد إي
 على نموذ "الكاتب هو من يدفع"، وأصب بعضها ناج ومؤثر جًدا.

أتاحت إمكانية الدخول بشكل مفتوح ظهور ما يشير إليه بيل جيفري، 
األمين بمكتبة جامعة كلولورادو في دنفر، باسم "مجالت الوصول المفتوح 

فترسة" والتي تقبل األبحاث مقابل مبل من المال من المؤلفين ولكن ال الم
. على 2013 كولتا 2013يبدو أنها تقوم بإجراءات مراقبة الجودة )بونن 

سبيل المثال، قام صحفي في مجال العلوم بتزييف بحث حول اكتشاف 
نسخة منه إلى المجالت المتاحة )بونن  304دواء السرطان وقام بتقديم 

. والمثير للدهشة، أن أكثر من نصف المجالت قد قبل المخطوطة 2013
ير حقيقين.  دون مالحظة أن النتائج ال معنى لها وأن المؤلف والمؤسسة 
بالنسبة لكبار الباحثين ذوي الخبرة في نشر األبحاث العلمية، فإنه من 

يثة دالشائع أن تتلقى دعوات بالبريد اإللكتروني لتقديم أبحاث لمجالت ح
المنشأ ذات أسماء جذابة. ينبغي أن يكون الباحثون حذرين بخصوص 
النشر في هذه المجالت، حيث أنه قد يكون بمثابة مضيعة إلبداعهم وعملهم 
الشاق، كما أن بإمكان هذه الممارسات إلحاق الضرر البال بمشروع 

 مالبحث. وهناك مناقشات جارية داخل األوساط العلمية حول كيفية استخدا
 ).OSI 2015ممارسات الوصول المفتوح لتحسين أحوال العلوم )

في بعض المجاالت، يعتبر اإلفرا عن النتائج البحثية قبل مراجعتها 
من قبل األقران أمًرا مكروًها، وبعض المجالت لن تسم بتوزيع 
"مسودات." وفي بعض المجاالت األخرى، يعتبر توافر المسودات تقدًما 

 سريًعا.
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، وهو أرشيف arXivأحد األمثلة الراسخة على هذا األمر هو أرشيف 
ويب من المسودات اإللكترونية في الرياضيات والفيزياء وعلم الفلك 
والمجاالت األخرى التي وصل عدد األبحاث فيها إلى مرحلة المليون بحث 

)rXiv 2015 ممارسات تهدف إلى ضمان . وقد قام الموقع بوضع
بحاث المقدمة وأهميتها للمجتمع المحلي، بما في ذلك  الجودة العالية ل

 استخدام مشرفين حسب الموضوع ونظام تصديق.
وأصب للمواقع والمدونات التي تقوم بالتحقيق أو اإلبال عن قضايا 

 Retractionالنشر العلمي تأثير أيًضا. وربما أكثرها تأثيًرا هي مدونة 
Watch )2015 وتقوم المدونة بالضغط على الناشرين لشرح أسباب .

عمليات السحب، كما أنها تتي للمجتمع بشكل أكثر كفاءة تعقب حاالت 
 يكون فيها باحث معين مسؤول عن عدد كبير من األبحاث المسحوبة.



 

 

 

 

                      9 
 

ديات التعاون الدول  منا وت
 

 

 
 

نظًرا لتنامي وتنوع مشروع البحث العالمي، يعبر عدد متزايد من الباحثين 
الحدود الوطنية سعًيا وراء التعليم والفرص البحثية والوظائف. ولهذا 
التعاون الدولي فوائد عديدة للباحثين األفراد ولمؤسساتهم ودولهم. ويتاح 

ببناء للباحثين الوصول إلى أفكار ومرافق وخبرات جديدة ويقومون 
 .الحياة مدىعالقات تدوم 
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ويمكن التعاون من بناءروابط سياسية واقتصادية تتجاوز الحدود. وفي 
الواقع يشكل التعاون في مجال األبحاث عنصًرا هاًما في السياسة الخارجية 

فة للعدد من الدول. تشارك المشاريع المتعددة الجنسيات الكبيرة في تك
العلوم وتسرع من إنتا المعرفة التي تعود بالفائدة على جميع البلدان. 
يشير تحليل تم إجراءه مؤخرا إلى أنه يتم االستشهاد بالعمل الذي قام به 
مؤلفون من جنسيات متعددة أكثر بكثير من العمل التعاوني داخل بلد واحد 

 ).2013)آدامز 
في وظيفة المرء البحثية. ولكن ويمكن للخبرات الدولية أن تكون القمة 

يمكن أيًضا أن تثير األبحاث الدولية قضايا السلوك المسؤول التي ال تنشأ 
 في سياق وطني بحت.

 
ة الت توا التعاون الدول ا ديات ال  الت

 
يمكن أن تتخذ األبحاث الدولية أشكاالً عديدة. قد تتضمن المجموعة البحثية 

طالب أو زميل ما بعد الدكتوراه إلى شخص من بلد آخر أو قد يسعى 
فرص للبحث في بلد آخر. قد يتعاون الباحثون الرئيسيون من دولتين 
مختلفتين أو يمكن أن ينتمي المحققون إلى شبكات دولية خاصة بالباحثين 
الذين يعملون بصورة تعاونية. ويمكن ربط مؤسسات البحث، أو قد يكون 

ت جامعية تابعة أو فروع في دولة أخرى. هناك  لبعض المؤسسات منش
بعض المشكالت البحثية الكبيرة والمعقدة جًدا لدرجة أنه ال يمكن لدولة 
واحدة فقط أن تعالجها وهي تتطلب تطلب بنية تحتية كبرى لتحقيق التقدم 

تصنيًفا واحًدا فيما يتعلق بالتعاون  1-9في تلك المشكالت. يقدم المربع 
 الدولي.

 

 

 
التركي األسالي والدوا ورا أنوا التعاون . 1-9المرب 

ة تل  الب الدول الم
 
وفًقا لتوني ماير، ممثل أوروبا في جامعة نانيان التكنولوجية، فإن 
التعاون عملية تدفع إليها الحاجة إلى المزيد من تعدد التخصصات 

 والمعرفة متعددة
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ون البحثي الدولي ونطاقه واسعين جًدا، ولذا سيتم يعتبر امتداد التعا
ذكر بضعة أمثلة توضيحية فقط هنا. وقد تواجدت بعض البرامج البحثية 
التعاونية الدولية، مثل شبكة مركز األبحاث الزراعية المعروفة باسم 

CGIAR  وهي في األصل المجموعة االستشارية المعنية باألبحاث(
الزراعية الدولية وتطورت على مدى سنوات عديدة. وثمة مبادرة أطلقت 
حديًثا هي معهد تحسين المحاصيل الدولي، الذي يركز بشكل أساسي على 
من الغذائي في الدول النامية"  تحسين المحاصيل التي تعتبر "مهمة ل

 ).2015 )مركز دانفورث
ويوجد مثال آخر للتعاون الدولي هو منظمة إحصاء األحياء البحرية، 

. وقد شارك في هذا الجهد الدولي الذي استمر 2010التي اكتملت عام 
لمدة عشر سنوات ألفان وسبعمائة عالم من حوالي ثمانين دولة لتقييم التنوع 

 .  العالمي الصعيد على والتوزيع ووفرة الحياة البحرية

 
). 2013التخصصات. وتتطلب جميعها الثقة والنزاهة )ماير 

 ويقترح التصنيف التالي
سيك  •  التعاون بين اثنين من الباحثين الرئيسيينالو الك
ين الدوليين  •  )مثال التعاون األوروبيالشبكات الدولية للبا

 )COST-العلوم والتكنولوجيافي 
سسات  • ، التحالف GLOBALTECH)مثال شبكات الم

 العالمي للجامعات التكنولوجية
(مثال: المؤسسة المنشآت التابعة أو فروع في دولة أخرى  •

الوطنیة لألبحاث التابعة لمنشأة التمیز البحثي والمشاریع 
في سنغافورة، وھو برنامج یدعم  – CREATE –التكنولوجیة 

 الجامعات في إعداد البرامج البحثیة في سنغافورة)
ة  • ا تية ال ت عبر البنى الت ا ت ، CERN)أمثلة ا

ITERبرنامج الحفر المتكامل للمحيطات ، 
ير المنا  • ديات العالمية م ت ة بالت ا المتعل لم )عاألب

 نظام األرض
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ن، حيث  وقدم هذا المشروع القائمة األكثر شموالً للحياة البحرية حتى ا
وفر بيانات فريدة للتنبؤ وقياس وفهم التغيرات في النظم اإليكولوجية 
البحرية، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية الوطنية منها واإلقليمية فيما 

 ).CoML 2010البحرية )يتعلق بالعلوم 
في األبحاث التي يشارك فيها متعاونون دوليون، ربما تؤدي 
االختالفات القانونية واالجتماعية والثقافية إلى نزاعات بخصوص ما إذا 

ير مسؤول أم ال ) ). NRC 2014كان شخص ما يتصرف بسلوك 
باإلضافة إلى ذلك، كما هو الحال على الصعيد الوطني، يمكن أن يكون 
وب فيها عندما يساء استخدامه في سياق دولي.  ير مر العلم ذو عواقب 
وفي بعض البلدان يتم تقييد حرية العلماء ويمكن أن تنتهك النزاهة العلمية 
 كما يمكن أن يضع العلماء أنفسهم في خطر عن طريق نشر بعض النتائج.

قالت نعلى سبيل المثال، فإن أحد مخاطر التعاون البحثي الدولي أو الت
الدولية للطلبة هو احتمال قيام المتعاون أو الطالب بارتكاب جرائم استخدام 
راض شريرة. ويعد العالم النووي الباكستاني  المعرفة الذي اكتسبها أل
عبد القدير خان، الذي حصل على الكثير من تعليمه في أوروبا وقضى 

 على ذلك. عاد خانحياته المبكرة في العديد من مؤسساتها، مثاالً تحذيرًيا 
سلحة  إلى باكستان، وأدى في نهاية المطاف إلى إنشاء برنامج باكستان ل
النووية الناج ولعب دوراً رئيسًيا في انتشار التكنولوجيا النووية في كوريا 
الشمالية وليبيا وإيران. ومن المؤكد أنه يتعين على الباحثين والمؤسسات 

والطالب والبقاء متيقظين للمشاكل  بذل قصارى جهدهم لفحص المتعاونين
المحتملة. وقد يكون من الضروري التشاور مع الباحثين ذوي الخبرة 
والخبراء في مجاالت أخرى مثل القانون. وفي الوقت نفسه، قد يكون من 
الصعب جًدا أو من المستحيل التنبؤ بالمواقف والممارسات التي قد تصدر 

. وينبغي الحفاظ على توازن سليم بين من الباحث قبل إقدامه عليها بعقود
الحذر من ناحية، وبين تقدير الحرية األكاديمية والتعاون الدولي من ناحية 

 أخرى. 
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والعلوم كتيًبا عن هذا نشرت األكاديمية الملكية الهولندية للفنون 
زق التعاون الموضوع الح ساس الذي يرسم إطاًرا لتحليل تحديات وم

 ).KNAW 2014العلمي الدولي كما يقدم خيارات لتقييم المخاطر )
عندما يقوم باحث فردي أو فريق بحث بدعوة زميل أجنبي أو زميل 
ما بعد الدكتوراه أو طالب للمشاركة في البحث، فإن القواعد السلوكية للبلد 

هي التي تطبق عادة. وينبغي أن يكون الباحث  التي يجري فيها البحث
الضيف والباحث المضيف على دراية تامة بتلك القواعد وأن يتم االتفاق 

 على االلتزام بها.
عندما يقرر اثنان أو أكثر من الباحثين أو مجموعات من الباحثين من 
بلدان مختلفة العمل مًعا على مشروع بحثي، فإن القوانين الوطنية أو 

راءات قد تختلف أو حتى تتناقض مع بعضها البعض. وفي هذه اإلج
الظروف، يجب تحديد القوانين واإلجراءات الواجب اتباعها قبل بدء 
التعاون. وينبغي القيام بمناقشة المشاكل المحتملة مسبًقا مثل التقنيات ذات 
االستخدام المزدو والملكية الفكرية وتبادل المواد البحثية. وينبغي وضع 

عايير وعملية لتحديد المؤلفين باإلضافة إلى االتفاق بشأن كيفية مشاركة م
البيانات الخام أو المعالجة. وينبغي تكييف اإلجراءات التجريبية حسب 
ير  البنى التحتية المتاحة، وينبغي على نتائج األبحاث أن تتجنب البيانات 

ا بواسطة العلمية، وذلك جزء من التعاون البيانات وأن تتم مراجعته
األقران. عند دعم التعاون البحثي الدولي، ينبغي أن تتأكد وكاالت التمويل 

 من وضوح القواعد وفهمها من قبل جميع األطراف المتعاونة مسبًقا.
 بأن ESF-ALLEA 2011توصي مدونة قواعد السلوك األوربية )

 التعاونيتبع التعاون الدولي توجيهات منتدى العلوم العالمي لمنظمة 
. وقد أصدر المنتدى OECD 2007والتنمية في الميدان االقتصادي، )

نًصا نموذجًيا التفاقيات دولية يمكن تضمينه أو تبنيه في الوثائق الرسمية 
 للمشاريع التعاونية.



 

 الفصل التاسع 98
 

شة 2-9المرب    سيناريو المنا
 سو التوا  التعاون الدول

 
أنت طالب دراسات عليا تأهلت لزمالة بحثية مدتها أربعة أشهر من 
حكومة من الحكومات األجنبية التي سوف تغطي جميع النفقات 
الخاصة بك. وللحصول على هذه المنحة، تحتا إلى إعداد مقترح 
ب في  بحث قصير وإيجاد فريق بحث في البلد األجنبي الرا

 استضافتك.
قدراتك في اللغة اإلنجلیزیة محدودة أنت متحمس للفرصة، ولكن 

وال تتقن لغة البلد الذي ستذھب إلیھ. وتجاھد من أجل التواصل مع 
مشرفین محتملین. وحتى اآلن، لم تتلق أي رفض صریح، ولكن 
كانت الردود مبھمة: على سبیل المثال، "سننظر في ذلك"، أو "یبدو 

نت بحاجة إلى مشروًعا رائًعا، سنفكر في األمر". ینفد الوقت، وأ
الحصول على تأكید رسمي من إحدى المؤسسات. إال إنك تشعر أنك 
غیر واثق من كیفیة إبالغ المستشارین المحتملین عن حاجتك إلى رد 

 واضح حول ما إذا كانوا راغبین في قبولك.
هل هناك خطوات كان يمكنك اتخاذها للتواصل بشكل أكثر 

ملين عندما يتلقون مثل هذا فعالية ما مسؤوليات المستشارين المحت
 النوع من الطلب من باحث أجنبي

 
 

لى التنسي ة  ا  ال
 

بحاث مزيًدا من االهتمام باالختالفات في  يتطلب التدويل المتزايد ل
التعريفات والمعايير واإلجراءات بين الدول. وقد تصب الخالفات بين 

 أكثر من بلدين للتحقيقالدول أمًرا صعًبا خصوًصا عندما تحتا بلدان أو 
ير المسؤول. ويتعين على المسؤولين واإلداريين  في ادعاءات السلوك 
المسؤولين تعزيز وتفعيل نزاهة البحث والتعاون تماًما كما يتعاون 

 الباحثون مًعا.
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األصغر حجًما واألقل ثراء صعوبات خاصة في قد تواجه البلدان 
التعاون الدولي. وتستطيع التحالفات بين تلك البلدان، مثل تلك التي أنشأها 

الشبكة العالمية ألكاديميات  -) IAPالفريق المشترك بين األكاديميات )
العلوم، المساعدة في ضمان تمثيل اهتمامات هذه الدول في المداوالت 

 الدولية.
الذي انبثق عن المؤتمر العالمي الثاني لنزاهة بيان سنغافورة د تم إعدا

 ليكون دلياًل عالمًيا على السلوك المسؤول في البحث. 2010البحث )
) 2013ويحدد بيان مونت للمؤتمر العالمي الثاني لنزاهة البحث )

 المبادئ التي ينبغي اتباعها في تنظيم وإجراء التعاون الدولي.
سيق برامج التدريب بشكل أكبر إلى تقليل االختالفات في وقد يؤدي تن

فهم مدونات قواعد السلوك. وعلى وجه الخصوص، يستطيع التعاون عبر 
اإلنترنت بين المؤسسات المساعدة في التوفيق بين برامج التعليم )ستينيك 

2013.( 



 



 

 
 

                 10 
 

ور م نا السياسات وال  التوا م 
 
 

 
 

يهتم كثير من الناس خار مشروع البحث بالنتائج البحثية ويستخدمونها 
وقد يعتمد المسؤولون الحكوميون على النتائج البحثية في اتخاذ القرارات 

في مجموعة واسعة  التنظيمية. وتدمج السياسات العامة المعرفة العلمية
من المجاالت. وقد تتوقف مناقشة القضايا البارزة في وسائل اإلعالم على 
المعلومات البحثية. وقد أصبحت حتى نتائج العلوم األساسية ذات أهمية 

للجمهور الذي زاد في عصر التقدم العلمي والتكنولوجي السريع.
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كثيًرا ما يطلب من الباحثين توصيل المعلومات لصانعي السياسات 
 والجمهور، وتحكم عدة مبادئ للسلوك المسؤول هذه التفاعالت.

 
رار العام ن ال  المشاركة  

 
لدى الباحثين الكثير ليسهموا به في السياسات العامة في مجموعة واسعة 

األبحاث ليست هي اإلسهام الوحيد من المجاالت. ولكن األدلة القائمة على 
لهذه السياسات. ومن بين العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على 
صناع القرار، إسهام األطراف المعنية والمعتقدات السياسية ودورات 
االنتخابات والتغطية اإلعالمية والدعم الشعبي وقضايا المنافسة، وإسهام 

البً  ا ما يعتمد واضعو السياسات على األفراد الموظفين وكسب التأييد. و
الموثوق بهم إلمدادهم بالنصائ المفيدة. وقد تؤثر فيهم حكاية قوية أو 

 قصة شخصية أكثر من مجموعة من نتائج البحث.
قد يكون تقييم األدوار المناسبة للباحثين في العمليات العامة معقًدا 

لوطنية وطبيعة المسألة ودقيًقا. ويمكن أن يعتمد على محتوى السياسة ا
والحالة الراهنة للعلوم في المجاالت ذات الصلة، وعوامل أخرى. يعتبر 
الدور الوحيد الذي يمكن أن يقوم به الباحث هو أن يكون وسيًطا أميًنا عند 
تقديم معلومات التخاذ قرارات السياسة العامة. ويعد الباحثون بشكل خاص 

موض الحقائق العل مية األساسية. ومع ذلك، يحتا أهاًل للكشف عن 
الباحثون إلى جعل إسهاماتهم صالحة لالستخدام وشفافة لصناع القرار. 
يحتا مستخدمو نتائج األبحاث أن يكونوا قادرين على الحكم على 

 مصداقية أدلة االدعاءات التي يتم إجراؤها، وأولئك الذين يقومون بها.
يمثل اإلبال عن الشكوك أو االحتماالت بشكل واض وشامل 
ب صناع القرار في إسهانات ثابتة في القرار  مصاعب خاصة. وقد ير
بدالً من مجموعة واسعة من االحتماالت. في المقابل، قد تكون نتائج 
ير مؤكدة. ويتعين على الباحثين التفكير كيف يمكن  امضة و األبحاث 

أكثر إفادة في ظل وجود تلك القيود. ويقدم المربع  أن تصب إسهاماتهم
 إلسداء الالزمة األطر تكون عندما خطأ يكون مثاالً على ما قد 10-1

  .واضحة ير العلمية المشورة وإيصال
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 . التركیز: زلزال الكویال1-10المربع 
 

توفي ما یقرب من  2009أبریل  6في وقت مبكر من صباح یوم 
درجة على مقیاس  6.3شخص عندما ضرب زلزال بقوة  309

ریختر مدینة الكویال في إیطالیا، في منطقة أبروزو النشطة زلزالیًا. 
رجال  7، وجھ القاضي تھمة القتل غیر العمد إلى 2012وفي أكتوبر 

مي لتقدیم تقییم مطمئن على نحو منھم من العلماء ومسؤول حكو 6 -
زائف عن الخطر في اجتماع اللجنة االستشاریة الحكومیة الرسمیة 

 6قبل أیام قلیلة من وقوع الزلزال. وحكم علیھم جمیًعا بالسجن لمدة 
 سنوات وبغرامات كبیرة.

أدانت الشبكة الدولیة لحقوق اإلنسان لألكادیمیات والجمعیات 
 IHRNأخرى األحكام والعقوبات ( العلمیة إلى جانب مجموعات

). وتم الطعن على اإلدانات واألحكام على الفور، وفي نوفمبر 2012
تم إسقاط إدانات العلماء. وتم تخفیف الحكم على المسؤول  2014

 الحكومي إلى سنتین.
أصیب سكان تلك المنطقة بحالة من التوتر قبل وقوع الزلزال، 
فیما یتعلق بزیادة النشاط الزلزالي نظًرا لحدوث سلسلة من الصدمات 
الصغیرة. ونتیجة لذلك، تم عقد اجتماع لمجموعة فرعیة للجنة 
الوطنیة اإلیطالیة للتنبؤ بما سیحدث والوقایة من المخاطر الرئیسیة، 

). وعقب االجتماع، عقد عدد من 2012(كارتلیدج  في مدینة الكویال
أعضاء اللجنة مؤتمًرا صحافیًا مع المسؤولین المحلیین. وأشارت 
نتائج التقییم إلى استحالة التنبؤ بالزالزل على نحو دقیق. ومع ذلك، 
عرض مسؤول حكومي بعض المعلومات التي تؤكد أن "المجتمع 

ود تفریغ مستمر للطاقة. العلمي أخبرنا بعدم وجود خطر، بسبب وج
). أدى ھذا البیان New Scientist 2012وأن الوضع یبدو جیًدا" (

والتقاریر اإلخباریة الالحقة إلى اعتقاد السكان بأنھ من غیر المرجح 
 ).New Scientist 2012وقوع زلزال كبیر (

خاطر مأثارت حالة الكویال قضایا ھامة تتعلق بالتقییم العلمي لل
على األشخاص، وكیف وعلى ید من یتم اإلبالغ عن تلك المخاطر، 
وأیًضا قضایا مثل حقوق ومسؤولیات المستشارین العلمیین 

والمسؤولین العمومیین. 
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في التعامل مع ھذه ویعتبر اإلطار القانوني ھو أحد العوامل المؤثرة 
). على 2012القضیة لتقدیم المشورة العلمیة في إیطالیا (نوسینغو 

سبیل المثال، وضعت بعض الدول قوانین ولوائح واضحة تحكم كیفیة 
إسداء المشورة العلمیة وتأمین المستشارین العلمیین من المسؤولیة 

د وبع الجنائیة والمدنیة. أیًضا، تثیر المعلومات التي ظھرت أثناء
المحاكمة قضیة ما إذا كان العلماء قد سمحوا لمسؤولي السالمة العامة 
باالستفادة من وجودھم فیما كان عملیة عالقات عامة بشكل أساسي 

). أخیًرا، حتى لو ضمنا أن 2012لطمأنھ الرأي العام (كارتلیدج 
العلماء تحملوا بعض مسؤولیات طمأنة سكان الكویال بشكل غیر 

كم القاضي كان مفاجئًا وأكثر شدة مما طلبھ المدعي الئق، فإن ح
 العام.

تم توجيه النقد الالذع ألداء العلماء والمهندسين في تأمين السالمة 
، والكارثة 2011العامة في أحداث زلزال وأموا تسونامي عام 

النووية في اليابان وهي من األمثلة األخرى التي حدثت في السنوات 
. يعد الدرس المستفاد للعلماء والحكومات 2011األخيرة )نورميلي 

من ذلك هو ضمان وجود توجيهات واضحة إلسداء المشورة العلمية 
راء والتوصيات بشكل واض ودقيق وضمان  وأن يتم اإلبال عن ا

 وضوح الحقوق والمسؤوليات.
 
 

تتطلب معرفة كيفية جعل النتائج قابلة لالستخدام لجمهور الحوار مع 
الجمهور. وتعتبر المشاركة في صنع القرار العام عملية ذات اتجاهين ذلك 

وموسعة تتطلب مشاركة األفكار والخبرات ووجهات النظر مع مرور 
 الوقت.

 
رار انع ال ا السياسة ل ديم المشور  م  ت

 
أحياناً ال يطلب فقط من الباحثين نتائج البحث ولكن قد يطلب منهم إسداء 
المشورة في مجال السياسات لصانعي القرار في الحكومة أو الصناعة أو 

ير الحكومية.   المنظمات 
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مؤثرة جداً ويجب أن تتجنب التحيز أو ضيق وقد تكون هذه المشورة 
 األفق.

تختلف المستندات التي يقوم الباحثون بإنتاجها لتقديم المشورة عن 
المقاالت البحثية، لكنها تقوم أيًضا على األدلة والمنطق. يجب أن يتم 
استعراض المشورة بشأن السياسات العلمية للحكومات أو الصناعة أو 

ير الحكومية بواسطة األقران الستخدام آليات مراقبة جودة  المنظمات 
األبحاث للتأثير على تلك المشورة. وإذا لم تكن استعراض األقران الرسمية 
ير الرسمية مع األقران بما فيهم من يتوقع أن  ممكنة، فإن المشاورات 
يكونوا ناقدين، قد يكون أمًرا ضرورًيا. يعتبر المجلس المشترك بين 

يتعلق بتقييم وإدارة وعمليات الفريق الحكومي الدولي  األكاديميات فيما
المعني بتغير المنا أحد األمثلة على المشورة في مجال السياسات العلمية 

. ويقدم IAC 2010( 2-10على الصعيد الدولي الموض في المربع 
الشبكة العالمية ألكاديميات العلوم  –الفريق المشترك بين األكاديميات 

شترك بين األكاديميات الطبية والشبكات األكاديمية اإلقليمية والمجلس الم
التابعة على نحو منتظم بيانات تتعلق بقضايا السياسة التي يتم اإلفصاح 
عنها لواضعي السياسات. ومن األمثلة األخرى على المشورة المنسقة 
دولًيا هو العمل االستشاري القائم على أساس علمي والخاص بالمجلس 

 ي للعلوم األكاديميات األوروبية.االستشار
 

 

 
كومية الدولية 2-10المرب  نة ال ييم الل  التركي ت

ير المنا  المعنية بت
 

إّن الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ ھیئة تابعة لألمم 
 -المتحدة وتقوم بتقییم أحدث المعلومات العلمیة والتقنیة واالجتماعیة 

بصورة منتظمة و یتم إنتاج ھذه المعلومات في جمیع  االقتصادیة
أنحاء العالم ذات االرتباط بفھم تغیر المناخ" (الھیئة الحكومیة الدولیة 

، 1988). تم منح الھیئة، التي تأسست عام 2013المعنیة بتغیر المناخ 
 .2007جائزة نوبل للسالم في عام 

ة الدولیة المعنی، بعد اكتشاف خطأ للھیئة الحكومیة 2010في عام 
ائل البرید وبعد الكم الھائل من رستقریر التقییم الرابع بتغیر المناخ في 

اإللكتروني المرسلة من علماء المناخ المشاركین في الھیئة الحكومیة 
الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، طالبت األمم المتحدة المجلس المشترك 

 الھیئة إعداد عملیات یر بشأنبین األكادیمیات بتقییم اإلدارة وتقدیم تقر
 .المناخ بتغیر المعنیة الدولیة الحكومیة
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ورغم عدم قیام المجلس المشترك بین األكادیمیات بتقییم النتائج 

لتقریر االعلمیة للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ، إال إن 
الناتج تضمن عدًدا من التوصیات التي تھدف إلى تعزیز عملیات 
الھیئة وإجراءاتھا وتھدف إلى أن تكون أكثر قدرة على االستجابة 

 IACللتحدیات المستقبلیة وضمان الجودة المستمرة لتقاریرھا (
 ). وكانت التوصیات الرئیسیة (بشكل مختصر) ھي2010

ا اء لجنة تنفيذية للعمل نيابة عنهتوصية يتعين على الهيئة إنش
 بين الجلسات العامة.

توصية يتعين على الهيئة انتخاب مدير تنفيذي لقيادة األمانة 
العامة والتعامل مع العمليات اليومية للمنظمة. ويجب أن تقتصر 

 مدة تولي كبير العلماء لهذا المنصب بإطار زمني لتقييم واحد.
ع محرري المراجعة على توصیة: یتعین على الھیئة تشجی

ممارسة كامل سلطتھم لضمان وضع تعلیقات المراجعین في 
االعتبار من قبل المؤلفین وتوضیح الخالفات الحقیقیة على نحو 

 كاف في التقریر.
توصية يتعين على الهيئة اعتماد عملية أكثر استهداًفا وفعالية 

 للرد على تعليقات المعلقين.
عمل أن یستخدم نطاق مستوى الفھم  توصیة: یتعین على كل فریق

النوعي في ملخصھ لصانعي السیاسات والملخص الفني، كما ھو 
 مقترح في دلیل الھیئة الخاص بالشكوك لتقریر التقییم الرابع.

توصية ينبغي استخدام االحتماالت الكمية )كما في نطاق 
االحتمالية لوصف احتمال نتائج محددة جيًدا فقط عند وجود أدلة 

 كافية. 
توصية يتعين على الهيئة إكمال وتنفيذ استراتيجية االتصاالت 
التي تؤكد على الشفافية واالستجابة السريعة والمدروسة وتهم 

ل هذا مبادئ توجيهية حول من يمكنه األطراف المعنية، ويشم
 التحدث نيابة عن الهيئة وكيفية تمثيل المنظمة على نحو مالئم.
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أطلقت عدة أكاديميات وطنية برامج لبناء الجسور بين المسؤولين 
، العملية االستشارية العلمية. على سبيل المثالوالعلماء المنتخبين لتحسين 

أنشأت أكاديمية العلوم )األكاديمية الفرنسية برنامج اقتران مع المكتب 
. ويقيم OPECSTالبرلماني الفرنسي للتقييم العلمي والتكنولوجي )

أعضاء األكاديمية الفرنسية والباحثين الشباب حواًرا رسمًيا مع أعضاء 
 من خالل هذه المبادرة. وقد تم تنفيذ برنامج مماثل من البرلمان )النواب

قبل الجمعية الملكية )المملكة المتحدة لتعزيز الحوار الجاري بين النواب 
وموظفي الخدمة المدنية وعلماء األبحاث. وتوفر هذه المبادرات ثنائية 
االتجاه للنواب رؤى أفضل للمشروع العلمي وتساعد الباحثين على فهم 

 ط المرتبطة بصنع القرار السياسي.الضغو
خرين في التعبير عن  يتمتع الباحثون بنفس حقوق جميع األشخاص ا
آرائهم، والسعي للتأثير على السياسة العامة. ولكن يجب على الباحثين أن 
يفرقوا بعناية بين أدوارهم كمتخصصين وكمؤيدين. وتقع على عاتق 

ين مسؤولية خاصة أمام أنفسهم الباحثين الذين يختاروا أن يكونوا مؤيد
وأمام مجتمع البحث في أن يتحلوا بالصراحة واألمانة بشأن الدعم للبيانات 
التي يقدمونها. وينبغي على الباحثين مقاومة التحدث أو الكتابة بحجة العلم 
أو البحث العلمي حول المواضيع المعقدة التي لم يتم حلها والخارجة عن 

يعرض الباحثون مصداقيتهم ومصداقية مشروع نطاق خبرتهم. ويمكن أن 
ير مسؤولة  البحث للخطر من خالل تشويه نتائجهم أو التصرف بطريقة 
كباحثين داعمين لموقف سياسي مهما كانت األهمية التي قد تبدو لذلك 

 الموقف السياسي.
 

ور م ي المعلومات العلمية لل  تو
 

ائل اإلعالم أو مباشرة قد يكون التحدث عن نتائج األبحاث من خالل وس
مع الجمهور أمًرا مجزًيا مهنًيا وممتًعا على المستوى الشخصي. وبصفة 
عامة، يعجب الجمهور بالباحثين ويحترمونهم. وهم مهتمون باألفكار 

 الجديدة وتطبيقات هذه األفكار. 
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لفوائدها العملية ولقدرتها على التثقيف والترفيه ويدعم الجمهور األبحاث 
 واإللهام.

قد يستغرق توصيل نتائج األبحاث إلى من هم خار مجتمع البحث 
ير وقت البحث )بارون  . لكن التواصل الفعال مع 2010وقتا طوياًل 

واضعي السياسات والجمهور أمر ضروري نظًرا لتأثير األبحاث القوي 
ونظًرا للعواقب المحتملة لعدم توصيله )انظر المربع على المجتمع األوسع 

10-3.( 
 
 

ار طويلة األ المترتبة 3-10المرب   التركي ا
و ير المس  على السلو 

 
الطبیة البریطانیة بحثًا  The Lancet، نشرت مجلة 1998في عام 

یربط بین إعطاء لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانیة 
)MMR وبین ظھور مرض التوحد. وبعد وقت قصیر من نشر (

البحث كانت الشكوك قد أثیرت حولھ حین عجز الباحثون اآلخرون 
عن اإلتیان بنفس النتائج عند إعادة التجربة. كما أثیرت تساؤالت 
حول المصالح المالیة السریة للمؤلف الرئیسي. وبعد إجراء تحقیق 

یناقش غولداكر ھذه القضیة . و2010شامل، تم سحب البحث في عام 
وغیرھا من أخبار قضایا سوء االستخدام والقضایا الخطیرة، كما 

 Bad Scienceأظھرت الدراسات، بوضوح في كتابھ األكثر مبیعاً 
)2009.( 

م فقدان نتائج هذه الدراسة لمصداقيتها، إال إن الخوف من  ور
ع واس وجود صلة بين التوحد واللقاحات أصب منتشًرا على نطاق

في العديد من البلدان، ويرجع ذلك جزئًيا إلى ترويج بعض 
الجماعات التي تؤيد هذه الفكرة في وسائل اإلعالم. وكانت النتيجة 
انخفاض معدالت تلقي اللقاحات في بعض األماكن. على سبيل 
المثال، شهدت والية كاليفورنيا تفشي مرض الحصبة في أوائل عام 

 إلىويمكن أن يرجع هذا  2015
ير  تبين هذه القضية كيف يمكن أن يتسبب سلوك البحث 
المسؤول في آثار تمتد لعقود. وتوض أيًضا مدى أهمية تحديد وقت 

 حدوث مثل هذا السلوك وتوصيل المعلومات الصحيحة للجمهور.
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ديميات العلوم، التي تعمل بشكل فردي والتي تعمل على تستطيع أكا
الشبكات العالمية واإلقليمية، القيام بدور هام في تعزيز فهم الجمهور 
للعلوم. عل سبيل المثال، نشطت أكاديميات الفريق المشترك بين 

الشبكة العالمية ألكاديميات العلوم وعدد من  -) IAPاألكاديميات )
سين تعليم العلوم في المرحلتين االبتدائية والثانوية أعضائها في العمل لتح

في السنوات األخيرة. وكان أحد المجاالت التي تم التركيز عليها هو 
تدريس نظرية التطور والنشوء، والذي قدم فيه بيان الفريق المشترك بين 

إرشادات هامة )الفريق المشترك بين األكاديميات  2006األكاديميات لعام 
2006.( 
طلب نقل األفكار المعقدة للجمهور العام قدرة على التوصيل بأسوب يت

. وهذه المهارات ليست فطرية في البيئة العلمية بل قد يحتا  بسيط وواض
الباحثون إلى تدريب متخصص في نقل األفكار العلمية إلى الجمهور 
بطريقة مفيدة وجذابة. ويقدم مركز إشراك الجمهور في العلوم 

التابع للرابطة األمريكية للنهوض بالعلم موارد للباحثين  والتكنولوجيا
. ولدى المنظمات المهنية AAAS 2013المتعاملين مع الجمهور )

والجمعيات التأديبية واألكاديميات )بما في ذلك األكاديميات الوطنية 
للشباب الخبرة التي يمكن أن تستخدم لتطوير موارد جديدة ومتخصصة 

 في هذا المجال.
 

 

 
شة البيان ال4-10المرب    سيناريو المنا

 
أنت عضو في فریق بحث متخصص في الھندسة الكیمیائیة وتم قبول 
البحث الخاص بكم في مجلة مرموقة. وأعد مكتب العالقات اإلعالمیة 
الخاص بمؤسستكم مسودة لبیان صحفي عن البحث. ورغم عدم 

، إال إن لھجتھ ولغتھ یلمحان احتواء البیان على أیة أخطاء وقائعیة
إلى إن نتائج فریقك سیكون لھا تأثیر كبیر في المستقبل القریب على 

 مجال بعینھ. وھذا أمر ممكن لكنھ غیر محتمل. 
كيف يمكنك إيصال مخاوفك ألعضاء اخرين من فريق البحث 

 اإلعالمية ولمكتب العالقات
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واليوم تقدم األدوات الجديدة مثل المدونات وأشرطة الفيديو والتغريدات 
طرًقا مبتكرة للباحثين للتعامل مع الجمهور. ينطوي التعامل مع الزمالء 
والجمهور األوسع في البيئة الجديدة لوسائل التواصل االجتماعي أيًضا 

ثل كيفية التعامل مع التعنت على تحديات كبيرة ومخاطر محتملة، م
والفظاظة والهجوم الشخصي أثناء التواصل حول المسائل التي يترتب 

.  عليها آثار هامة في مجال السياسات، مثل تغير المنا
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ري المشتر بين األكاديميات  نة ال  ل
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، الرئيس السابق لقسم أنديرا نات  التكنولوجيا )الرئيس المشارك
األحيائية، وجميع معاهد العلوم الطبية في الهند، زميل راجا رامانا 

، مستشفى ICMRأستاذ فخري، المعهد الوطني لعلم األمراض )
، نيودلهي، الهند   سافدارجون

ي ويناكير -رنست ، أستاذ فخري، جامعة لود )الرئيس المشارك
، ألمانيا  ميوني

رو كريست السابق، جامعة ويسترن كيب، بيلفيل،  ، عميد البحثرين
 جنوب أفريقيا

، الرئيس السابق، األكاديمية الملكية الهولندية للفنون والعلوم بيتر درين
 والرئيس السابق، جميع األكاديميات األوروبية، أمستردام، هولندا

يما ، باحث أول، معهد البيئة الفنلندي، هلسنكي، عضو مؤسس باو كي
التنفيذية السابق ألكاديمية العالمية للشباب العلماء، وعضو اللجنة 

زميل باحث أول، في وحدة أبحاث العلوم السياسة، جامعة ساسيكس، 
 برايتون
ن ن  ، مدير إدارة بحوث السياسات لتنمية العلوم والتكنولوجيا في ل 

معهد السياسة واإلدارة ومدير مركز األبحاث ألخالقيات العلوم 
 األكاديمية الصينية للعلوم، بكين والتكنولوجيا،
انو كاديمية الكولومبية للعلوم الدقيقة وسي أ لو ، األمين العام ل

وتا، كولومبيا  والفيزيائية والطبيعية، بو
داب والعلوم وأستاذ ماري ديل شيلتون كرسي باربارا شا ، عميد كلية ا

المتحدة علم األحياء، جامعة واشنطن، سانت لويس، الواليات  في
 األمريكية
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 ري المشرو
 

 ، مدير الدراسةتوم أريسون
 ، منسق البرنامج، أمانة المجلس المشترك بين األكاديمياتن مولر

 ، كاتب استشاريستي أولسون
 ، مسؤول موظفين أولليدا أنيستيدو
 ، مساعد برنامج أولنينا بوسطن

اباتريشيا   ، زميل كريستين ميرزيانكابي
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، الرئيس السابق لقسم التكنولوجيا األحيائية، أنديرا نات  )الرئيس المشارك
وجميع معاهد العلوم الطبية في الهند، زميل راجا رامانا، أستاذ فخري، 

، ICMR( المعهد الوطني لعلم األمراض ، مستشفى سافدارجون
نيودلهي، الهند. حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من معهد عموم 

، في نيودلهي، وعلمت الحًقا في كلية معهد AIIMSالهند للعلوم الطبية )
 وقدمت إسهامات رائدة في أبحاث AIIMSعموم الهند للعلوم الطبية )

على االستجابات المناعية الخلوية  علم المناعة بعملها المبتكر التي أجرته
في الجذام البشري والبحث عن عالمات بقاء عصية الجذام التي ال تصل 
للزراعة. وقامت أيًضا بتوجيه العديد من طالب التكنولوجيا الحيوية الطبية 

)MBiotech والطب والدكتوراه، وقدمت إسهامات في سياسات التعليم 
ات من النساء. وكانت عضًوا في اللجنة والطب والعلوم، ومسائل العالم

االستشارية العلمية لمجلس الوزراء، وسكرتيرة خارجية في األكاديمية 
 94-1992، وعضو المجلس )97-1995الهندية الوطنية للعلوم )

 ونائب رئيس األكاديمية الهندية للعلوم في أعوام 2006-1998و
النساء، قسم العلوم  ، بنغالور، ورئيس برنامج العالمات2001-2003(

. وقد حصلت على العديد من الجوائز ومن DST )2003والتكنولوجيا 
، وسام االستحقاق الوطني من رتبة فارس، 1999أبرزها بادماشري )

، جائزة لو 2003، العلم الفضي، توسكانا، إيطاليا )2003فرنسا )
حيط الهادئ اليونسكو للنساء الرائدات في مجال العلوم )آسيا والم

ار )2002( ، جائزة باسنتي ديفي أمير 1983، جائزة إس إس باتنا
بحاث الطبية ) . تم انتخابها ICMR) (1994شاند من المجلس الهندي ل

زميالً في األكاديمية الوطنية الهندية للعلوم، نيودلهي، واألكاديمية الوطنية 
،  أباد ) لهندية للعلوم، بنغالور  واألكاديمية ا1988للعلوم )الهند

  1992 واألكاديمية الوطنية للعلوم الطبية )الهند )1990(
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 أكاديمية العلوم للعالم النامي 1992الكلية الملكية لعلم األمراض )
)TWAS) (1995 حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم عام .

 وماري كوري، باريس، فرنسا. ، من جامعة بيير2002
 

ي ويناكر  رنست لود يسور  ، أستاذ فخري، البرو )الرئيس المشارك
، ألمانيا. شغل منصب األمين العام لمنظمة برنامج علوم  جامعة ميوني
الحدود البشرية سابًقا. درس الكيمياء في المعهد الفيدرالي السويسري 

ادة الدكتوراه في عام زيور حيث حصل على شه ETHللتكنولوجيا )
. وبعد أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا في بيركلي 1968

، أصب مساعًدا 1972إلى  1968ومعهد كارولينسكا في ستوكهولم من 
ثم أستاًذا زائًرا في مؤسسة األبحاث األلمانية في معهد علم الوراثة بجامعة 

مساعًدا في معهد الكيمياء  تم تعيينه أستاًذا 1977كولونيا. وفي عام 
، حيث أصب أستاًذا  الحيوية في جامعة لودفي ماكسيميليانز في ميوني

اً في عام  ، كان مديًرا لمختبر 1997إلى  1984. ومن عام 1980متفر
. وشغل منصب رئيس  علم األحياء الجزيئي في مركز جين بجامعة ميوني

 2003. ومن 2006حتى 1998 من DFGمؤسسة األبحاث األلمانية )
، ترأس أيًضا مجالس قادة األبحاث األوروبية 2004إلى 

)EUROHORCs وشغل منصب األمين العام لمجلس األبحاث .
. البروفيسور ويناكر عضواً في 2009إلى  2007 من ERCاألوروبي )

األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم ومعهد الطب واألكاديمية األلمانية 
دينا. ومن المجاالت الرئيسية ألبحاثه تفاعل الفيروس مع للعلوم ليبول

 الخاليا وآليات التعبير الجيني في الخاليا العليا، وأمراض البريون.
 

رو كريست  يسور رين هو العميد السابق للبحث جامعة ويسترن البرو
ي ركيب بجنوب أفريقيا. أخصائي في السياسة واقتصاد الطاقة، وفي تا

العلم والتكنولوجيا، وتناولت رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة 
عاًما. وقام بإبال  70أكسفورد نشر الكهرباء في جنوب أفريقيا عبر 

 موت العنصري، النووية األسلحة برنامج المؤتمر الوطني األفريقي عن
.بريتوريا في السنة ونصف سنوات سبع لمدة اإلرهاب بتهمة سجنه
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وهو مؤسس مشارك لمجموعة األبحاث االقتصادية الكلية والمعهد الوطني 
للسياسة االقتصادية، مما ساعد في تحسين الوضع االقتصادي لجنوب 
أفريقيا بعد الفصل العنصري. ويحمل شهادة إشادة من قائد القوات البحرية 
 في جنوب أفريقيا، لمساهمته في التحول الديمقراطي للقوات البحرية في

عاًما في وحدة  24جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري. وكان عضًوا لمدة 
قانون حقوق اإلنسان الرائدة التابعة لمجلس أمناء جنوب أفريقيا، ومركز 

عاًما.  19قانون المجتمع في جامعة ويسترن كيب، وترأس المجلس لمدة 
ب ووساهم بخط يده في المسودة الثانية في مشروع قانون الحقوق في جن

أفريقيا. وهو مفوض خدمة في قوات الدفاع، وكانت مهمته إسداء المشورة 
للوزير حول شروط الخدمة لقوات جنوب أفريقيا. وترأس لجنة اختيار 

عاماً. وقام ببعثات  17المن الدراسية لكومونولث جنوب أفريقيا لمدة 
زمالة زائرة في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، في واشنطن 

عاصمة، وفي شتيفتون فور فيسينشافت أوند بوليتيك، ثم في إبينهاوسن، ال
ومركز المحيط الهندي للسالم، في بيرث بغرب أستراليا. وكان لديه امتياز 
لمخاطبة فريق األزمات في معهد فرنسا في كاي دي كونتي، باريس. 
وكان أستاذ التاري في جامعة كنتاكي، ليكسينغتون، "فصل الربيع 

. وحضر المؤتمرات العالمية المعنية بنزاهة البحث 2015اسي" لعام الدر
في لشبونة وسنغافورة. وهو أحد الموقعين على بيان سنغافورة لنزاهة 
البحث. وهو عضو في أكاديمية العلوم في جنوب أفريقيا، وزميل الجمعية 

 الملكية لجنوب أفريقيا.
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، وحصل على 1958إلى  1952درس علم النفس من  بيتر  د درين
من جامعة فريجي في أمستردام. ومن خالل منحة  1960الدكتوراه عام 

فولبرايت، درس وعمل في الواليات المتحدة )جامعة نيويورك شركة 
إلى  1962. من عام 1961إلى  1960ستاندرد أويل في نيو جيرسي من 

 1967ومن راً في نظرية االختبارات واإلحصاءات، كان محاض 1967عام 
عمل كأستاذ في نظرية وأبحاث االختبار والقياس وعلم النفس  2006إلى 

التنظيمي في جامعة فريجي بأمستردام. عمل أيًضا أستاًذا زائًرا في جامعة 
). 1977 وجامعة واشنطن، بسياتل )1966واشنطن في سانت لويس )

ن رئيساً فخرياً في جامعة فريجي بأمستردام، ، كا1987إلى  1982ومن 
كان يشغل منصب رئيس أكاديمية هولندا الملكية  1987إلى  1990ومن 

، كان رئيساً ألكاديميات عموم 2006إلى  2000للفنون والعلوم. ومن 
، االتحاد األوروبي ALLEA( 2006أوروبا، ثم الرئيس الفخري لها منذ 

كاديميات الوطنية للعلوم و . وحصل على شهادتي ل الدراسات اإلنسانية
). 1996، وباريس السوربون، 1981دكتوراه فخرية لعمله العلمي )جنت، 

 ووسام 1990وقد منحته جاللة ملكة هولندا وسام أسد هولندا برتبة فارس )
 ).1996أورانج ناسو برتبة قائد )

 
يما ول باحث أ، حصلت على الدكتوراه في التنظيم واإلدارة وهي بو كي

في معهد البيئة الفنلندي، أحد مؤسسات البحث الحكومية في فنلندا. ومنذ 
أجرت أبحاًثا على ظهور االبتكارات البيئية في قطاعي الطاقة  2003عام 

والغابات كما أجرت أبحاًثا في تقييم السياسات المتعلقة بالمنا والطاقة 
قة البتكارات في نظم الطاوسياسات االبتكار. وتركز أبحاثها الحالية على ا

والنقل وعلى تكامل السياسات المناخية. حصلت الدكتورة كيفيما على 
. وفي عام 2008درجة الدكتوراه من كلية االقتصاد في هلسنكي عام 

تم اختيارها العالمة الشابة للفريق المشترك بين األكاديميات في  2009
ب طال الجدد. وفي عام االجتماع السنوي لمنتدى االقتصاد العالمي ل

كانت من بين علماء الشباب الذين أسسوا منظمة عالمية للعلماء  2010
حديثي العهد بالمهنة باسم أكاديمية الشباب العالمي، وعملت كعضو لجنة 

 تنفيذي خالل السنة األولى للتأسيس.
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ن  ن  يسور ل  تعمل كباحثة زميلة بمعهد السياسة واإلدارة البرو
 حيث تشغل منصب مدير إدارة IPM-CASباألكاديمية الصينية للعلوم )

بحوث السياسات لتنمية العلوم والتكنولوجيا وقسم أبحاث العلوم 
مركز التنفيذية لضافة إلى ذلك، فهي المديرة إلوالتكنولوجيا والمجتمع. با

خالق األكاديمية واألخالقيات العلمية، وأيًضا لمركز  الدعم البحثي ل
الدعم البحثي لتعميم وتعليم العلوم، واألقسام األكاديمية باألكاديمية الصينية 

. لمجتمعالعلم واللعلوم، ونائب رئيس التحرير التنفيذي للمجلة األكاديمية 
ة رئيسية على مجال الدراسات المجتمعية وتتركز اهتماماتها البحثية بصف

للعلوم وأخالقيات العلم والتكنولوجيا، باإلضافة إلى سياسة العلوم 
والتكنولوجيا. وفي السنوات األخيرة كانت مسؤولة عن مشاريع بحث 
كبيرة ممولة من المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية ووزارة العلوم 

 طة الصينية للعلوم والتكنولوجيا واألكاديميةوالتكنولوجيا الصينية والراب
الصينية للعلوم. باإلضافة إلى ذلك، فقد شاركت في عدة مشاريع استشارية 
متعلقة بالشؤون العلمية لدوائر حكومية وللمجتمع المدني، كما شاركت 

ة مسودات السياسة العامة ومراجعة نصوص قانونية.  أيضاً في صيا
 

انو لى الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة ، حصل عوسي أ لو
. وهو أستاذ متقاعد من جامعة كولومبيا الوطنية 1974كولومبيا في 

، حيث شغل العديد من المناصب اإلدارية األكاديمية وكان 1963-91(
عضًوا في لجان أكاديمية إدارية متنوعة. والبروفيسور لوزانو حالًيا األمين 

كاديمية الكولومبية للعلوالعام )باالنتخاب واألمين  م التنفيذي )بالتعيين ل
الدقيقة والفيزيائية والطبيعية. وهو عضو مراسل في األكاديمية اإلسبانية 

) IANASللعلوم، ومنسق كولومبيا للشبكة األمريكية ألكاديميات العلوم )
 Redلبرنامج تدريس العلوم، ورئيس الشبكة البيئية للتشكيل الكولومبي )

Colombiana de Formación Ambiental وأمين المجلس ،
المهني الكولومبي للجيولوجيا. وتشمل اهتماماته تدريس العلوم وبناء 

لوم العالقدرات وعلم نظام األرض مع التركيز على الجيولوجيا البحرية و
 والسياسات البيئية.
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ر معهد األبحاث البحرية، ومعهد خوسيه بينيتو وتشمل مناصبه السابقة مدي
بحاث البحرية والساحلية ) ، وبونتا INVEMARبيبس دي أندرياس ل

 وأستاذ مساعد في معهد األبحاث 81-1979دي بيتين، وسانتا مارتا )
. ومراسل 90-1987والعلوم األرضية بجامعة والية كارولينا الجنوبية )

 للجيولوجيا IUGSللعلوم الجيولوجية ) وطني للجنة االتحاد الدولي
 ورئيس البرنامج الدولي للغالف األرضي والمحيط 90-1982البحرية )

 واألمين العام لالتحاد العلمي 1993-2004) (IGBPالحيوي )
 ومنسق الشبكة األمريكية ألكاديميات 2005-7) (CCCالكاريبي )

 ).10-2006 لبرنامج تدريس العلوم )IANASالعلوم )
 

داب والعلوم وأستاذ كرسي ماري ديل شيلتون باربارا شا  عميد كلية ا
بجامعة واشنطن في سانت لويس. ولدت شال في برلين بألمانيا، ونشأت 
و في إيلينوي بالواليات المتحدة األمريكية. تخرجت من جامعة  في شيكا
و بشهادة في علم األحياء وحصلت على الدكتوراه من  إيلينوي في شيكا
جامعة ييل. وهي عالمة في األحياء التطوري للنبات وتستخدم تسلسل 

ض النووي لفهم العمليات التطورية مثل تدفق الجينات والتمايز الحم
الجغرافي وتدجين أنواع المحاصيل. وتركز أبحاثها الحالية على علم 
رز. وهي تشغل حالًيا رئيس قسم دراسات األرض  الجينات التطوري ل
والحياة بالمجلس الوطني للبحوث، وعضو مجلس مستشاري الرئيس 

نولوجيا. وهي رئيسة الجمعية النباتية األمريكية وجمعية أوباما للعلوم والتك
دراسة التطور وعضو منتخب في األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم 
واألكاديمية األمريكية للفنون والعلوم. عينتها وزيرة الخارجية السابقة 
هيالري كلينتون في منصب المبعوث األمريكي للعلوم. وفي فبراير 

 ل الرئيس المنتخب للرابطة األمريكية للنهوض بالعلم.أصبحت شا 2015
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 منظمة مظلة جديدة تأسست من خالل IAP(الشراكة بين األكاديميات 
دمج ثالث شبكات تأسست بين الوكاالت. وهي بالتالي تخضع إلدارة قادة 
ن الفريق المشترك بين األكاديميات  هذه الشبكات الثالث، التي تسمى ا

بحاث والفريق المشترك بينللعلوم والفريق المشترك بين   األكاديميات ل
األكاديميات للصحة. وتشمل قيادة منظمة المظلة الجديدة أيًضا ممثلين عن 
المحيط الهادئ وأوروبا  أربع شبكات إقليمية في أفريقيا ومنطقة آسيا

عضًوا  130واألميركتين. يضم الفريق المشترك بين األكاديميات حالًيا 
في المائة من سكان  95صلوا مًعا إلى حكومات تمثل أكاديمًيا، والذين و

العالم. ويتوقع أن يتم االفتتاح الرسمي لشراكة الفريق المشترك بين 
 .2016األكاديميات في وقت مبكر من عام 

ري المشتر بين األكاديميات للعلوم، قام 1993منذ عام  ، ال
"، بتكريس المعروف سابًقا باسم "الفريق المشترك بين األكاديميات

صالحيات المجتمع العلمي في العالم للتصدي للتحديات العالمية وتعزيز 
التنمية المستدامة القائمة على أساس علمي. وقام الفريق المشترك بين 

عضًوا أكاديمًيا إلسداء المشورة للرأي العام  107األكاديميات للعلوم بجمع 
 ة في القضايا العالميةالعالمي وصناع القرار المعنيين بالجوانب العلمي

الهامة، مثل التنمية المستدامة وتغير المنا والتكنولوجيا الحيوية والصحة 
العالمية. وهو يعمل كذلك على تحسين تعليم العلوم ومحو األمية العلمية 

 في الدول األعضاء.
ا، قام 2000منذ عام  ب ري المشتر بين األكاديميات ل ، ال

الفريق المشترك بين األكاديميات بجمع أفضل العلماء المعروف سابًقا باسم 
والمهندسين من جميع أنحاء العالم لتوفير جودة عالية في تقديم المشورة 
المتعمقة إلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي األوسع نطاًقا بشأن القضايا 

 قبلومستالهامة مثل أهمية بناء القدرات العلمية والتكنولوجية حول العالم، 



 

 
 

المستدامة والزارعة في أفريقيا. وقدم الفريق المشترك بين الطاقة 
بحاث مراجعة للعمليات التي تستخدمها الهيئة الحكومية  األكاديميات ل

ونة األخيرة، بطرح IPCCالدولية المعنية بتغير المنا ) ، وقام، في ا
 مشروع البحث العالمي.رؤية واسعة للمسؤولية العلمية في 

ةتم إنشاء  ري المشتر بين األكاديميات لل  2000عام  ال
والمعروف سابقا باسم "الفريق الطبي المشترك بين األكاديميات"، وهو 

أكاديمية طبية وأكاديميات علوم  70شبكة عالمية مكونة من أكثر من 
وهندسة ذات أقسام طبية. وهو مخصص لتحسين الصحة على نطاق 
العالم، على سبيل المثال، عن طريق تعزيز قدرات األكاديميات على تقديم 
المشورة المبنية على األدلة للحكومات في سياسة الصحة والعلوم، وال 
سيما فيما يتعلق بالمحددات االجتماعية والبيئية للصحة، والتهديد المتزايد 

ير المعدية، وعن طريق دعم مشاريع األكاديميات ا مراض  ألعضاء ل
لتعزيز األبحاث الصحية، والتعليم العالي في بلدانها. يخاطب برنامج 
القيادات الطبية الشابة التابع له استمرارية القيادة في إدارة التحديات 

 الناشئة في مجال الصحة، وإحداث التغيير.
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