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 بية: مشتدلص البحح باللغة العر

بالجامعات ودورىا في  IRBSمراجعة األخالقيات أىمية لجنة  ىذا البحثناقش ي
اثناء قياميم ي بحث العمموضبط نزاىة الباحثين والتزاميم بالمعايير األخالقية لممراقبة 

 بحثال اؤكد ىذيو الكمية، النوعية، والمختمطة.  ابمختمف تصميماتيالعممية ث و بإجراءات البح
ومن أجل  ؛ة الفكرية والصدق أمران أساسيان لمشاركة وتنمية المعرفة العمميةعمى أن الحري

إثبات التزام الباحثون في الجامعات بيذه القيم األساسية، يجب عمى جميع أعضاء المجتمع 
الجامعي من طمبة وأعضاء ىيئة تدريس ومعاونييم والباحثين المنتسبين إلييا بإظيار النزاىة 

وأبحاثيم وتقييميم وسموكيم الشخصي. إذ أن األفراد مسؤولون شخصيًا  في تعميميم وتعمميم
عن الجودة الفكرية واألخالقية لعمميم، ولذلك يتوجب عمييم التأكد من أن أبحاثيم تمبي 
معايير الجامعة ومعايير تمك الكيانات التي ترعى أي عنصر من عناصر البحث، كما أنيم 

األكاديمي المناسب. ومن ىنا يتجمى أىمية ودور مسؤولون عن معرفة ما يشكل السموك 
لجان أخالقيات البحث العممي في ضبط ومراقبة جودة البحث العممي ونزاىة الباحثين في 
الجامعات، تحقيًقا لمؤشرات معيار البحث العممي كأحد مؤشرات جودة الجامعات وتصنيفيا 

لتفعيل دور لجان المراجعة وفي ضوء ذلك قدم ىذا البحث عدة توصيات المحمي والدولي. 
 األخالقية في ضبط جودة البحوث ونزاىة الباحثين العممية. 

 -لجنة األخالقيات-النزاىة-أخالقيات البحث-البحث العمميالكممات المفتاحية: 
  أخالقيات البحث انتياك 
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Abstract: 

This study discussed the importance of the universities' ethics review 

committee IRB and its role in monitoring and controlling the integrity of 

researchers and their commitment to ethical standards for scientific research 

while they carry out scientific research procedures with its various quantitative, 

qualitative, and mixed designs. This research revealed that intellectual freedom 

and honesty are essential for sharing and developing scientific knowledge. In 

order to demonstrate the commitment of researchers in universities to these 

basic values, all members of the university community – post graduate 

students, faculty members, and researchers affiliated with them - must 

demonstrate integrity in their teaching, learning, research, evaluation, and 

personal behavior. Individuals are personally responsible for the intellectual 

and ethical quality of their work, and therefore they must ensure that their 

research meets the university’s standards and those entities that sponsor any 

element of research. They are also responsible for knowing what constitutes 

appropriate academic behavior. Hence, the importance and role of scientific 

research ethics committees in controlling and monitoring the quality of 

scientific research and the integrity of researchers in universities, in order to 

achieve the indicators of the scientific research standard, as one of the 

indicators of universities' quality and their local and international classification. 

In light of this, the current study presented several recommendations to activate 

the role of ethical review committees in controlling the quality of research and 

the researchers' integrity. 

Keywords: scientific research-research ethics-integrity-ethics 

committee- research ethics violation. 
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 مقدمة البحح:

يمثل البحث العممي أىمية كبيرة في تحقيق التقدم والتفوق ولكافة المستويات، وذلك        
من خالل األسس والمناىج والوسائل واألدوات الخاصة بو والتي تساعد في حل المشكالت 
التي تعترض أي ميدان من ميادين الحياة. وبيذا فإن أي مجتمع ينشد التقدم ويرغب في 

يق نيضة فكرية واجتماعية البد لو من االىتمام بالبحث العممي باعتباره مصدرًا من تحق
مصادر المعرفة. فالبحوث بالجامعات تخضع لمسياسات والممارسات التي تضمن حماية 
المشاركين في األبحاث والباحثين )من أعضاء ىيئة التدريس والطالب والموظفين( والجامعة 

ياسات والممارسات البحوث التي تشمل البشر، واستخدام والمجتمع. وتغطي ىذه الس
الحيوانات، والسمع الخاضعة لمرقابة، والمواد الخطرة، وغيرىا، بما يحقق نزاىة البحث العممي 
 التي تتمثل في موثوقية البحث الناتجة عن سالمة أساليبو وصدق ودقة عرض نتائجو

 . (0229؛ أرنوط، 0222؛ أبو سميمان، 0222)إبراىيم، 
البحث العممي عممية فكرية منظمة يقوم بيا شخص يسمى الباحث من أجل تقصي        

الحقائق المتعمقة بمسألة أو مشكمة معينة تسمى موضوع البحث باتباع طريقة عممية منظمة 
تسمى منيج البحث لموصول إلى حمول مالئمة لممشكمة أو إلى نتائج صالحة لمتعميم عمى 

سمى نتائج البحث. وىكذا فإن مفيوم البحث العممي يؤكد عمى ضرورة المشاكل المماثمة ت
استخدام المنيجية العممية السميمة. لكن السؤال ىنا يكمن في: ىل المنيجية السميمة وحدىا 

ال شك أن المنيجية العممية السميمة وحدىا ليست كافية  وأىميتو؟كافية إلعالء قيمة البحث 
إلضافة لذلك البد أن يمتزم الباحث باألخالقيات في مختمف لمحكم عمى قيمة البحث، بل با

 ومختمفخطوات البحث، لتكون نتائجو ذات قيمة وفائدة لممجتمع ومقبولة من أفراده 
أرنوط، ؛ 0228؛ سييل، 2990خضر، ) مؤسساتو المعنية بالبحث العممي وشؤونو

0229). 
بنشر ثقافة أخالقيات البحث  وليذا من الضروري أن تقوم الجامعات والمؤسسات         

العممي بين طمبة الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس، وتأكيد أىمية الموافقة األخالقية من 
جراءاتو المختمفة قبل  المجنة المختصة بأخالقيات البحث العممي بكل جامعة عمى البحث وا 

 نشرىا. 
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 اخللفية الهظرية:

د إلى كافة مرافق الحياة فإن البعد العممي من أىميا إذا كانت القيم األخالقية تمت       
ويعرف باسم أخالقيات البحث العممي. وعمي ذلك فأن أخالقيات البحث العممي ىي مبحث من 
مباحث عمم األخالق ويقصد بو إحياء المثل األخالقية لمبحث العممي لدى الباحثين والدارسين 

 (.0220، عبد اهلل والبقريقوامو )صوفان و  وطالب العمم والتي تحفظ لمعمم كيانو ولمبحث
لقد سادت ثالث نظريات في تاريخ المبادئ األخالقية. تم تقديم نظرية عمم األخالق في      

؛ تتناول ىذه النظرية األخالق أو المعايير Kantالقرن الثامن عشر بواسطة الفيمسوف كانط 
طمقة التي تم وضعيا داخل المجتمع. والمبادئ التي تحكم السموك فيما يتعمق بالقواعد الم

عمى سبيل المثال، قد يكون من غير األخالقي أن يقوم أحد الباحثين بتشويو نتائج األبحاث 
أو تقديم تدخل ما أو منتج لم يظير لو نتائج قائمة عمى األدلة. أما النظرية الثانية ىي 

كمة ما. عمى سبيل نظرية العواقب المتسمسمة تتضمن مسار السموك المستخدم لحل مش
المثال، إذا كان المسار المختار لحل المشكمة غير أخالقي، فقد يؤدي البحث إلى نتائج سمبية 
غير صادقة. في ىذه الحالة، قد تشمل تزييف النتائج إىدار المال أو فقدان السمعة أو 

لنظرية أن التأثيرات الضارة. وفي القرن العشرين تطورت النظرية البراغماتية. وتؤكد ىذه ا
األخالق تتطور مع مرور الوقت وترتبط ارتباًطا وثيًقا بتطور المعرفة العممية. عمى سبيل 

تدور حول أساليب مبنية عمى األدلة  2922المثال، األبحاث التي ظيرت في منتصف عام 
لمتقييم والتدخل. من خالل حضور المؤتمرات وقراءة األبحاث في الدوريات القائمة عمى 

 يمكن لمطالب والمينيين متابعة التقدم في المشيد المتغير باستمرار لمبحث العممي األدلة،
 .(0202، 0229)أرنوط، 

وتستمد الواجبات األخالقية الرئيسية لمباحثين من الدين والمعايير االجتماعية والقيم      
ات المسبقة في أي األخالقية العممية العالمية، وىناك التزام متأصل لمباحثين باحترام االفتراض

عمم من العموم، باإلضافة إلى الكشف عن النتائج الجديدة الصادقة. فاألخالقيات ىي قواعد 
السموك التي تميز بين السموك المقبول وغير المقبول، وتمعب التقاليد االجتماعية دورًا ىامًا 

ت إجراء البحوث في ترسيخ موثوقية المعرفة العممية. عمى المستوى الدولي، تطمب عدة جامعا
وفًقا لمعايير عالية من الصدق والصرامة والشفافية واالتصاالت المفتوحة واحترام جميع 
المشاركين والموضوعات التي تمت دراستيا، وىذا من منطمق أن معظم المين يحكميا قانون 
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بحث األخالق. فالسموك األخالقي يتكون من السموكيات والقرارات التي تفيد المشاركين في ال
العممي. وتمعب السموكيات األخالقية أيًضا دورًا في التشخيص والتقييم والعالج. ضمن الفكر 
األخالقي، تتضمن عممية صنع القرار النظر في مسارات بديمة لمعمل، إلى جانب النظر في 
االستجابات أو النتائج المحتممة المتعمقة بكل مسار. فقد تظير نتائج سمبية إذا كان مسار 

مل المختار يتعارض مع المبادئ األخالقية. عمى الرغم من االعتراف العالمي بالنزاىة الع
 (.0229والسموكيات األخالقية، فقد كانت ىناك حاالت من السموك غير األخالقي )أرنوط، 

( إلى أن األخالقيات Guraya, London& Guraya,2014وأشارت نتائج دراسة )     
( دراسة منشورة ىي التي 02حوث النظرية والتطبيقية، وأن )تشكل المحور الرئيس في الب

( ادعاء بانتياك أخالقيات البحث 02أن ىناك ما ال يقل عن )، و بأخالقيات البحثفقط التزمت 
ومن ىنا تتضح ضرورة أن يقوم ييتم الباحث بإجراءاتو . 0222 -0220في الفترة بين 

يا مبادئ النقل واالقتباس وقواعد الكتابة المنيجية ويخطط ليا بدقة بحذر ووعي ويراعي في
 . (0229)أرنوط،  العممية
لمبحث العممي معايير أخالقية تمثل مبادئ توجييية تنص عمى أن البحوث يجب أن ن إ     

تمتزم بالمبادئ األخالقية لحماية كرامة وحقوق ورفاىية المشاركين فييا. ولتحقيق ىذا 
شارك فييا البشر من قبل لجنة األخالقيات بالجامعات اليدف، يجب مراجعة األبحاث التي ي

لضمان االلتزام بالمعايير األخالقية المناسبة في البحوث التي تجرى بيا وتموليا. فاألخالقيات 
في البحث العممي تعد بمثابة األرض الخصبة التي تنطمق منيا البحوث العممية الرصينة 

يا اتجيت العديد من الجامعات العربية بوضع دليل والقوية؛ ونتيجة إلدراك أىمية االلتزام ب
إرشادي ألخالقيات البحث العممي يوجو الباحثين المنتسبين ليا في أنشطتيم العممية من تعمم 
شراف وغيرىا. فالباحث في العموم االجتماعية واإلدارية وعمم النفس والتربية  وبحث وتدريس وا 

مع البشر مثل احترام االنسان والعمل وحمايتو من  وغيرىا من العموم االجتماعية التي تتعامل
أي ضرر. فالبحث العممي يعاني من ازدحام في المكتبات العربية بإنتاج عممي ىابط في مجال 
العموم االجتماعية، ويتمثل ىذا اليبوط في االفتقار إلى األصالة، حيث تنعدم استقاللية الفكر 

صوفان ) ممية، ثم في اإلخالل بالمنيج وأصولوالواقعي المميز، وفي انتشار السرقات الع
 .(0229؛ أرنوط، 0228؛ فواز، 0220، أخرونو 
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 Adherenceااللتزام بالمعايير األخالقية لمبحث العممي أن ( 0229أرنوط ) ذكرتو 
to Research Ethics Norms قواعد السموك الصحيحة الالزمة عند إجراء البحوث،  ىي

ولية أخالقية لحماية المشاركين في البحث من األذى. كما وأن يكون لدى الباحثين مسؤ 
تتضمن معايير أخالقية متفق عمييا يجب االلتزام بيا من قبل الباحثين وىي شرط الزم يجب 

، ىي: ثالثة أىداف رئيسة ألخالقيات البحث العممين إ توافرىا من أجل رصانة البحث العممي.
البحوث بطريقة تخدم مصالح األفراد والجماعات أو ضمان إجراء ؛ حماية المشاركين البشريين

دراسة أنشطة ومشاريع بحثية محددة من أجل ضمان السالمة األخالقية، والنظر ؛ و المجتمع
 في قضايا مثل إدارة المخاطر، وحماية السرية وعممية الموافقة المستنيرة من المشاركين.

 :ح العلنيالباحمفهوم نزاهة 

االلتزام بالمعايير األخالقية والتأديبية والمالية ذات  تعنيحث العممي االبنزاىة مفيوم  إن      
جرااتوتصميمالعممية لبحوث باالصمة  . وانتياك ىذه المبادئ يعد سوء يا وتقييمياءاتيا وا 

 سموك عممي وميني من الباحثين.
 ، ىي: رئيسة مبادئتسع عمى حث العممي ايشتمل مفيوم نزاىة البو 

 .الصدق.2
 لموثوقية.. ا0 
 . استخدام منيجيات بحث قوية.0 
 . الحياد واالستقالل.4 
 . التواصل المفتوح.2 
 . واجب رعاية المشاركين.6 
 . العدالة.7 
 . المعايير العالية لإلرشاد واإلشراف العممي.8 
 . الوعي بالمسئولية تجاه المجتمع. 9 
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 )الباحثة( المبادئ التسع للنزاهة البحثية 1شكل 

تمت مناقشة نزاىة البحث العممي والسموك األخالقي لمباحثين عمى نطاق واسع، وقد        
باعتبارىا قضايا ميمة في المجتمع العممي. ُتفيم ىذه العوامل عمى أنيا تشير إلى استخدام 
أساليب صادقة وقابمة لمتحقق في اقتراح وتنفيذ وتقييم البحث العممي؛ تشتمل نزاىة البحث 

زام بالقواعد والموائح واإلرشادات والقواعد والمعايير المقبولة، وتشمل القيم في البحث عمى االلت
العممي الصدق والدقة والفعالية والموضوعية. ويجب عمى الباحثين نقل المعمومات بأمانة 
فكرية، وىذا ينطوي عمى اإلخالص وغياب الخداع. تتضمن الدقة في التحميل اإلحصائي 

عممية لمجتمع البحث بشكل صحيح. أما الفعالية تتضمن القدرة عمى تحقيق وتقييم القيم الم
النتائج دون إىدار أو إساءة استخدام الموارد أو الجيود أو األموال. وتشير الموضوعية إلى 

 ,Arnout) تجنب التحيز الذي قد يتداخل في البحث، مثل تدخل معتقدات أو قيم الباحث
2021; Briggs, 2017))   . 

وتعد نزاىة البحث العممي شرط أساسي لممشتغمين بو في كافة مجاالتو. وتغيب النزاىة        
عندما ينخرط الباحث في تحريف أو تزوير البيانات أو االنتحال العممي والسرقات األدبية. إن 
السطو األكاديمي ظاىرة خطيرة تعاني منيا المؤسسات التعميمية في مختمف أقطار العالم. 
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ن شبكة األنترنت نفسيا قد أسيمت في انتشار ىذه الظاىرة، حيث تظير عمييا العديد ويبدو أ
من المواقع اإللكترونية التي تضع أماميم كمًا ىائاًل من المواد العممية الموجية الحتياجاتيم 

 . (Chabon & Morris, 2004) المتعمقة بكتابة األبحاث
نزاىة البحث العممي، تعني ؛ إذ أن رىا أمرًا مسمًما بوإن النزاىة البحثية ال ينبغي اعتبا        

سالمة البحث وأنو يمكن الوثوق بالباحث وبكمماتو عمى أنيا تمثل مواقف وتصريحات صادقة. 
عمى الرغم من أن البحث ال يتطمب منو أن يؤدي اليمين عمى صدق وموثوقية إجراءات 

يجب أن يعرف الناس، من خالل أفعال  مثل الطبيب، األخرىالبحث، كما ىو الحال في المين 
الباحث وتصرفاتو وأساليب البحث، أنو يسعى جاىًدا إلنتاج بحث حقيقي، بما في ذلك توضيح 
وجية النظر التي يتم تمثيميا، وىنا يحق لمناس أن يعتقدوا أن الباحث قام بالفعل بعرض 

النوعي. نظًرا ألن التصاميم  بيانات صادقة أو ال. النزاىة البحثية ليا أىمية خاصة في البحث
واإلجراءات إلجراء البحث النوعي من المحتمل أن تكون أكثر مرونة من معظم أنواع البحوث 
األخرى، وسيرغب الناس في معرفة أن الباحثين النوعيين قد بذلوا جيًدا كبيًرا إلجراء بحثيم 

غبة في أن يثبت خطأ، أو بدقة ونزاىة. عمى سبيل المثال، إحدى مؤشرات نزاىة البحث ىي الر 
 &Goulart, Levey) حتى أن يكون تفكير الباحث السابق في مسألة ما موضع تحد

Rech, 2018; Guraya, London & Guraya, 2014). 
إحدى الطرق المفيدة في إثبات نزاىة البحث ىي الكشف عن الظروف التي قد تؤثر        

ق الجميع عمى أنو يجب عمى الباحثين الكشف عمى إجراء الدراسة. عمى سبيل المثال، يواف
مثل كيفية اختيار  -قدر اإلمكان عن الظروف المنيجية التي قد تؤثر في الدراسة ونتائجيا 
عمى سبيل المثال، اإلعداد الميداني أو المشاركين فيو. ومع ذلك، يتطمب البحث النوعي 

ر أيًضا عمى الدراسة ونتائجيا. اإلفصاح عن األدوار والصفات الشخصية لمباحث التي قد تؤث
لمباحث  الديموغرافيومن بين أكثر ما يؤثر عمى نزاىة البحوث النوعية ىي تأثير الممف 

)الجنس والعمر والعرق والطبقة االجتماعية(. قد ال يؤثر الممف الشخصي فقط عمى عدسة 
د يتفاعل بيا البحث التي من خالليا يفسر الباحث األحداث ولكن أيًضا في الطرق التي ق

المشاركون بشكل انعكاسي مع حضور الباحث، بما في ذلك اختيار المشاركين لممواضيع أو 
 . Briggs, 2017, Arnout, 2021)) الردود في المحادثات الميدانية
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تشمل الظروف الشخصية أيًضا أي انتماء قد يكون لدى الباحث مع المشاركين قيد        
، قد يدرس الباحثون منظماتيم أو مجتمعاتيم أو مجموعاتيم الدراسة. عمى سبيل المثال

والتي يمكن اعتبارىا جميًعا شكاًل من أشكال البحث من داخل البيئات التي  -االجتماعية 
يعيشون ىم فييا. بشكل عام، قد يقيم الباحثون في نفس الحي الذي يعيش فيو المشاركون، 

نمية معرفة أكبر بالثقافة وغيرىا من السياق. باستخدام مسكن محمي إلقامة روابط أوثق ولت
وكل ىذه الظروف الشخصية قد تتطمب من الباحث ضرورة الكشف عن انتماءاتو لتحقيق 
النزاىة. كشرط شخصي نيائي، في ممارسة بعض أنواع البحث النوعي، قد يتولى الباحث 

حورية موضوع الدراسة، دور المناصرة لمموضوع محل الدراسة أو بمعنى آخر تأييد الظاىرة الم
سواء كان االعتراف رسمًيا ومعمًنا بدور التأييد أو تفضيل وجيات نظر معينة، فإن مثل ىذه 
االتجاىات تتطمب الكشف عنيا أيًضا لتحقيق النزاىة في البحث النوعي، وىذا يظير جمًيا عند 

ثيرات التفاعمية بينو حيث يصف الباحث في ىذا التقرير التأ -إعداد التقارير حول االنعكاسية 
وبين المشاركين عمى أفضل نحو ممكن، بما في ذلك األدوار االجتماعية أثناء تواجدىم في 

 ,Levey, Cheng & Langdon, 2013) الميدان ويشمل أيًضا مواقف المناصرة والتأييد
Arnout, 2021) . 

روط الشخصية لمباحث، لدى القارئ الذي ال يوافق عمى المواقف أو الشيتكون ومن ثم        
التي تم الكشف عنيا حق تجاىل البحث بالكامل. ليذا السبب، قد يرغب القارئ في االطالع 
عمى المقدمة، واألجزاء المنيجية، والبيانات الشخصية والسيرة الذاتية، وحتى مقاطع الكتاب، 

. إذا بدت بعض الشروط التي تم الكشف عنيا محل قبل قراءة مضمون تقرير بحثي منشور
اعتراض، فيمكنو رفض التقرير بالكامل، أو يمكنو قراءتو بعين ناقدة، لتعويض أي مخاوف 
من احتمال تعرض البحث لمخطر. وبالفعل بعض المجالت األجنبية من واقع تجربتي 

الذاتية قبل إرسال الشخصية في النشر الدولي المصنف لمبحوث النوعية يطمبون السيرة 
 البحث لمتحكيم. 
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 دور جلهة أخالقيات البحح العلني: 

، موافقة مختمطة مزجيةنوعية أو كمية أو تتطمب كل دراسة مع مشاركين بشريين،        
. يمكن أن أو لجنة أخالقيات البحث العممي (IRBمسبقة من مجمس المراجعة المؤسسية )

. كما يمكن أن بحثوجزًءا ضرورًيا دافًعا لمباحث إلجراء  يكون الحصول عمى الموافقة الالزمة
يكون الحصول عمى الموافقة األخالقية من المجنة مصدرًا إلحباط لمباحث، ويتطمب طاقة 

 . (Arnout, 2021) واىتماًما أكثر مما كان يتخيل
تبدأ أىمية ىذه الموافقة بمبدأ بسيط: ىو أنو يجب مراجعة جميع األبحاث مع        

المشاركين من البشر )سواء تم تصنيفيم رسمًيا عمى أنيم "مواضيع" بشرية أم ال( والموافقة 
عمييا من وجية نظر أخالقية. بدأت ضرورة ىذه المراجعة األخالقية إلجراءات البحث بتطورات 
في البحوث الطبية وبحوث الصحة العامة، حيث يمكن أن تنشأ مخاطر خطيرة من إلحاق 

جديد أو عالج آخر. ومع ذلك، يمكن  عقارص المشاركين في تجربة الختبار الضرر باألشخا
أن تنشأ المخاطر أيًضا في أبحاث العموم االجتماعية والسموكية. عمى سبيل المثال، يمكن 
تيديد المشاركين في الدراسة بالضرر النفسي إذا تم تضميميم أو خداعيم عن قصد كجزء من 

عمى الباحثين أن يشيروا بعناية لمواضع المخاطر واألضرار تجربة اجتماعية. وليذا، يجب 
، ثم يطبقوا طرًقا لحماية األشخاص المشاركين في دراستيم. يجب أن في بحوثيم المحتممة

ممشاركة في البحث. في لتعكس روح ىذا البحث المبادئ األخالقية؛ من رغبة األشخاص 
عمى التزامات أخالقية الحترام  المقابل، ينطوي إشراك األشخاص كمشاركين في البحث

 ,Steneck) استقالليتيم، وتقميل مخاطر الضرر، وتعظيم فوائدىم، ومعاممتيم بشكل عادل
2007; Mcleod, 2015; Resnik, 2015; . 

وال سيما المرتبطة بأبحاث العموم  -إجراءات المراجعة والموافقة  ولقد أظيرت       
ا كبيرا خالل العقد الماضي. ركزت ىذه المناقشات عمى نقاشا عام -االجتماعية والسموكية 

خطًرا شديد الضرر تشكل خطًرا ضئياًل أو ال تضمن مراجعة البحوث التي تبدو ظاىرًيا أنيا ت
عمى المشاركين في البحث ألنيم ليسوا جزًءا من أي عالج ولكنيم يتصرفون في أدوارىم 

يقة حول جنس المشارك أو توجيو الديني أو اليومية. ومع ذلك، إذا تضمنت الدراسة أسئمة دق
الثقافي، عمى سبيل المثال، قد يكون في ذلك ضرر لدى بعض المشاركين بالدراسة. ومن ثم 
يمكن أن تؤدي المفاوضات حول ىذه المواقف والمواقف المماثمة إلى تأخيرات مفرطة في 
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و جيًدا لمتعامل مع الحصول عمى الموافقة من لجنة األخالقيات. ولكي يعد الباحث نفس
إجراءات المراجعة والموافقة األخالقية من المجنة المختصة في جامعتو أو الجية المانحة لو، 
فإنو سوف يحتاج إلى قضاء بعض الوقت في فيم كيفية تطبيق المبادئ األخالقية عمى بحثو 

 University of) ألخذ الموافقة من لجنة األخالقياتبمقترح بحثو قبل أن يتقدم 
Cambridge, 2007; University of South Africa, 2016; Vasconcelos) . 

 إرسال بروتوكوالت الدراسة للنراجعة واملوافقة مو جلهة األخالقيات: 

قبل البدء في تنفيذ إجراءات البحث. ستقوم من قبل الباحث الرئيس يتم ىذا التقديم         
أو ، بمراجعة بروتوكول IRBادًة لجنة األخالقيات لجنة مراجعة يتم تشكيميا رسمًيا، تسمى ع

الدراسة الذي يحدد السمات الرئيسة لمدراسة فيما يتعمق بالمخاوف المتعمقة بحماية مقترح 
في كل جامعة ومنظمة بحثية إلجراء  IRBsتوجد لجان ألخالقيات البحث و المشاركين فييا. 

اللتزام بأخالقيات البحث في كافة اإلجراءات المراجعات الالزمة لمبحوث المتقدمة فيما يتعمق با
 & Sorenson, Watanabe, Foguel) والخطوات التي حددىا الباحث وتقدم بيا لمجنة

Palacios, 2015; Resnik, 2015; University of South Africa, 2016)  . 
وث إجراء مراجعة كاممة أو عاجمة لمبح IRBيمكن لييئات أو لجان األخالقيات        

بالمقترح المقدمة، وقد تتخذ قرار بالموافقة أو الرفض، أو طمب تعديالت ثم إعادة التقديم 
، قد يضطر الباحثون إلى إجراء عمميات إعادة تقديم حاالت. في بعض الآخريمرة البحثي 

األصمي الزمني متعددة لمجنة، وغالًبا ما يواجيون تأخيرات غير متوقعة تتداخل مع الجدول 
بموجب إرشادات صادرة عن خدمة  IRBs لجان أخالقيات البحث المخطط ليا. تعمللمبحوث 

تبذل قصارى جيدىا  IRBالصحة العامة األمريكية. عمى الرغم من أن كل لجان األخالقيات 
، إذ لممارسة مسؤولياتيا بعناية كبيرة، إال أن ىذه اإلرشادات ال تمثل قواعد صارمة وسريعة

في المؤسسات المختمفة اتباع إجراءات  IRBراجعة األخالقيات يمكن لييئات أو لجان م
 . (0202، )أرنوط مختمفة قمياًل وقد تستخدم معايير مختمفة قمياًل في عمميا
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 )الباحثة( الهيكل التنظيمي للجنة المراجعة األخالقية 2شكل 

 شروط املوافقة األخالقية مو جلهة مراجعة أخالقيات البحح:

تبارات محددة لحماية الموضوعات البشرية تغطي المبادئ التوجييية لييئات ىناك اع       
 ، تتضمن أربعة إجراءات رئيسية يجب أن تتناوليا البحوث المقدمةIRBمراجعة األخالقيات 

 :ىي بمثابة شروط لمحصول عمى الموافقة األخالقية من المجنة المختصة، ىي
لمشاركين، عادة عن طريق جعميم يوقعون . الحصول عمى موافقة مستنيرة طوعية من ا2

 عمى بيان مكتوب "مستنير" )يعني أن المشاركين يفيمون غرض وطبيعة البحث(.
. تقييم أضرار ومخاطر وفوائد البحث، وتقميل أي خطر أو أذى )جسدي، نفسي، اجتماعي، 0 

 اقتصادي، قانوني، أو الكرامة( لممشاركين.
عادل، بحيث ال يتم تضمين أو استبعاد مجموعات من . اختيار المشاركين بشكل منصف 0 

 الناس بشكل غير عادل من البحث.
. ضمان السرية بشأن ىوية المشاركين، بما في ذلك تمك التي تظير في سجالت الكمبيوتر 4 

 Vasconcelos etal, 2015; University of) وأشرطة الفيديو والصوت
Cambridge, 2017; Arnout, 2021. 
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 )الباحثة( شروط المىافقة األخالقية على المقترح البحثي 3شكل 

 دور الباحح يف إعداد املقرتح البحجي قبل تقدميه للجهة أخالقيات البحح: 

. يحتاج الباحثون إلى بحثتتطمب جميع ىذه اإلجراءات دراسة متأنية عند إعداد أي        
كة في الدراسة وأن القرار طوعي حًقا. إظيار أنو ال توجد قيود ضمنية عمى قرار الفرد بالمشار 

وبالمثل، يجب أيًضا تقديم دراسة مخططة بطريقة مباشرة حتى يتمكن المشاركون من فيم ما 
 . (0202)أرنوط،  يوافقون عمى القيام بو وبالتالي يتم إبالغيم حًقا

ف سيكون كي IRBوبالمثل، يجب عمى الباحثين أن يثبتوا لييئات المراجعة األخالقية        
اختيار المشاركين عاداًل. أخيًرا، يحتاج الباحثون إلى إظيار إدراكيم لعمميتيم الخاصة في 

ليس فقط ألسماء األشخاص ولكن أيًضا ألسماء المنظمات  -تقرير كيفية التعامل مع السرية 
وليس فقط نتيجة العممية. بالنظر إلى ىذه الصعوبات وغيرىا، يمكن أن تصبح  -واألماكن 

 ,AAUPمرىقة وال تنتيي. وقد ذكرت الرابطة األمريكية ألساتذة الجامعات ) IRBراجعات م
( أن المراجعات األخالقية يمكن أن "تشكل تيديًدا خطيرًا لمحرية األكاديمية". والبحث 2006

النوعي يواجو تحديات أكبر بسبب االعتقاد بأن طرق البحث النوعي "ناشئة" أو أن ىذه 
 ,University of Cambridge, 2017) م تحديد إجراءاتيا بشكل صارماألساليب لم يت

Arnout, 2021 .) 
        



 م2021( 68) -1ج-يونيوعدد                                      ...                   المراجعة األخالقية  لجان دور

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 15 - 

، من خالل ما IRBوليذا يجب عمى الباحث التحضير واالستعداد لمراجعة لجنة األخالقيات 
 يمي: 

ومعاييرىا في جامعتو  IRBأواًل: بالتعرف عمى طبيعة عمل ومراجعة لجنة األخالقيات 
البحثية المانحة، لذا عميو أن يحضر دراستو عن كثب قبل تقديميا لمجنة  أو المنظمة

المراجعة األخالقية، من خالل مراجعتو لدراسات سابقة مماثمة لدراستو، كما أن معرفة شيء 
عن أعضاء لجنة األخالقيات في جامعتو ودراساتيم البحثية وتخصصاتيم لن يضر أيًضا. إذا 

جامعتو مثميا من قبل، عميو أن يبحث عن معمومات حول نوع  كانت دراستو جديدة لم تشيد
 دراستو عندما تكون موضوع المراجعة في مؤسسات أخرى قابمة لممقارنة المرجعية. 

ثانًيا: يجب عمى الباحث تضمين أساليب الدراسة والبحث في السياق األوسع لدراسات 
" لألدبيات المقترحة. قد يشير ىذا أخرى متشابية أو متناقضة من خالل المراجعة "االنتقائية

التضمين إلى كيف تقع طرقو ضمن األساليب المقبولة والمعروفة، والتي تمت الموافقة عمييا 
بالفعل في الدراسات السابقة وليس ليا أي نتائج غير مرغوب فييا أو عواقب يمكن توقعيا 

الدراسات األخرى أو  بسيولة. يمكنو أيًضا وصف الكيفية التي ستزيد بيا دراستو نتائج
اإلضافة العممية لموضوع البحث )خاصة تمك من الدراسات غير النوعية(، وبالتالي بناء 

 مجموعة من المعارف أو الفوائد األكثر أىمية نتيجة إجرائيا.
، يجب عميو أن IRBثالثًا: حتى يكتسب الباحث خبرة كافية في الحصول عمى موافقة   

ا في النطاق )ال يزال يمكن أن يكون مبتكًرا وخيالًيا(. وأن يضع يجعل تصميم دراستو متواضعً 
حدوًدا دقيقة حول كيفية قيامو بالعمل الميداني وجمع البيانات. وأن يطمب من أحد الزمالء 

)أرنوط،  الخاص بو IRBالمطمعين مراجعة مسودة البحث قبل إرسالو لمجنة األخالقيات 
0202). 
يجب عمى الباحثين المستخدمين لجميع أنواع مناىج البحث ويتضح مما سبق، أنو        

أن يكون واضح في أذىانيم االعتبارات األخالقية التي يجب عمييم الكمي، النوعي، والمختمط 
االلتزام بيا أثناء إجراء البحث في موقع من المواقع. ففي البحث العممي ال مجال لألخذ 

 بالقول بان الغاية تبرر الوسيمة.
 : ةالخالص
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في ىذا البحث تم تسميط الضوء عمى لجنة أخالقيات البحث العممي، ودورىا في          
جراءات  ضبط ومراقبة نزاىة الباحثين وااللتزام بالمعايير األخالقية في كافة المناشط العممية، وا 
البحوث بمختمف تصميماتيا الكمية والنوعية والمختمطة. ومن الواضح أن لجنة أخالقيات 

حث العممي ليا دور ىام في تحقيق جودة معيار البحث العممي، كما تمعب دوًرا رئيسا في الب
ضبط التزام الباحثين من طمبة الدراسات العميا وأعضاء الييئة التدريسية بالمعايير األخالقية 
في إجراءاتيم البحثية. كما القى البحث الحالي الضوء عمى دور الباحث في إعداد المقترح 

 قبل رفعو لممراجعة والتدقيق من قبل لجنة مراجعة أخالقيات البحث.  البحثي
 التوصيات: 

 في كل جامعة.  IRBضرورة تشكيل لجنة مراجعة أخالقيات البحث العممي  .2
إعداد دليل إجرائي لعمل لجنة أخالقيات البحث وشروطيا لمموافقة عمى المقترح البحثي  .0

 من الناحية األخالقية. 
من طمبة الدراسات العميا وأعضاء ىيئة التدريس عمى عمل لجنة تدريب الباحثين  .0

 األخالقيات وشروط الموافقة وكيفية إعداد المقترح البحثي قبل رفعو لمجنة األخالقيات. 
اشتراط الحصول عمى أخذ موافقة لجنة األخالقيات قبل مناقشة الرسائل العممية ونشر  .4

 والدولية.  واإلقميميةة البحوث في المجالت العممية المحكمة المحمي
مختصة حقوقية تشكيل لجنة حوكمة النزاىة البحثية في وزارات التعميم والبحث العممي، و  .2

في كل جامعة لمتحقيق في قضايا انتياكات أخالقيات البحث العممي، تابعة لوكالة 
 الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي. 

 كل جامعة، لنشر ثقافة النزاىة البحثية. إنشاء مدونة بأخالقيات البحث العممي في  .6
إضافة الحصول عمى موافقة لجنة األخالقيات بالجامعة التابع ليا الباحث أحد شروط  .7

نشر األبحاث في المجالت العممية العربية المحكمة وعدم السماح بنشر البحوث دون 
 الحصول عمى الموافقة األخالقية. 
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 دور لجنة األخالقيات بالجامعات )الباحثة(اإلجراءات الضرورية لتفعيل  4شكل 
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