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إن إجراء البحوث والتجارب العلمية ليس غاية بحد  ااهد و وله د  وةديلة للوإدو  إلد   
الحقيقددة بيرةقددة ةلميددة   يمددةم وةظيددن  دد  ييدد  لن مدد أ البحددر العلمدد   لو التجدددارب 

 م To disprove و بددأ لن م  د   دد  الوا دل مددو الد     To proveالعلميدة  مدو ابابددا   
يرو ددةو  ددا ةدد ا إ دد اماو يم دد  القددو  لن مدد   ال ر ددية وبعد  ح دد  جميددل اال تمدداال  الم

التدد  لددم دددتم ح دددحا هعدد  إددحيحةم د بيدد  لن عدد رح ليدددا  إن ةدد   ح دد   ر ددية  دداو ال 
يع   إحتحا حائما  وةل  طو  الظطو بأ    دتم ح دحا    و ت ال قو وم  الت  كاعت 

عالم المعروأ آد شتاد   حط  بو  ةابقم وللت ليأ ةل   ا ةبق     و و عقتبس  ا كتب  ال
 ة  عيرةاه  العلمية: 

أن يثبت كم أنا على حق، لكن تجربة واحدة  التجارب البحثية مهما كثر يمكنهال يوجد كم من " 
 "م كفيلة في وقت ما أن تثبت أنني على خطأ

"No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment 
may at any time prove me wrong" 

 و ومدو الد ف A. V. Hillكما عقتبس  ا  ال  العالم ال سديولوج  المشدحور لف  د  مدأ   
يعدددد   دددد  رواح ةلمدددداء  سدددديولوجيا الجحدددد  البدددد ع و و دددد   ددددا  ةلدددد  جددددائ   عوبددددأ  دددد  اليدددد  

: 1291وال سيولوج  ةا     و عيير بحوا      سيولوجيا العدال و لق  كت  مأ 
هي فقط التي ال يمكن اختبارها، وهي القادرة   غير ذات الفائدة عقيمة إن النظريات ال" 

 "م على تفسير كل شيء
"The only useless theories are those cannot be tested and can explain 

everything" 

  : John R Plattولعل ا ليدا  عستشح  بقو  العالم جون بال    
 "م راء الخطأ أكثر مما تظهر من جراء االلتباسأن الحقيقة ستظهر سريعا من ج" 

"Truth will sooner come out from error than from confusion"   

 

  لسفة البحث العلمي واخالقياتهلسفة البحث العلمي واخالقياتهفف
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  مواصفات الباحث العالم وطالب الدراسات العليا
   إن لش   ا دتمي  ب  البا ر العالمScholar وطالد  ال راةدا  العليدا لحدو المسد ولية  

هجددا    هقتصددر ةلدد  العددالم ع سدد   قددطو بددأ هشددمأ  سدد وليت العلميددةم مدد   المسدد ولية ال
   الؤ  الحاليي  والسابقي  والال قي م

  إن ال جاح    البحدر العلمد  و د  ال راةدا  العليدا دتيلد  لن دتييدر ال درح  د   جدرح
 تلق للمعلو ا   و  ا  بأعحا  قائق غير  ابلة لل قاش إل  شظص يددل حائمدا  كدأ  دا 

 هحت االختبار والتمحيص والت  يقمدتلقا      علو ا  

  إن   ر  البا ر ةل  هقوةم لبحاا  ولبحاث اآلخرة  هعتمد  ةلد   يا هد  لملهدة الت هيدر
ال ا د و ةدواء كددان الدا عقد ا  ل هددر  البحدرو لو لتصدميم البحددرو لو إجراءاهد  ال  يددةو لو 

 طرةقة هحليأ بياعاه و لو ه سير عتائج م

 ددد  هيوةرمدددا إال  ددد  خدددال  الظبدددرا  والتجدددارب البح يدددة إن  لهدددة الت هيدددر ال ا ددد  ال يم 
 الجي  م

  The Sociology of Science   د  كتابد   Robert Mertonوةديف روبر   يرهون   

 م :  Scientistبأن لم اأ العالم  
 السعي إلى تحقيق العالمية. .1

 جعل العلم تراثًا مشاعًا. .2

 مراعاة النزاهة، وعدم التحيز في التفسيرات. .3

 نزوع دومًا إلى الشك العلمي المنظم والناقد.ال .4

 السلوك العلمي للباحث وطالب الدراسات العليا
 Scientificال بد  للبا در وطالد  ال راةدا  العليدا  د  لن دتظلدق بالسدلوح العلمد  الرإدي    

conduct و الددد ف يملدددد  ةليددد  لن ي ددددون إددداح ا   دددد  جمددددل بياعاهددد  اددددم هددد وة حا وكتابتحددددا وه سدددديرما 
قدددة هتصدددف بالصدددد ي والمو دددوةيةو ولن دبتعددد  ةدددد  كدددأ شدددائبة ه يددددر الشددد وح  دددو  ةددددلوك  بيرة

  التد  يم د  لن ه دتن  د  جدراء القيدا  Misconductالعلم م وةصد ف العلمداء التصدر ا  الظاط دة  
 بالبحر العلم  إل  األ سا  التالية:

 عد  عشدر بح د و خيأ ة  غير  ص و ومد ا ي  د   د  العدالم لن يقدر  بد و خاإدة إاا لكتشد   ب
 ولن دل ت جحة ال شر إلي م
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   خيأ عاجم ة  ابمما و ُدال  ةلي  البا در  تد  و ن كدان إداحرا   مد  يعملدون هحدت إ رهد
   ال  يي  والبا  ي  المساة د و وم ا د بي  لن ُيحاة  البا ر ةلي و ةواء  د   بدأ جحدة 

 ةمل  لو    جحا   ح ية وةلمية لخرىم

   (الظدد اDeceptionتدددم  مدد ا كددأ  دد  هل يددق البياعددا  لو طبظحددا   : وةFabrication و لو 
  ومددددو ةددددر ة Plagiarism و لو االعتحددددا   Falsificationه وةددددر البياعددددا  لو التالةدددد  بحددددا  

األ هددددار لو البياعددددا   دددد  الييددددرم وهتيلدددد  كددددأ مدددد   الحدددداال  اهظدددداا ةقدددداب راح) إ اء  دددد  
 ُيهتشف     رههبيحام

 

 في البحث العلمي (Inductive reasoning)اإلستنتاجي المنطق االستقرائي أو 
إن  عيم البحدوث  د   سديولوجيا الجحد  البد ع  مد  اا  طدابل اةدتقرائ   اةدت تاج  و ةلد   

  اا  اليدددابل ال يدددرفم وةلددد  مددد ا د بيددد  Deductive reasoningة دددس البحدددوث االةدددت اللية  
 ددل وا ددل عتددائن البحددرم ولقدد  لورح جيددرف  الحددرد حائمددا  ةلدد  لن ي ددون االةددت تاي ةددليما  وةتماشدد 

القصدة " طرر  البحرث فري حقرل النشراد البردنيهو اس و  يلد  جداح عيلسدون  د  كتابحمدا القديم  دو  "
  الشيقة التالية:

تم تدريب صرصار على القفز لعدة أسابيع حترى أجراد عمليرة القفرز وأصربم يقروم  رالقفز  مجررد  
راء تجربررة  ضرررر معرفررة تررأثير قطررع رجررل واحرردة مررن أرجررل ذكررر كلمررة أقفررز. قررام الباحررث  عدئرر   رر ج

 الصرصار في كل مرة على حده )المتضير المستقل( على قدرة الصرصار على القفز )المتضير التا ع(. 
 فقفز  ....   عندما تم قطع رجل واحدة، أمر الصرصار  القفز

 فقفز  ....   عندما تم قطع الرجل الثانية، أمر الصرصار  القفز
 فقفز  ....    ندما تم قطع الرجل الثالثة، أمر الصرصار  القفزع

 فقفز  ....    عندما تم قطع الرجل الرا عة، أمر الصرصار  القفز
 فقفز  ....    عندما تم قطع الرجل الخامسة، أمر الصرصار  القفز
 فلم يقفز  ....    عندما تم قطع الرجل السادسة، أمر الصرصار  القفز

 باحث أن قطع ست أرجل من أرجل الصرصار تؤدي إلى إصابته  الصمم !!أستنتج ال

مدددو لن  يدددل الرجدددأ الساحةدددة للصرإدددار يقدددوح إلددد   البا دددر  ددد  الم دددا  السدددابق  دددا اةدددت تج  نإ
إإدددابت  بالصدددمم وبالتدددال  ةددد     رهددد  ةلددد  ةدددما) كلمدددة ل  ددد و بي مدددا االةدددت تاي الصدددحي  ل تدددائن 

رجددأ السددتة للصرإددار  تدد  ددد حف الددا إلدد  ةدد     رهدد  ةلدد  التجربددة مددو لعدد  دلدد    يددل جميددل األ
 الق  م
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 الخطود الرئيسية للبحث العلمي
 د  ه داو  المشد لة و حاولدة  لحدو إهباةد  لليرةقدة العلميدة البحدر العلمد إن لمم  ا دتمي  بد   

و  يقيدةو و دوي الدا كلد  هتصدف اليرةقدة العلميدة   Systematic لحا بيرةقة  و وةية و  يمدة  
  اعيددة ههددرار خيواهحددام إن الظيددوا  الرئيسددية للبحددر العلمدد  هتدددم  هح ددد  المشدد لة  لو إاددار  بإ

التساؤ  و ام هصميم  أ   اة  لحاو دل  الا جمل البياعدا  الميلوبدةو ادم الحصدو  ةلد  ال تدائن 
ا  و إ ار االةت تاجا  المب يدة ةلد  ال تدائنم و د  و ت دا المعاإدرو  دإن ال شدر العلمد   د  الد ورة

العلميدددة المر و دددة دتيلددد  ابلمدددا  بددد مط  تعدددارأ ةليددد   ددد  كتابدددة البحدددوث العلميدددةو د بيددد  ةلددد  
البا ر وطال  ال راةا  العليا لن يجي اع و وة قأ هو اس وعلسون  د  كتابيحمدا  دو  طدري البحدر 

 ال يعرد البحرث العلمري مكرتماًل حترى ةد  حف  دا دلد : " 414 د  الصد حة       جا  ال شاط البد ع 
تنشر نتائجه، وعلى ه ا ف ن نشر البحث العلمي يعرد جرزء مهرم مرن عمليرة البحرث العلمري، ....  ولر ا 

 "م  ف ن تدريب العلماء ال يصبم مكتماًل إال بتعلمهم كيف ينشرون أ حاثهم العلمية

  المقدد   لل شددر  دد  الدد ورةا  العلميددة ال وليددة Originalإن  قو ددا  البحددر العلمدد  األإدديأ   
 ل ورةا  العربية الت  هتبل الا ال مط ال ول   هتدم  الجواع  المحمة التالية: وبع  ا

 مقدمة البحث: 
 ددد  المق  دددة يعيددد  البا دددر  هدددر  ةددد   و دددو) البحدددرو ولمدددااا  دددا  بددد و و دددا مددد  لمميتددد    

وة بي  لن ههون إياغة المق  ة  وجحة لج ب القارئ وش  اعتبامد  للمو دو)م كمدا ددتم  د  خدال  
ةيدداء القددارئ خل يددة  عقولددة ةدد  لحبيددا   و ددو) البحددرو والجواعدد  التدد   ددا هدد ا  هحتدداي المق  ددة إ 

   بحر واةتقصاءو وه تح  المق  ة بش أ ةلس بالح أ    البحرم

 الطريقة واإلجراءات: 
دددتم  دد  مدد ا الجدد ء إلقدداء الدددوء بالت صدديأ ةلدد  كي يددة إجددراء البحددرو بدد ءا  بالعي ددة و ددرورا   

بجددراءا  المعمليددة لو المي اعيددة لجمددل البياعددا و اددم االعتحدداء ب بدد   كا يددة ةدد  بالتصددميم البح دد و وا
 طرةقة التحليأ اب صائ  للبياعا م 

 النتائج: 
دددتم  دد  مددد ا الجدد ء ةدددرث عتددائن البحدددر  عدد    بالجددد او  والرةددو  البياعيدددةو وة بيدد  هج ددد   

رو بددأ ددتم التركيدد  ةلدد  ههدرار ةددرث  دا هحتوةدد  الجدد او   در  لخددرى والحدد در ة د   دد   دت  البحدد
ظدددامر   ددداو لو جواعددد   عي دددة درةددد  البا دددر إلقددداء  دددوء إ دددا   ةليحدددا بددد ون ههدددرار  مدددأ  دددل  دددا 

 هحتوة  األش ا  والج او      علو ا م
 المناقشة: 
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يعدد  جدد ء الم ا شددة  دد  لإددع  لجدد اء البحددر ولك رمددا  شددقة ةلدد  البا ددرم دددتم  دد  مدد ا  
 دديا  لو التسدداؤال  التدد  طر حددا البا ددر  دد  المق  ددةو كمددا الجدد ء   ا شددة ال تددائن ةلدد   ددوء ال ر 

دددتم  دد  مدد ا الجدد ء القيددا  بت سددير ال تددائن و قارعتحددا  ددل عتددائن ال راةددا  السددابقةو اددم إبددرا  اب ددا ة 
وجدد و ولخيدددرا  ةلدد  البا دددر لن يظدددتم   إن Limitationsالعلميددة للبحدددرو والتيددري لقصدددور البحدددر  

 اةت تاي للبحرمالم ا شة ب قر   ظتصر  ألمم 

 المراجع:
وهلددا ههتدد  طبقددا  لاةددلوب المتبددل  دد   بددأ ال ورةددة المددراح إرةددا  البحددر إليحدداو وم دداح ةدد    

لةددالي   تبعددة  دد  كتابددة المراجددلو و دد  لشددحر طددري كتابددة المراجددل ولك رمددا شدديوةا   دد  الدد ورةا  
 ددددد  للددددد ورةا  العلميدددددة العلميدددددة اليبيدددددة  دددددا يسدددددم  هعار دددددا  "لةدددددلوب  ددددداعهو ر" لو المتيلبدددددا  المو 

  مUnified Requirements for Biomedical Journalاليبية  -البيولوجية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الهرررزاع، هرررزاع محمرررد. فسررريولوجيا الجهرررد البررردني: اءسرررل النظريرررة واإلجرررراءات المعمليرررة الهرررزاع، هرررزاع محمرررد. فسررريولوجيا الجهرررد البررردني: اءسرررل النظريرررة واإلجرررراءات المعمليرررة  المصددد ر:
 ..20022002دار نشر جامعة الملك سعود: الريار، دار نشر جامعة الملك سعود: الريار، للقياسات الفسيولوجية. للقياسات الفسيولوجية. 

 

 هل العلماء في واٍد والناس في واٍد آخر؟
النشراد البرردنير  لفري كتابهمرا رطرر  البحرث فري حقر  12 ذكرر جيرري تومراس وجراك نيلسرون 

القصرررة الطريفرررة التاليرررة، التررري تجسرررد سرررلوك   5 ( Day, 1983) م، نقررراًل عرررن داي6991
 الباحثين ونظرة الناس إليهم:

شخصرران بركرروب منطرراد هرروائي، وبعررد فترررة مررن التحليررق فرري الجررو واجهررتهم  عرر  ر قررام  
الضيروم الكثيفررة التري أ رراعت طررريقهم، فقررروا الهبررود علررى اءرر، ونذا بهرم يهبطررون فرري 
مكان مجهرو،، ال يعلمرون عنره شري ًا. هر ا المكران كران معهردًا مشرهورًا فري البحرث العلمري. 

أمامهما علرى الطريرق، صراح أحردهما قرائاًل لره: أيرن  وبمجرد أن رأى الرجالن شخصًا يمشي
نحن يا رجل؟ فنظر الرجرل إليهمرا برتمعن، وبعرد لحظرات مرن التأمرل أجراب: أنتمرا فري منطراد 
هرروائي. فأتجرره أحررد الرررجلين الرر ين فرري المنطرراد بنظررره إلررى هميلرره وقررا، لرره: أراهررن أن ذلررك 

تظن أنه  احث؟ فأجراب اخخرر: إن  الرجل ال ي سألناه هو  احث. فقا، له هميله: وما جعلك
 إجابته دقيقة جدًا، ولكنها عديمة الفائدة ر.


