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 برنامج المنح الصغیرة  
 أخالقّ�ات ال�حث  حول

 اإلشكالّ�ات األخالق�ة في العلوم االجتماع�ة 
 الثان�ةالدورة 

 

 
 متكّررة السئلة األ

 

 األخالق�ة؟  اإلشكالّ�ةما هي 

الدعوة: االحترام واألمن وعالقات القوة. إنه موقف هذه  في  ددة  المحُ   �الموضوعاتتتعلق  �حثك  األخالق�ة هي مشكلة واجهتها في    اإلشكالّ�ة

 خالق�ة. األتوجیه�ة الجراءات اإلم�ادئ و اعك العلى الرغم من ات�  ُمصادفته أخالقي لم تتوقع

ُتحّدد   التي  هي  الناجحة  بوضوحاألخالقّ�ة    المعضلةالمقترحات  بین  .  وتؤشكلها  الخلط  عدم  المهم   والمسائلاألخالق�ة    اإلشكال�اتمن 
 اإلشكال�ات ر أن  . تذ�ّ أو اللوجست�ة للعمل المیداني أو الوصول إلى المیدان  العمالن�ةأو المشاكل    التموُقعال�حث أو    �مناهج  مثًال   مرت�طةال

نشر  المرحلة  �   مروًرا  �مكن أن تنشأ في أي مرحلة من مراحل ال�حث من البدا�ةبل  مرحلة العمل المیداني؛    خاللفقط    رزب ت األخالق�ة ال  
إلى  و  �مكن  وصوًال  المثال،  سبیل  ال�حث. على  نتائج  انشر  �جد  �حثه  أن  نتائج  نشر  أن  وخ�مة  �   سیتسّبب ل�احث  في لعواقب  لمشار�ین 

لمشار�ین  ل  الضررتسّبب  بین التقدم في مسیرته األكاد�م�ة من جهة و�شف النتائج التي قد ت   حائًراال�احث    �ص�حال�حث. في هذه الحالة،  
 أخالق�ة.  إشكالّ�ةهذه  فما هو القرار الذي على ال�احث اّتخاذه؟ . ةات ال�حث�ّ ال�حث/المجتمعفي 

 ؟ واحدة أخالق�ة إشكالّ�ةأكثر من  لتقّصي  �طلب هل �مكنني التقدم

إذا فأخالق�ة واحدة والعمل على تحلیلها.    إشكالّ�ةإطار أحد الم�ادئ الثالثة و/أو    ضمنز المقترحات على موضوع واحد  ر�ّ ال، �جب أن تُ 

المثال  اخترت سبیل  الموافقة    على  على  التر�یز  �مكنك  "االحترام"،  مبدأ  على  المس�قةالعمل  عدم  المستنیرة  أو  السر�ة،  أو  اإلضرار  ، 

المتقدمین على لعلوم االجتماعّ�ة  المجلس العر�ي ل  ، �شجعالمّدةهذه المنحة صغیرة ومحدودة  و�ما أّن  الجمیل للمجتمع.    ، أو ردّ �اآلخر�ن

 . إ�قاء عملهم مرّ�ز

   ؟مقترحي ما هي األنشطة التي �جب أن یتضمنها 

ة التي واجهتها في �حثك  األخالق�ّ  اإلشكالّ�ةما هي  اآلتي:اطرح على نفسك السؤال منحة، الخاص � نشاط للق�ام ب  �طلب  ر التقدمقبل أن تقرّ 

ر أ�ًضا في  ة. فكّ و�جعل �حثك أكثر أخالق�ّ   تحقیق ذلك  فيالنشاط الذي س�ساعدك  و النهج/لمعالجتها اآلن، وما هالسابق ولد�ك فرصة  

ك ر أنّ أن تقرّ   على سبیل المثال  �مكنك  ،في ما یتعّلق �األنشطة.  لها  المناسب النسق  المخرجات التي ترغب في إنتاجها من هذه المنحة و 

  لمقار�ة   المتوّفرةالخ�ارات المختلفة    تستكشف معهكي  لمجتمعك ال�حثي  �   على معرفة استشارة خبیر في المجال    إلىفي هذه المرحلة  �حاجة  
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في �حثك السابق لم    قد ترى أّنك. مثال آخر:  وانخراط في األدب�ات  قراءات  أ�ًضا اقتراح  االستشارةاألخالق�ة. �مكن أن تتضمن    إشكالیتك

 معهم. نشاطفي الق�ام بذلك من خالل تنظ�م اآلن ترغب و في ال�حث المشار�ین /يّ مجتمع ال�حث ال�حث مع لاتشارك نتائج 

 المخرجات المحتملة؟  عنما هي األمثلة 

النقد�ّ  األدب�ات  ومراجعة  النشر،  مواد  ومسودات  المیداني،  العمل  تقار�ر  المقبولة  المخرجات  األحداث، أّمالتت   وورقةة،  تشمل  وتقار�ر   ،

 طب�عة المشروع.�حسب ، الموادالنهائ�ة أو غیرها من  �صرّ�ةأو ال السمعّ�ةالمقدمة للنشر، والمواد  واألوراق

 ؟ "المنصة العر��ة ألخالق�ات ال�حث العلمي في العلوم االجتماع�ة"نشر على موقع یُ أي من مخرجاتي س

هذا ال �عني أن    إّنما عال�ة الجودة �مكن نشرها على الموقع اإللكتروني.    موادعلى إنتاج  المجلس العر�ي للعلوم االجتماعّ�ة  عك  أوًال، �شجّ 

�انت مناس�ة للنشر ضمن المخرجات  إن  د  دّ ح�ُ مخرجاتك و المجلس العر�ي للعلوم االجتماعّ�ة  ُیراجع  النشر على الموقع س�حدث تلقائً�ا. س

 المجلس العر�ي للعلوم االجتماعّ�ة   �قومالمختلفة. سیتم إبالغك بهذا القرار �عد تقد�م التقر�ر النهائي والمخرجات. قد    الرئ�سّ�ةوالتنس�قات  

 . منّصتناضرور�ة لجعل المخرجات قابلة للنشر على التعدیالت المراجعات و الو  تصو��اتال ب�عض

تنسیق    ، ثانً�ا �كون  أن  أو    الُمخرج�مكن  (�صر��ا/سمع��امكتوً�ا  المنشورات  المقبولة  اإلخراج  تنس�قات  تتضمن  )،  عةوالمطبو   اإللكترونّ�ة. 

 .ال�صرّ�ة/مالحظات الیوم�ة، ودراسات الحالة، ومنشورات المدونات، والموارد التر�و�ة، والمواد السمع�ةالو 

أكن من أصحاب المنح إذا لم    م�ادرة اإلشكال�ات األخالق�ة في �حوث العلوم االجتماع�ة هل أنا مؤهل للتقدم �طلب للحصول على منحة  

 ؟ المجلس العر�ي للعلوم االجتماعّ�ةمن السا�قة 

لل�احثین   الدعوة موجهة  برامج  سا�ًقا على    الحاصلینال، هذه  أحد  العر�ي  منحة من  المذ�ورةالمجلس   الذین   منأدناه    للعلوم االجتماعّ�ة 

 مستقل. �طلبالمشار�ون في المشار�ع التي أجر�ت سا�ًقا مؤهلون أ�ًضا للتقدم  ال�احثون . زماالتهمانتهت منحهم و 

 
 :اآلت�ةالبرنامج مفتوح فقط لل�احثین من البرامج المحددة هذا 

 برنامج المنح ال�حث�ة •
 الفنون للمجلس العر�ي والعلوم االجتماع�ة والصندوق العر�ي للثقافة والفنون (آفاق)برنامج ال�حوث حول  •
 برنامج الزمالء الناشئین  •
 برنامج المنح الصغیرة (فقط منح للدراسات االستطالع�ة)  •
 2018المنح ال�حث�ة للدراسات النقد�ة لألمن للعام  •
 )TERGمجموعة التدر�ب على ال�حث التشار�ي ( •
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 تغّطي المیزانّ�ة و�المقابل ما الذي ال تغّط�ه؟ ماذا 

یوافق المجلس العر�ي للعلوم . سأمیر�ي آالف دوالر 4�جب أن تعكس المیزان�ة نوع النشاط الذي یتعّین الق�ام �ه، وقد تصل إلى حّد أقصاه 
قد تشمل المیزان�ة نفقات العمل    والمخرجات المتوّقعة للمشروع.فقط على طل�ات المیزان�ة المتناس�ة مع النشاطات المخّطط لها  االجتماعّ�ة  

نفقات االجتماع التشاوري (�ما  و  المیداني (�ما في ذلك اإلقامة �عیًدا من موقع المنزل، والسفر، والنقل المتعّلق �ال�حث، والنفقات المع�ش�ة)،
والنقل)، واإلقامة  السفر  ذلك  �حثیینو   في  ال  ،توظ�ف مستشار�ن  ال�احثین خالل وشراء  وأتعاب  النشر،  لنشاط  أو  المیداني  للعمل  معّدات 

شراء و البرمج�ات،  و �حّد أقصى). ال تشمل المیزان�ة التكال�ف غیر الم�اشرة للجامعة/مر�ز ال�حث،  أمیر�ي  دوالر    1000مرحلة الكتا�ة (
لن یتم  والمساعدین ال�حثیین.    یل �اهظة الثمن، إلخ.)(مثل الحاسوب المحمول، وآالت تسج  أمیر�ي  دوالر  500المعّدات إذا تخّطت ق�متها  

وحدة المنح والزماالت ستتوّلى  .  بنفسهال�حث  ال�احث    جري �ُ �جزء من هذه المنحة ألننا نعتقد أنه من المهم أن    ّیینال�حث   نمساعدی القبول  
میزان�ة على حدة، وقد ال تتطابق المیزان�ة الممنوحة (اإلجمال�ة أو التفصیل�ة) �الضرورة   �لّ   دراسة  في المجلس العر�ي للعلوم االجتماع�ة

 .مع المیزان�ة المطلو�ة

 

 ملحوظة: تّم استخدام ص�غة المذ�ر في هذا النص لت�س�ط األسلوب، ولكن المقصود مخاط�ة الجنسین على حد سواء.
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