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( آخر ما تِطل إلٌٖ الجيش البشررٓ مرو اِا رن تريبل صربل Scientific Methodتنثل النيَجٖة العلنٖة )

اكتضررا ٌ للنعر ررة ُترريبل آلٖرراا تررناُلَا ُاصررتفنامَا  ررٖو ي رررالًا  َررٔ تتررٖو للعلنرراا ُالبررا ثٖو ُصررِاٍل إم اىٖررة 

التحقق مو طرحة ىبرٕراا ُتجراوا ُاصرتيتاواا ُاصرتقراااا  عؼرَل الربعغ   ٖر  أل ٕظربو الخر   ر اِا  

اىة العلنٖة يُ األوتنا ٖة لَؤألا   ل ٕ رِه وٍيرا  اٗلٖرة ُالنيَجٖرة الترٔ ا تنرنُا  لَٖرا مرو  عؼَل وٍياً  الن 

يول الِطرِ  لنرا تِطرلِا إلٖرٌه ٍر ً النيَجٖرة التشر ٖ ٖة الحر وش تقرِي  شر ل ويرٖش  لرْ تحٖٖرن واىر  الَرِّ 

الشفظٔ ُتعزٕز واى  التحقق العلنٔ  لول الِطرِ  للحقٖقرة النجررلش كنرا ىعتقرنٍاه
(1)

 نير  ميتظرا القرره  

(  ررٔ البحررِع العلنٖررة كقٖنررة يخياٖررة تع ررٔ اليترراي  العلنٖررة Objectivityالتاصررع  شررر لخلررض النِػررِ ٖة )

ُالبحثٖة الن اىة التٔ تضتحقَا مرو التقرنٕر ُالقبرِ   ُ لرل  التياصر  مرع مقرناو النِػرِ ٖة ُ رني التحٖرز لرنّ 

 هالبا   يُ البا ثٖو ال ٕو تِطلِا إلَٖا

 

(   ررٔ تعرٕاَررا ٍررٔ ػرررُوش يه ٕضررعْ العلنرراا  ينيرراا  حررثَل  ررو الحقٖقررة  Objectivityالنِػررِ ٖة )

للتفلض مو كرل التحٖرزاا الشفظرٖة ُال  راي النضربقة ُالؼرعِؽ العاؽاٖرة ُمرا  را ََا 
(2)

ُالترٔ ارن تحرر   

ىتاي   حثَل  ش ل متعنن يُ غٖر متعنن إلْ ىتٖجة معٖية  ٕحتنل يه ت ِه مفالاة للِااعه  النِػِ ٖة ٍٔ  الة 

مو الظراع النضتنر ُالِا ٔ  لرْ النضرتِّ الشفظرٔ  رٖو كرل  رالِل يُ  ا ر  ُ رٖو خظايظرٌ البشررٕة مرو 

 Personalإونرراألً  ررالتحٖزاا الشفظررٖة ) يٍررِاا ُوغبرراا ُؽنررِي ُمعرٕرراا ُلُا ررع ىاضررٖة  ُالتررٔ تضررنْ

Biases ه ٍ ً التحٖزاا الشفظٖة ٍٔ ؽبايع  شرٕة أل ٕن رو  ظرلَا تنامراً  رو البشرر   َرٔ أل تعتبرر ىقرايض)

 لْ النضتِّ الشفظٔه ُل يَا تعتبر ىقايض  لرْ النضرتِّ العلنرٔا  عيرنما ت رري ال راااا معٖيرة كحقرايق  

)مررو اليا ٖررة العلنٖررة(   اإػررا ة إلررْ الِصررٖلة التررٔ اتبعَررا للِطررِ  لتلررل   ررئه العررالِل ىاضررٌ ٕظرربو  لررْ النحررل

الحقايقه
(3)

ل لل  نو الؼرُوٓ التقلٖل مو ينر ٍ ً التحٖزاا  لْ اليتاي  العلنٖة  ُ لرل  راللجِا إلرْ  رنل مرو  

الِصايل النيَجٖة  ُالتٔ تن و البا   ىاضٌ مو ميع تحٖزاتٌ الفاطة مو الت نٖر  لْ ىتايجٌ العلنٖة   لرْ  رنل 

ِ ٔ ُالتحقرق مرو طرحتَا يُ تحنٕرن مو النضتِٕاا  كنا يىَرا تن رو المرياً البرا ثٖو مرو تقٖٖنَرا  شر ل مِػر

م نررو التحٖررز  ررٔ  عررغ ال ٖرراهه ي ررَر ٍرر ً التحٖررزاا ُيكثرٍررا  ررِٖ اً  ٍررِ مررا ٕضررنْ  ررالتحٖز الت كٖررنٓ 

(Confirmation Bias ٌُال ٓ ٕجعل البا ثٖو ٕبحثِه  و الللة التٔ تثبض ُوَاا ىبرٍل يُ ما ٕؤميِه  ر )

اٍؼة لٌهمضبقاً لُه اليبر  ش ٍل وال  ٔ الللة الني
(4)

ُ ٖ  إه الحقٖقة النجرلش ٍٔ م ل  كل البرا ثٖو   ئىرٌ  

مو الناترع  ىبرٕاً  لْ الال  صعَٖل ألتباع كل الِصايل التٔ تؼنو النحا بة  لْ  ٖالٕتَل ُ ني تحٖرزٍل 

 ُالحااظ انو النضت اع  لْ صيمة ىتايجَله



 

  

 

 

ِػِ ٖة  كقٖنة يخياٖة  تشر ل  الرة مرو ٍ ا ُ اإػا ة إلْ ميع التحٖز  لْ النضتِّ الشفظٔ   ئه الن

الظراع النضتنر ُالِا ٔ  لْ النضتِّ العاي  ٖو النؤصضاا يُ ال رال النضتَل ٖو لليتاي  العلنٖرة ُال حراع  

ُ ٖو النؤصضاا يُ ال رال النيتجرٖو لَراه  الجَراا الترٔ تضرتفني اليتراي  العلنٖرة تحترا  لنعر رة يه ٍر ً اليتراي  

 اه  الِااع كنا ٕن رو اٖاصرٌ  ُ لرل  ترْ ترتن و مرو األ تنرال  لَٖرا ُتؼرنو  إلرْ ياظرْ  رن تنثل   قنو اإم

من و  صيمة ما ٕترت   لَٖا مو اراوااه تناماً كنا يه النرٕغ  لْ صبٖل النثا  ٕحتا  للت كن مو يه ال بٖ  

ال بٖر  ىبرٕراً  لنرا ٕظرا   ٕظا لٌ النُاا ال ٓ تل التحقق مو  ا لٖتٌ تجرٕبٖاً  ُلٖش الرنُاا الر ٓ ٕرؤمو  رٌ 

 لل مو ا تنا  يكبر للف    يُ النُاا النضتاٖن مو طيعٌ ُ ٖعٌ مالٕاًه مرو يورل  لرل  رػرض الَٖاراا الظرحٖة 

 ٔ العالل  ُالتٔ تنثل الجَاا النضتَل ة   لْ  ركاا اللُٕة  ُالتٔ تنثرل الجَراا النيتجرة  مجنِ رة كبٖررش 

َٖا اِٖلاً لاٖقة وناً  ٖنا ٕتعلق  جِلش ال حراع الترٔ تقرِي  َرا ُصريمتَا  مو الؼِا ؾ ُالقِاىٖو  ُالتٔ تؼع  ل

كنا ا ترؽض  لَٖا تقرنٕل كامرل تااطرٖل ال حراع الترٔ اامرض  َرا  لرْ اللُٕرة كرٔ ٕتضريْ للبرا ثٖو النضرتقلٖو 

لرٌ يُ ال راا  التحقق مو  ا لٖتَا ُصريمتَاه  اإػرا ة إلرْ  لرل   قرن ميعتَرا مرو التضرِٕق لٓ لُاا يُ التررُٕ 

مياعتٌ يماي الياس ابرل التحقرق مرو ٍر ً األل راااا مرو ابرل ٍر ً الَٖاراا الظرحٖةه
(5)

ُ لرل كلرٌ  له لشرركاا  

اللُٕة مظلحة مبا رش  ٔ التِطل ليتاي   لنٖة تؤكن  ا لٖة اللُٕة التٔ تيتجَا  ُ التالٔ  نو الظع  الجرزي 

 َا يُ تنِلَاه ُٕي بق ٍ ا الينِ   التش ٖ ٔ العلنٔ الناٖق  لْ  ضيمة ُلاة ُ ٖالٕة ىتاي  ال حاع التٔ تقِي 

العنٕن مو العيااا الخررّ  رٖو وَراا ميتجرة للعلرِي ُوَراا مضرتَل ة لَرا  ُالر ٓ َٕرن   رٔ اليَإرة لحنإرة 

يمة النضتَل ٖو لَ ً العلِي مو يخ اا الجَاا النيتجة لَا ُتحٖزاتَا العلنٖة يُ الشفظٖة  ُالتٔ ان تؤنر  ٔ ص

ىتايجَا ُ ٖالٍاه مو يورل  لرل  يطربو مرو النَرل ُورِل مفتبرراا ٍُٖاراا  لنٖرة ُ حثٖرة مضرتقلة للتحقرق مرو 

اة للعلِي ُال اااتَا  كنا يطبو مو النَل ػرناه اصرتقيلٖتَا ُ رني ت نرٍرا  ِِّ طحة ىتاي  الجَاا النيتجة ُالنض

 ػناه  ني تعاوع النظالوه  نظالو الجَاا النيتجة  ُ لل مو خي   نل مو اٗلٖاا ُميَا

( ٍِ ماَرِي إلاوٓ ُصٖاصرٔ Declaration of Conflict of Interestsػناه  ني تعاوع النظالو )

ٕش ل  ٔ إؽاو النؤصضاا العلنٖة مجنِ رة مرو الؼرِا ؾ الخياٖرة ُاإلاوٕرة الترٔ تَرن  لراِ ةالنحا برة  لرْ 

رٕق الترزاي النؤصضراا البحثٖرة ُ ا ثَٖرا  ال شرا ال امرل  رو ُورِل يٓ النِػِ ٖة  ٔ البحِع العلنٖة  و ؽ

تعاوع للنظالو لنَٕل ُُػع اٗلٖاا اليالمة للتعامل معٌ يُ تقلٖلٌ يُ إلعايٌةه
(6)

ٍر ا التعراوع  رٖو مظرلحة  

مَنراً مرو البا ثٖو النالٕرة يُ النَيٖرة يُ األوتنا ٖرة ُ رٖو مت لبراا الماىرة ُالنِػرِ ٖة العلنٖرة  ٕشر ل صربباً 

يصرباا اىحرررا  ىتراي  البحررِع  شرر ٍل إوالٓ يُ أل إوالٓ ىحرِ اليترراي  التررٔ تتارق مررع تلررل النظرالوه لرر لل   قررن 

يطبو مو النَل  اليضبة للجَاا النضتَل ة للبحِع العلنٖة  ال شا  رو كرل التعاوػراا ُمحاو تَرا  تقلٖلَرا يُ 

لرر لل   ررئه النعر ررة ال املررة  نررنّ تعرراوع النظررالو  إلعايَررا لررنّ النؤصضرراا العلنٖررة النيتجررة لَرراه  اإػررا ة



 

  

 

 

النِوِل  ٔ كل  الة  عٖيَا   ٔ  ا  لل ٕتل ميع  لل التعاوع  ُٕنّ و الجَة النضتَل ة مو تحنٕرن مِااَرا ميَرا  

ُ لل  قبِ  مضتِّ يال مو البرٍاه  لَٖا يُ  ئ الش التحقق ميَا مو ابل ؽر  مضتقل آخر   ل ُلل ٕقتظر ٍ ا 

و الحرر و النيَجررٔ  لررْ التعرراوع النظررلحٔ  ررٔ اليترراي  العلنٖررة   ررل لقررن صررعض العنٕررن مررو الشررركاا مرر اليررِع 

التجاوٕة ُالنيبِماا الضٖاصٖة لت بٖقرٌ  لرْ مِظاَٖرا ُمضرؤُلَٖا  خظِطراً مرو ٕت لر   نلَرل اتفرا   عرغ 

فني مظلحة يخررّ القراواا النَنة  ُ لل لؼناه يه ت ِه تلل القراواا ميَجٖة ُمِػِ ٖة ُمحإنش  ُأل ت

تتعاوع مع النظلحة العامة للشركة يُ النيبِمة الضٖاصٖةه ٍ ا اليِع مرو الحر و النيَجرٔ  أل َٕرن  للتشر ٖل 

 ٔ يماىة البا ثٖو ُأل النِظاٖو النؤتنيٖو  قنو ما َٕن  لحنإة ىتايجَل العلنٖة ُاراواتَل اإلاوٕة مرو يىاضرَل 

ة  لَٖرا  ُالترٔ ٕن يَرا يه تتفر  العنٕرن مرو ال ر ا ه  بعؼرَا  ضرٖؾ البشرٕة ُتحظٖيَا مرو التر نٖراا الفاووٖر

ُُاػو  كالَنإا ُالَباا ُالحِا ز ُ رُع تنِٕل ال حاع لنّ الجامعاا يُ الشركاا يُ البيرِ،  ُ عؼرَا 

يكثررر تعقٖررناً  مثررل الجنررع  ررٖو ُظٖاتررٖو يُ مَنتررٖو متعاوػررتٖوا إ ررناٍنا  لنٖررة  حثٖررة يُ تشرررٕعٖة ُالخرررّ 

  ٕة يُ تجاوٕة يُ صٖاصٖةهتياٖ

ٕش ل الفنرش )الحرق الشرر ٔ( لرنّ الشرٖعة مرِولاً مالٖراً مَنراً مرو مرِاول ال ايارة  اصرت ا ض مرو خيلرٌ 

مؤصضتَا النٕيٖة ُ ِالتَا العلنٖة  يه تبقْ مضرتقلة مالٕراً ُصٖاصرٖاً لاتررش ؽِٕلرة مرو الرزمو
(7)

  كنرا اامرض  لٖرٌ 

رٕة الشٖعٖة  ٔ ونٖع يىحاا العالله ُأل ٕعيٖئ ٍيا ميااشة الجاىر  الاقَرٔ ُاألصرتنأل  ال ثٖر مو النؤصضاا الفٖ

 لْ ُوِا ل ع الفنش مو  نمٌ  قنو ما يىا معئ  نيااشة البرُ  العلنٖرة ُالنيَجٖرة للنؤصضراا الترٔ تقرِي 

ؤصضراا النروعٖراا  اإ را   لْ تياٖ ً  ُ ٔ ىاش الِاض اإ تاا  ِوِ ٌ ُ نا ٕتعلرق  رٌ مرو ي  راي  ٍُرٔ م

الشٖعٖة  إ  لل تقل غالبٖة ٍ ً النؤصضاا  كنا ٕبَر  ٔ تقاوٕرٍل ُ ٖاىاتَل    ٓ مجَِل ٕ كر للاظل  ٖو النُو 

العلنٔ للنروع النٕئ  ُال ٓ ٕقِي  لْ التنوٕش ُاألوتَال ُالبح  العلنٖٖو مرو يورل اصرتيباؽ ال  راي الاقَٖرة 

 ٓ لٌ  ٔ تحظٖل الفنش مو النؤميٖو ُتقرٕر ُورًِ التظرر   ٖرٌُىشرٍا  ٖو الياسه ُ ٖو النُو التياٖ
(8()9)

ه 

 َ ا الرنُو العلنرٔ للنؤصضرة النروعٖرة ٕت لر  ميَرا ياظرْ معرإٖر النِػرِ ٖة ُاإارراو  ِورِل يٓ تعراوع 

 للنظالو ٕتل اكتشا ٌ   ل ُمحاُلة إلعايٌ لنا  ٔ  لرل مرو ا تنرا  التر نٖر  لرْ صريمة مرا ٕتعبرن  رٌ النيٕرٖو  رٔ

يىحرراا ال رررش الوػررٖة   اإػررا ة إلررْ الحقررِل النالٖررة ُالقاىِىٖررة النترتبررة  لٖررٌ   ٖينررا الِااررع ٍررِ يه النؤصضررة 

النروعٖة   كنلَا تعتنن  ٔ تنِٕل يىش تَا ُوُات  ؽي َا ُي ؼايَا ُؽبا ة كتبَا ُىشرر ىتراي   حِنَرا  لرْ 

ِلٔ الن لق  ٖنا ٕتعلق  نظاو  الفنرش  ُالر ٓ ٍ ا الفنش   ل ُٕعتبر ويس ٍ ً النؤصضة منثيً  النروع  ال

ٕن عٌ النؤميِه  ياا  لْ ال  اي الاقَٖة التٔ تضرتيب َا ُتتبياٍرا  اا النؤصضرة النروعٖرةه ٍيرا أل ٕضرعيا إأل يه 

ىقِ  يىٌ ما لامض مؤصضة النروعٖة تعتنن مالٖاً  لْ يمِا  الفنش   ئه  اا ي  اي الفنش  ٔ الرصايل العنلٖرة 

و أل ٕن و  حاٍ  يه ٕفلِ مو يُوٌ تعاوع النظالوه ا تناًا مرو تبيرٔ تاضرٖر العيرايل  رٔ صرِوش الىارا  للنجتَنٕ



 

  

 

 

ا رِو  َُ ر ِٖو  الَنضت َُ ْت  نر الَٖتت َُ ْت  لِرِ ّ القُر ر َُ صرِِ   لِلرَّ َُ ِ ُخُنَضرٌُ  ا لَنِا يَىَّنا َغيِنرتُل ِمرو َ رٍٔا  َر َهَّ ِ َّ َُ ربِٖل    ىَرا } الضَّ

ة  ُلٖش خظِص غيايل الحرا مرُواً  تاضٖر  ُٓ القر ْ  لْ يىَل خظِص يٍل مجنل الاايغ  و النؤُى

 ٖررض الرصررِ  )ع( ُالنيحررنوُه مررو ىضررلَل  ُاىتَرراًا  تفظررٖض الٖتررامْ ُالنضرراكٖو ُا ررو الضرربٖل   ٕتررامَل 

ُمضرراكٖيَل ُا ررو الضرربٖل مرريَل
(11)

  ه ٍرر ا  اإػررا ة إلررْ إ  رراا الاقٖررٌ الِألٕررة لياضررٌ  ررٔ التظررر   َرر ً المررِا

ُإٕجاا يخ  إ ىٌ  ٔ طر َا ل ِىٌ ةىايباًة  و اإماي ُتحرٕل ت خٖر ل ع الفنش ُمضاُاش  لل  العظر  الحرراي 

ُُورِا تقررنٕل ل عررٌ  لررْ األلخرراو الشفظررٔ مررو يوررل  ررراا مضرر و مررثيً 
(11)

ُغٖررر  لررل مررو اٗواا ُالاترراُّ  

ة كا راة  رو الحقٖقرة ُمعر وش  رر اً مرع النتعلقة  الفنش  ُالتٔ أل ٕن و ابِلَا كنا ٍرٔ  لرْ يىَرا ىتراي   لنٖر

غغ اليبر  نا ىراً مو تعاوع ظاٍر  ٖو التجرل العلنٔ الن لِا مو مؤصضة اإ تاا كنؤصضة  لنٖرة ُ رٖو 

الِظٖاررة النالٖررة التررٔ تقلررنتَاه ٍُرر ا التعرراوع لررٖش متعلقرراً  الؼرررُوش  رر ٓ إصررااش ألصررتفناي ٍرر ً المررِا  يُ 

لقرراينٖو  لَٖررا ُتقررِاٍل ُُو َررل   ررل ٕبقررْ ااينررا ُمررؤنراً ُصرربباً مَنرراً للتحٖررز إٍررناوٍا  ُأل  التشرر ٖل   ماىررة ا

العلنررٔ   تررْ  ارررع التحقررق مررو  ضررو التظررر   ررٔ ٍرر ً المررِا  ُطررر َا  ررٔ مِااعَررا النقررروش مررو ابررل 

  النروعه

نظرالو  رٔ يطرل مضر لة ٍيا أل ن ليا مو الت رل ُلِ  لْ  جالة إلْ  عغ الجِاى  الخررّ  لتعراوع ال

التقلٖن   ٖ  أل تفلِ الرصايل العنلٖة للنراوع مو  اا  ٔ ُوِا التقلٖن ُي  امٌ  مع العلل   ىٌ اؼرٖة يطرِلٖة 

ُلٖضض  قَٖة  إ  أل ٕن و  قيً تقلٖن النجتَن  ٔ ُوِا تقلٖن النجتَنا  ِوِا تقلٖن وَة معٖية ٍِ اؼٖة يُلٖرة 

(a prioriَ  أل ن مو األ تقال  ) ا ابل تقلٖن ُاتّباع ٍ ً الجَة  نلٖاًه ُ لل  ٕي برق  لرْ  راأ ي  راي التقلٖرن مرو

ابٖل ُوِا تقلٖن ال لرل ُ رني ورِاال تقلٖرن النٖرض ا ترناًا ُغٖرٍرا  ُالترٔ مرناوٍا ااتيراع الن لرا  الرنلٖل  لَٖرا 

ُمرع يه الني رف  رٔ   لَٖراه ُا تقالً  َا مضبقاً   تْ ٕظو لٌ  قيً يه ٕ بقَا ُٕفتاو النروع ال ٓ ٕقلرنً  يرااً 

يغلرر  الرصررايل العنلٖررة يه ي  رراي التقلٖررن النقنمررة لعامررة اليرراس تظرراف  لررْ ٍٖاررة مضررايل ُ ترراُّ تفلررِ مررو 

األصتنألألا ُالبراٍٖو  مثلَا  ٔ  لل مثل  اأ ي ِاا ال تراا   رالرغل مرو كِىَرا مضرايل يُلٖرة ا تقالٕرة إأل يه 

  ٍ ا مبحثا آخر لٖش ٍيا م اىٌه

وش القيا ة النضبقة  ِوِا التقلٖن أل تياظل  و ػرُوش القيا ة النضبقة  قرنوش النرورع يُ النجتَرن  ؼرُ

 لْ اصتيباؽ الح ل الشرر ٔ  شر ل صرلٖل  ُ ضريمة العلرِي ُالِصرايل ُالنبراىٔ اليبرٕرة الترٔ ٕعتنرن  لَٖرا  يرن 

لرريٓ معرٖو يُ لنظرلحة وَرة  اصتيباؽٌ للح ل ُانوتَا  لْ ال شا  و الح رل الشرر ٔ  ُ عرني تحٖرز النرورع

معٖية  ُ عني ُوِل يٓ تعاوع لنّ ٍ ا النروع  ٖو ُظٖاترٌ العلنٖرة  رٔ اصرتيباؽ ال  راي ُيٕرة ُظٖارة يخررّ 

مالٖة يُ تياٖ ٕة تَقلّنٍاه ُ التالٔ  ػناه كِىٌ ةطايياً لياضرٌ   ا براً لنٕيرٌ  مفالاراً لَرِاًة كنرا ٕيقرل  رو اإمراي 

خظِطراً  إ ا كراه النرورع ٍرِ مرو ٕاترٔ لياضرٌ  َر ً الِظٖارة النالٖرة يُ النيظر   العض رٓ  لٌٖ الضيي اِلٌه



 

  

 

 

التياٖ ٓ   ل ُمو الؼرُوٓ يٕؼاً ػناه  ني ُوِل تعاوع للنظالو لنّ ةيٍل الفبررشة ُالر ٕو تحٖرل إلرَٖل 

 رر اً   النؤصضاا النروعٖة  رالش مضرؤُلٖة النأللرة  لرْ النجتَرن ال لرل يُ غٖرر ال لرل  ُالر ٓ ٕجرزا تقلٖرنً

 ٖ  إه يٍل الفبرش مو لاخل الِصؾ العلنٔ الشر ٔ  ٔ غالبٖتَل ٕضتلنِه وُاتبَل مو ُكيا النراورع  إه لرل 

ٕ ِىِا ٍل  اتَل ُكريا لربعغ النراورع  ُ الترالٔ  قرن أل ٕن رو ػرناه  ٖالٕرة ويَٕرل يُ  رَالتَل  رِ  ي لنٖرة 

 وُاتبَل ميٌ يُ مو ُكييٌه النروع ال ٓ ٕقبؼِه الفنش مو النؤميٖو  اصنٌ يُ ٕضتلنِه

 يررنما ىيبررر  شرر ل ميظررا لَرر ا التررناخل الررِظٖأ  ررٖو الررنُو العلنررٔ )التشرررٕعٔ( ُالنررالٔ )التياٖرر ٓ( 

 ي  ن ليا يه ىشٖر إلْ ػرُوش تاَل لُوٍا ُُظٖاتَرا العلنٖرة ُاألوتنا ٖرة تجراً  للنؤصضاا النروعٖة الشٖعٖةا

عٖرٍا مو النؤصضااه  تنِٕل النؤصضاا النؤميٖو  َا ُالنيتنٖو إلَٖا   اإػا ة إلْ  اوتَا لنظالو التنِٕل ك

العلنٖررة  ررٔ الغلرر  أل ٕفررر   ررو  ررنش يطرريا ه  َررِ إمررا تنِٕررل تجرراوٓ  نعيررْ يه تقررني النؤصضررة إىتاوَررا يُ 

خنماتَا ُتقبغ ننيَا  يُ تنِٕل صٖاصٔ  نعيْ يه تنِ  مو ابل   ِمرة يُ ميبِمرة صٖاصرٖة معٖيرة  يُ تنِٕرل 

و النضتاٖنٕو ُغٖرٍل  يُ تنِٕل ػرٕبٔ ٕقِي  لرْ الؼرراي  ُالرصرِي خٖرٓ ٕقِي  لْ التبر اا ال ِ ٖة م

اإلزامٖةه ُلضريا ٍيرا  رٔ معررع التاظرٖل  رٔ منٖرزاا ُ ٖرِا كرل ُا رن مرو ٍر ً الىرِاع  ل رل ُا رنش ميَرا 

تحٖزاتَا ُتعاوػاتَاه ُل و الِااع الني ف ٍِ يه النؤصضاا النٕيٖة الشٖعٖة تعتنن  ش ل يصاصٔ  لْ اليِ ٖو 

خٖرٕو  ٍُنا التنِٕل الفٖرٓ منثيً  الَباا ُالظنااا ُالتنِٕل الؼرٕبٔ منثيً  الفنشه ُإ ا تعاػٖيا  و ال

مض لة تعاوع النظالو  ٔ  تاُّ الفنش  ُ و كرِه الفنرش يمرراً إلَٖراً مرو  نمرٌه ىجرن يه  ررع وصرِي يُ 

 ايع لنّ البشر ُغٖر مضرتي ر ػراي  معٖية  لْ ي ؼاا يٕة ونا ة مو يول خنمة ي ؼاا الجنا ة ٍٔ يمر 

يُ مضتَجو  خظِطاً إ ا كاه األىتناا لَر ً الجنا رة ؽِ ٖراً ُٕضرَل  ر لل األىاظرا   يَرا ُالتِارا  رو ل رع 

الرصِيه يما إ ا كاه ٍ ا األىتناا مارُػراً  قرِش اوتنا ٖرة يُ صٖاصرٖة يُ كراه مرو الظرع  الفررُ  ُاألىاظرا  

يبٖل الؼراي  اإلزامٖة  ُالتٔ ينبتض تجاوا المل الخرّ ورنُاٍا  يٌ لٓ صب ه  قن ىش ا  عغ القِا ن لت

 No Taxation without) ُميَا مبني الراا ة الشعبٖة ُالشاا ٖة  ُالتٔ ٕنثلَرا  رعاو ةأل ػررٕبة  ري تنثٖرلة

Representation  )  ُال ٓ ُو ِع  ٔ ميتظا القره الثامو  شر  ٔ النضتعنراا البرٕ اىٖة  ُ لل كررل  عرل

لْ  رع النلل البرٕ راىٔ لؼرراي  ونٕرنش  لرْ صر اه ٍر ً النضرتعنراا لُه يه ٕ رِه لَرل مرو ٕنرثلَل  رٔ  

البرلناه البرٕ اىٔ النضؤُ  ااىِىاً  و  رع الؼراي   ٍُِ الحق ال ٓ ٕؼنيٌ ااىِه الحقِل البرٕ اىٔ  رٔ 

 راىٔ ورِه ٍامبرنه  قِلرٌ (ه ُارن  بَّرر  رو ٍر ا الشرعاو الضٖاصرٔ البرBill of Rights 1689ٕ لرل الِارض )

(John Hampden ٔةمررا أل ٕنلررل النلررل اإىجلٖررزٓ الحررق للن البررة  ررٌ   ررئه للنررِاؽو اإىجلٖررزٓ الحررق  رر :)

و ؼٌة   ٖ  يه الراا ة البرلناىٖة  لرْ الح ِمرة مرو ابرل منثلرٔ الشرع  تقرِي  عرنٍل كبٖرر مرو النَراي الراا ٖرة 

رع الؼرراي   ُ نالرة تِالٕعَرا  ُيىَرا مِوَرة  عريً لفنمرة الصاصٖة مرو يورل التحقرق مرو الحاورة الاعلٖرة لار



 

  

 

 

الشع   ُلٖش لفنمة ال بقة الحاكنة ُمو يول تحنٕن مقناوٍا  حض   اوة الشع  ُالبيل ل لل  ُالراا ة  لرْ 

طر َا ُالت كن مو  ني إٍناوٍاه ٍ ا  اإػا ة إلْ ُػع القِاىٖو التٔ تيبل  رع يٕة ػراي  ونٕنش  ُالت كرن 

 ها كلَا تارع لول مظلحة ُاػحة ُمحنلش ُأل تُارع  اصل الِاو  الشر ٔ يُ القاىِىٔ  قؾمو كِىَ

 ٔ الفتاي    ىا ي تقن يىٌ ُمو يول الحااظ  لْ  يارة النياعرة النتباللرة  رٖو م لّارٔ الشرٖعة  ظراتَل الجَرة 

نيتجة لَرا ُالنضرتاٖنش ميَرا   رٔ مضرتِّ النضتَل ة للاتاُّ الشر ٖة  ُ ٖو النؤصضاا النٕيٖة  ظاتَا الجَاا ال

مشا ٌ لنضتِاٍا الحالٔ مو الثقة ُاأل تنالٕةا  نو الِاو   نُع تحرِ   لرْ الظرعٖن الشفظرٔ ُالنؤصضراتٔ 

 ٔ مؤصضاا النروعٖة مو يول الِطِ  لِػرع يكثرر تياصرباً مرع ا رتراؽاا النريَ  العلنرٔ التشر ٖ ٔ الحر وا 

لعلنٖة ُُػع اٗلٖاا اليالمة مو يول إ عال البا ثٖو  ٔ العلِي الشرر ٖة ُ لل  تحقٖق النزٕن مو النِػِ ٖة ا

 و التحٖز  ُإلعراا التعاوػراا  رٔ النظرالو لرنَٕل ارنو اإم راهه ُ ترْ  لرل الِارض   رئه ٍر ا النقرناو ال بٖرر 

الباٍر مو تعاوع النظالو لنّ مؤصضاا النروعٖة ٕت ل  ميرا يخر   تراُاٍل  رٔ مِػرِ ٔ التقلٖرن ُالفنرش 

 ال اا  قنو كبٖر مو الح وه ُ لل  إلرْ يه ٕرتل تحقٖرق النزٕرن مرو الشراا ٖة ُالاظرل  رٖو مَراي الاترِّ ُالبحر  

 هالعلنٔ ُُظٖاة تحظٖل يمِا  الحقِل الشر ٖة ُطر َا

 

 
 



 

  

 

 

 :المصادر

  لٔ محنن الحنن -( يالمة العلِي الشر ٖة  ٔ مقا ل النيَجٖة العلنٖة الحنٕثة  الجزا الُ  1)

(2) Daston and Galison, 2007 

"Objectivity is the idea that scientists, in attempting to uncover truths about the natural world, 

must aspire to eliminate personal biases, a priori commitments, emotional involvement, etc" 

(3) Jan Golinski "How To Be Objective" The American Scientist 

July-August 2008  v96, p332 

"When factual claims are evaluated, the persona of the scientist is as much at stake as the 

procedures that were followed." 

(4) Personal Biases - Barriers to Decision Making 

Boundless Open Textbooks, https://www.boundless.com/management/decision-making/barriers-

to-decision-making/personal-biases/ 

"Confirmation bias: This is probably the most common and the most subliminal, as many people 

naturally exhibit this bias without even knowing it. Often times called selective search for 

evidence, confirmation bias occurs when decision makers seek out evidence that confirms their 

previously held beliefs, while discounting or diminishing the impact of evidence in support of 

differing conclusions." 

 The United States Federal Food, Drug, and( يىبر كنثا : ااىِه الع اا ُالنُاا ُمضتحؼراا التجنٖل المرٕ ٔ 5)

Cosmetic Act (abbreviated as FFDCA, FDCA, or FD&C) 

 ي  ؼعِؽ  عبٖة  عن ُ اش ماة  فض  ٔ  النة تضنل لُائه1938ُال ٓ يارً ال ِىجرس المرٕ ٔ  ٔ العاي 

(6) DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 

42 CFR Part 50 

45 CFR Part 94 

[Docket Number NIH–2010–0001] RIN 0925–AA53 

"-Maintaining objectivity in research requires a commitment from Institutions and their 

Investigators to completely disclose, appropriately review, and robustly manage identified 

conflicts. 

-The Institution is responsible for complying with the regulations, including maintaining a written 

and enforced FCOI policy; managing, reducing, or eliminating identified conflicts; and reporting 

identified conflicts to the PHS Awarding Component. The reports denote the existence of an FCOI 

and the Institution’s assurance that it has been managed, reduced, or eliminated." 

 519( الضٖن محنن صعٖن الح ٖل   اوعة ال ا ص7)

خ  شٖر اليجأ )لاي ظلٌ(  ٔ لقايٌ مع إ نّ الاؼايٖاا: إه النروعٖة طناي منٕر م ت  صنا ة النروع الشٖ ( اىبر كنثا :8)

 22/8/2113األماه للشاوع األصيمٔهه 



 

  

 

 

ةمبٖياً  ٔ ٍ ا الظنل مِاا النروع ُ جل مضؤُلٖتٌ ال برّ  ٔ يلاا  نلٌ الُ  ٍُِ  ٖاه ال  اي الشر ٖة  ٔ النقاي األُ   

ِا رش لنٌٕ ُ عن يخ ٍا مو مؼامٖيَا الشر ٖة ُمِاولٍا  ٔ القرآه ُالضية اليبِٕة  لل  و ؽرٕق اصتيباؽَا مو النظالو النت

 الينة الؽَاو ) لَٖل ي ؼل الظيش ُالضيي(ة

  ( ُاىبر كنثا : مِاع صنا ة النروع الشٖخ  شٖر اليجا9ٔ)

 ةوول  زي  لْ الح  ُل يٌ لل ٕفنش ُػال الِاض  نا ا ٕاعل؟ 

ياقٌ  لْ الح   قؾ  نل ٕفنش صاير يمِالٌ  عن العِلش مو الح   ِواًه ُإه  جز  و  لل يٕؼاًا  أ الجِاا: ٕن يٌ يه ٕفنش ما ٕ

مثل ٍ ً الحالة ٕن يٌ يه ٕتظل  يا مبا رش  الَاتا يُ الااكش يُ  ِاص ة منٕر م تبيا  ٔ  رٕ اىٖا  ُٕتل محاصبتٌ ُتحنٕن ما  لٌٖ 

أل ٕعِاٌ  و إتناي الح  ُٕبقْ الباأ  ٔ  متٌ إلْ التن و مو الِ اا ُلِ ياضاؽاًه مو الفنش  ُٕن ع النقناو ال ٓ أل ٕؼر  الحا  ُ

 ُهللا العاللهة

 2( الضٖن مرتؼْ العض رٓ  معالل الننوصتٖو  11)

 األصتاتاااا -( مِاع الضٖن الضٖضتاى11ٔ)

http://www.sistani.org/indexهphp?p=525390&id=463
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