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  البحث العلمي من الناحية االخالقية 

 ويتم نتيجة , عمييا المتعارف العممية األسس ىمع يعتمد الذي اإلنجاز ىو : العلمي البحث
 .مشتركة أو فردية وديج

 .حكمو في من أو بالبحث االول المعني الباحث ىو : الرئيس الباحث
 .البحث في معين بدور يساىم الذي الباحث : المشارك الباحث

وىذه  ,معينة مجموعة او نةيبم الخاصة العمل وكموس بمعايير االمتثال ىي : االخالقيات
 ,احترافيا لمسموك نظاما تمثل ايان رغم التخصصي المستوى ىمع تعرف ما غالبا المعايير
 .الجامعية جانمال بعض ايتفرض ما واحيانا

 

 واالنظمة ميةاالسال الشريعة من اياحكام تستقي واخالقيات ارشادات يى  :البحث اخالقيات
 يجب التي المعايير ايضا يىو  ,واالنصاف العدالة ومبادئ الدولية واالعراف القانونية وائحموال
 .ميمالع بحثمل وكتابت عند الباحث ايب تزممي ان
 

 اخالقيات البحث العلمي
 من أكانوا سواء ، متيمراوك وآرائيم اآلخرين حقوق راماحت ميمالع البحث أخالقيات تقتضي

 مبادئ وتتبنى . البحث من المستيدفين من أم البحث في المشاركين من أم الباحثين، الءالزم
 القيمتان وىاتان ، " الضرر تجنب " و " اإليجابي العمل " قيمتي عامة ميمالع البحث أخالقيات

 تار االعتبا بعض وىناك ، البحث يةمعم خالل األخالقية ترااالعتبا ركيزتي تكونا أن يجب
   :اآلتي تتضمن األخالقي وكمسمل بالنسبة

 
 المصداقية-

 ما ىمع معتمدا ونتائج الباحث يكمل ال وان ,وامانة بصدق منقولة البحث نتائج تكون أن يجب
 اآلخرين األشخاص أو النظريات نتائج ىمع معتمدا بيانات إدخال يحاول وال , حصل قد ويظن

 الخبرة-  

 .وخبرت لمستوى مناسباً  احثالب في وب يقوم الذي العمل يكون أن يجب
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 نيةهالم السالمة -

 عند التحضيرية باالحتياطات واالخذ , أخالقي أو جسدي لخطر ونفس الباحث يعّرض ال
 الجوية , الجيولوجية (النواحي من خطرة تكون قد بيئات في بحوث تنفيذ محاولة وعدم ,التجارب

 . ميمالع لبحثا بعينة راراالض وعدم) الكيميائية أو, االجتماعية ,
 الثقة -

 ونتائج ميمن أكبر تعاون ىمع يحصل حتى , ميمع يعمل الذين مع ثقة عالقة بناء الباحث ىمع
 .البحث عينة يستغل وال ,دقة أكثر

 

 الموافقة -

 .المسؤولة ةيالج من البحث عينة مىع عململ مسبقة موافقة ىمع يحصل ان الباحث ىمع
 

 االنسحاب -

 بموافقة لغيره االول الباحث مسؤولية وتنقل االنسحاب البحث في مشارك باحث ألي يحق
 .البحث من الجزئي او يمالك االنسحاب البحث عينة عن المسؤولة ةيجمل يحق.موثقة

 

 والمسموع المرئي التوقيع -

 الموافقة دون البحث عينة صوت تسجيل او فيديو تصوير او الصور التقاط باحثمل يحق ال
 .البحث عينة عن لمسؤولةا ةيجمل المستنيرة

 

 البحث عينة عن المسؤولة ةهالج اعالم -

 وتوصيات نتائج عن خصمبم البحث عينة عن المسؤولة ةيالج اعالم الرئيسي الباحث بإمكان
 .االلكتروني والتواصل االعالم وسائل في البحث خصوصيات ال تنشر وان نشره قبل البحث

 

 الكاذب / المزيف األمل -

 .التحقيق صعبة وعودا او كاذبا امال يعطي ال ان المسؤول احثالب ىمع يجب
 

 اآلخرين مشاعر اةراعم -

 .البحث عينة ضمن ىم من مشاعر الباحثون عييرا ان
 

 المواقف استغالل -

 .البحث حةملمص يستنتج او يالحظ ما تفسير وعد البحث لصالح المواقف استغالل عدم
 

 وماتلالمع سرية -

 .البحث عينة وماتممع سرية ىمع الباحثون يحافظ ان
 

 الحيوان حقوق -

 .سابقا ذكر كما ميبحث في الحيوان حقوق االعتبار بنظر االخذ الباحثين ىمع
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 :اإلنسان على العلمي للبحث الضابطة واألنظمة التعليمات

 ميةمالعراف واألع , والمبادئ , اإلسالمية الشرعية بأحكامزام االلت الباحث ىمع يجب 1. 
 .  كامال البحث موضوع راسةالد في المشارك الشخص يعرف أن يجب 2.
 تفاصيل معرفة بعد وطوعي , اختياري بشكل البحث في األشخاص مشاركة تكون أن يجب 3. 

 .  ةً مكام البحث
 , البحث تفاصيل جميع بشرح وذلك , ميوحمايت , سةاالدر  موضع األشخاصرام احت يجب  4. 

  . . وجدت إن والمخاطر واألضرار
 منطقةمل العامة فراواألع , االخالقيات ضمن مقبوال البحث موضوع يكون أن البد 5. 

 

 : الحيوان على العلمي للبحث الضابطة واألنظمة التعليمات
 . ميةمالع فراواألع والمبادئ اإلسالمية الشرعية بأحكام امز االلت الباحث ىمع يجب  1 -
                   . ميمالع بحثمل الضابطة واألنظمة وائحمال جميع وتطبيق االطالع الباحث ىمع يجب 2- 

 ذلك يؤثر ال ان ىمع . ميمالع البحث في التجارب حيوانات من ممكن عدد بأقل االكتفاء- 3
 .البحث نتيجة ىمع

 البحث مراحل كل في وذلك اإلمكان قدر التجارب بحيوانات حقمي قد الذي الضرر يلمتق 4- 
    . ميمالع

     . ذلك ىمع المدربين األشخاص قبل من أال التجارب يواناتح استخدام يجوز ال 5- 
     مةيوم نقية اصول من الحيوانات او اضر باالنق ددةيالم الحيوانات استخدام يجوز ال 6- 

 جميع خالل التجارب حيوانات لرعاية الصالحة األماكن ىمع المنشاة تحتوي أن يجب - 7
 بحيوانات الخاص الحيواني الحقل او الحيواني تالبي او المزرعة مثل مميالع البحث راحلم

 .التجربة
 . النافقة الحيوانات من ميةمع بطريقة صمالتخ -  8
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 :البيئة على العلمي للبحث الضابطة واألنظمة التعليمات

 اشكال او ونباتية حيوانية بيئة كانت سواءً  اياشكال بكل البيئة خدمة ىمع ميمالع البحث يعمد
 واالخالقيات بالضوابط امز االلت يجب ذلك ىمع وبناءً  , ) الخ..والمناخية المائية( ىاالخر  البيئة
 :وكاالتي البيئة موضوع تتناول التي

 

 النباتية والبيئة ( Fauna ) البرية حيواناتمل الطبيعي بالتوزيع ارر االض عدم الباحث ىمع.1-
 قد التي ميمالع البحث في المواد بعض واستعمال الطبيعية ايبيئت في ( Flora )  الطبيعية

 .الطبيعي اىتكاثر  دورة تؤذي
 ذلك ويشمل المائية بالبيئة ارر االض عدم ىمع ميةمالع البحوث في االنتباه يجب -.2

 المناطق في ياهممل خزيناً  تعد التي الجوفية المياه وكذلك  والبحيرات اريكاألن المائية المسطحات
 .اويةر الصح
 وكذلك اثر الت من جزءً  تشكل التي المباني ذلك ويشمل ثيةار الت بالبيئة ارر االض عدم.3-

 بشكل اثيةر الت البيئة عمى العمل عند الحذر كل الحذر ويجب االثرية والمواد اثيةر ت المخطوطات
 .ايوديمومت اياريتر استم يضمن
 والطرق السدود االنشاءات ذهى وتشمل البيئة من ماً يم جزءً  الحيوية االنشاءات تشكل.4- 
 والعمل ايب األضرار عدم يجب االنشاءات ذهى مثل ىمع البحوث اءر اج عند ولذلك وروالجس

 .اىر  ار واستم ايديمومت ىمع
 بشكل المناخ في تأثير من المواد بعض استعمال موتشك ما الى نتباهاال الباحث ىمع يجب.5- 
 ووفعاليت اناالنس بتأثير تتعمق التي البحوث زيادة ىمع الباحثين حث وكذلك مؤقت او دائمي

 البيئة ىمعليا  الجانبية األثار هىذ من يلمالتق كيفية اسةر ود المناخية البيئة ىمع الحيوية
 .المناخية


