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 مقدمة

 
ال علن دوى بحد علوي وال يىجد بحد علوي له 

 هصداقية دوى أخالقيبت و قين يلحزم بهب الببحثىى.

ٌٚزا ٠ؤوذ أػعبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ 

ثم١ّخ ٚوشاِخ اإلٔغبْ ، ٚاأل١ّ٘خ اٌمصٜٛ  إ٠ّبُٔٙ

ٌٍجضج ػٓ اٌضم١مخ ٚاالٌتضاَ ثبٌت١ّض فٟ األداء ِّٚبسعخ 

اٌّجبدئ اٌذ٠ّمشاغ١خ ، ٚاإلصشاس ػٍٝ صّب٠خ صش٠خ 

اٌتؼ١ٍُ ٚظّبْ تغبٜٚ اٌفشص اٌتؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجضخ١خ 

 ٌٍز١ّغ . 

٘ٛ اٌزٙذ اٌؼٍّٟ 

 إٌّٙزٟ اٌزٞ ٠جزي ٌٍتٛصً إٌٝ صم١مخ ػ١ٍّخ تغخش

ٌّصٍضخ اٌجشش ٚ٘ٛ عٍٛن أغبٔٝ ِٕظُ ٠ٙذف 

اعتمصبء صضخ ِؼٍِٛخ أٚ فشظ١خ أٚ تٛظ١ش ٌظب٘شٖ 

ٚفُٙ أعجبة ٚ آ١ٌبد ِؼبٌزتٙب أٚ إ٠زبد صً ٔبرش 

 ٌّشىٍخ ِضذٚدح تُٙ اٌفشد ٚ اٌّزتّغ .

ٟ٘ اٌّجبدئ األعبع١خ اٌتٟ  

تمَٛ ػ١ٍٙب اٌمٛا١ٔٓ ٚ األػشاف ٚفمبً ٌٍمٛاػذ اٌّؼّٛي 

ٍتضَ ثٙب اٌفئبد ا١ٌّٕٙخ اٌّتخصصخ ، ٟٚ٘ ثٙب ٚ اٌتٟ ت

لٛاػذ ثٕبءٖ ٌعجػ اٌغٍٛن ، ٚتغتٙذف تضذ٠ذ األفؼبي 

ٚاٌؼاللبد ٚ اٌغ١بعبد اٌتٟ ٠ٕجغٟ اػتجبس٘ب صض١ضخ أٚ 

خبغئخ . ٚتغتّذ اٌّؼب١٠ش األخالل١خ ِٓ ِصذس٠ٓ أٌّٚٙب 

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ  –اٌذ٠بٔبد اٌغّب٠ٚخ ص١ج لبي سعٛي هللا 

، ٚ  " عثث ألجون هكبرم األخالق" إًوب ب –ٚ عٍُ 

اٌّصذس اٌخبٟٔ ٘ٛ اٌخمبفخ اٌغبئذح فٝ اٌّزتّغ ٚ ِب ٠فؼٍٗ 

 ا٢خشْٚ .

 

 

 

وهٌبك العديد هي الوويزات عٌد إجراء البحىخ في 

 اإلطبر األخالقي و هٌهب :

أْ ٠غُٙ فٟ اٌت١ّٕخ اٌجشش٠خ ٚ اٌّؼشف١خ  -

ٌٍضفبظ  ٚتضغ١ٓ اٌض١بح ٚ اٌشػب٠خ اٌشبٍِخ

 ػٍٝ وشاِخ اإلٔغبْ .

أْ تفٛق اٌفٛائذ اٌّشرٛح ِٓ اٌجضج اٌؼٍّٟ  -

 األظشاس اٌّتٛلغ صذٚحٙب ٌٍّزتّغ .

أْ تتفك ٚعبئً اٌجضج اٌؼٍّٟ ِغ ِجبدئ  -

 األخالق  .

أال تتؼبسض فشظ١خ اٌجضج اٌؼٍّٟ ٚ   -

 ِخشربتٗ ِغ اإلغبس األخاللٟ .

ػبِخ ل١ّتٟ "  اٌؼٍّٟ اٌجضج أخالل١بد ٚتتجٕٝ ِجبدئ

" ، ٚ٘بتبْ  " ججٌب الضرر" ٚ  اإليجببي العول

 اٌم١ّتبْ ٠زت أْ تىٛٔب سو١ضتٟ االػتجبساد

ٕٚ٘بن ثؼط  ، اٌجضج األخالل١خ خالي ػ١ٍّخ

 جحضوي اآلجي:االػتجبساد ثبٌٕغجخ ٌٍغٍٛن األخاللٟ 

o   اٌّصذال١خTruthfulness  

o   اٌخجشحExpertise  

o   اٌغالِخSafety  

o خ  اٌخمTrust  

o  اٌّٛافمخConsent  

o   االٔغضبةWithdrawal  

o  ّٟاٌتغز١ً اٌشلDigital Recording  

o   اٌتغز٠خ اٌشارؼخFeedback  

o   األًِ اٌّض٠ف / اٌىبرةFalse Hope  

o ِٓشاػبح ِشبػش ا٢خش٠Vulnerability  

o   اعتغالي اٌّٛالفExploitation  

o  عش٠خ اٌّؼٍِٛبدAnonymity 
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 العلوي البحد ألخالقيبت الوٌهجية األسس

 جحىافر أى علوى كببحد حدريسال هيئة عضى على

 : اآلجية الصفبت فيه

  ٚاٌؼٍُ اإلغالع صت -

  اٌز٘ٓ صفبء  -

  ٚاٌّخبثشح اٌصجش -

  اٌؼم١ٍخ األِبٔٗ -

  ٚاٌخ١بي اٌتخ١ّٓ -

  اٌٛاػ١خ اٌمشاءح -

  اٌؼٍُ ثمٛاػذ اإلٌّبَ -

  ثبٌٍغخ اإلٌّبَ -

  ٚتذثش٘ب األِٛس تم١ٍت ػٍٝ اٌتذس٠ت -

  اٌؼٍّٝ اٌفعٛي ت١ّٕخ -
 : غخإٌّبف سٚس إروبء -

 ٚاٌّزتّغ اٌّؼشفخ ٠ف١ذ ٌّب ثضٛحٗ تٛر١ٗ -

 ثضىُ أعبعٝ أخاللٝ وبٌتضاَ ٚاإلٔغب١ٔخ

 .ٚظ١فتٗ

 ثمصذ ٠خً ثّب إٌّمٌٛخ إٌصٛص ثتش ػذَ -

 .لصذ ثغ١ش أٚ ثمصذ رٌه وبْ عٛاء صبصجٙب

 ِضذداً  اٌّصذس ٠ىْٛ أْ ٠زت االلتجبط فٝ -

 أٜ ثذْٚ ِفِٙٛبً  االلتجبط ِٚمذاس ٚٚاظضبً 

 .غّٛض أٚ ٌجظ

 اٌّشارغ تزوش اٌّشارغ إٌٝ اإلشبسح فٝ -

 ٚال إ١ٌٙب اٌشرٛع ِٓ تّىٓ ٚثذلخ تبِخ ثأِبٔخ

 ثبػتجبس٘ب إال اعتخذاِٙب ٠تُ ٌُ ِشارغ تزوش

 .إظبف١خ لشاءح لبئّخ

 

 

 

 

ِمتشس ارشاءاد اٌضفبظ ػٍٟ اخالل١بد اٌجضج 

 اٌؼٍّٟ ٌٍى١ٍخ

 

 -اٌؼٍّٝ اٌجضج أخالل١بد ِشالجخ آ١ٌبد :  

 - اٌؼمٛثبد 

 - صبالد ا٠مبف اٌجضج 

 - تشى١ً ٌزٕخ ٌٍضفبظ ػٍٟ أخالل١بد اٌجضج

 اٌؼٍّٝ ثبٌى١ٍخ 

 اٌّغؤ١ٌٚبد ٚاٌٛارجبد 

 اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٌٍّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجضخ١خ 

 

 

 

 اٌذلخ تشاػٝ ا١ٌّذا١ٔخ اٌج١بٔبد رّغ فٝ -

 ػٓ تّبِبً  االثتؼبد ِغ ٚاألِبٔخ ٚاٌصذق

 .ثبإلربثخ ُِٕٙ ٌٍّغتمصٝ اإل٠ضبء

 ثٕفغٗ اٌجبصج ٠مَٛ اٌج١بٔبد تض١ًٍ فٝ -

 اٌضغبثبد ِٓ أوخش ٌٍغ١ش ٠غٕذ ٚال ثبٌتض١ًٍ

 ثٙب تمَٛ أْ ٠ّىٓ اٌتٝ اٌشل١ّخ ٚاٌتض١ٍالد

 .األصٛاي وً فٝ ا٢الد

 ٚاالعتٕتبد ٚاٌّمبسٔخ ٚاٌتم١١ُ اٌتفغ١ش أِب -

 .ِغئ١ٌٛخ اٌجبصج وٍٙب فتٍه ٚاٌتٕظ١ش

 اٌمغُ داخً اٌتذس٠ظ ١٘ئخ ػعٛ ػٍٝ -

 ػ١ٍّخ ِشبس٠غ ثتٕف١ز اٌم١بَ اٌٛاصذ األوبد٠ّٝ

 ػٍٝ ٠ٚشزغ ِت١ّضح أثضبحبً  ٠ٕتذ ِّب ِشتشوخ

 خذِخ فٝ ث١ٓ اٌتخصصبد اٌتذاخً تٛظ١ف

 .اٌجؼط ثؼعٙب

  .ضحاٌّت١ّ األثضبث ٚتٛص٠غ ٔشش -

 شخص١تٙب ألثضبحٗ تىْٛ أْ ٠ضشص أْ -

 فٍغفخ األثضبث ٘زٖ تؼىظ ثض١ج ا١ٌّّضح

ِٛظٛع  فٝ اٌفىش٠خ ٚأغشٚصتٗ صبصجٙب

 .تخصصٗ

 راد ٚدساعبتٗ أثضبحٗ تىْٛ أْ إٌٝ ٠غؼٝ أْ -

 اٌّغبلبد ِٓ ٠ذسعٗ ثّب ل١ٍٍخ ٌٚٛ صٍخ

 .اٌؼ١ٍّخ

 

 

 


