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هـ ١٤٤٤الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الجمعية السعودية للدراسات واالجتماعية 
أخالقيات البحث العلمي في العلوم االجتماعية دليل استرشادي.  

هـ ١٤٤٤/  الجمعية السعودية للدراسات واالجتماعية .-  الرياض ، 
..ص ؛ ..سم 

٤-٠-٩١٨٩٤-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- البحث العلمي ٣- العلوم االجتماعية - بحوث   ٢- البحث العلمي   ١
- االخالق المهنية  أ.العنوان 

١٤٤٤/٣٥٠ ٠٠١٫٤٢ ديوي 

١٤٤٤/٣٥٠ رقم اإليداع: 
٤-٠-٩١٨٩٤-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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توطئة

مما ال شك فيه أن البحث العلمي هو  وأحد أهم الركائز التي يمكن أن تساهم في تطور 
والمجتمعية،  اإلنسانية  االحتياجات  معرفة  في  العلمي  البحث  يساهم  إذ  مجتمع،  أي 
باإلضافة إلى قدرته على مساعدة صناع القرار على التنبؤ باألحداث المستقبلية باإلضافة 
إلى دراسة المشكالت والظواهر االجتماعية السلبية ومعرفة أسبابها والطرق المالئمة 

والمناسبة لمعالجتها بأقل التكاليف الممكنة.

االرشادي  الدليل  االجتماعية على إصدار هذا  للدراسات  السعودية  الجمعية  لذا حرصت 
تجويد  بأهمية  منها  إيمانًا  االجتماعية،  العلوم  في  العلمي  البحث  أخالقيات  حول 
فريق  عمل  فقد  العلمي،  البحث  كفاءة  ورفع  االجتماعية  العلوم  في  العلمية  األبحاث 
واإلقليمية  العالمية  والمواثيق  األدلة  وتحليل  رصد  على  والباحثين،  المتخصصين  من 
والعربية والمحلية ألخالقيات البحث العلمي في العلوم عامة وفي العلوم االجتماعية 
والقوانين  السعودي  المجتمع  وقيم  اإلسالمية  والقيم  المبادئ  مراعاة  مع  خاصة. 

الصادرة من الجهات التشريعية في المملكة العربية السعودية.

في  العلمي  البحث  ألخالقيات  االرشادي  الدليل  هذا  إعداد  خالل  من  الجمعية  وتهدف 
يجب  التي  والمبادئ  بالقيم  وتوجيههم  الباحثين  مساعدة  إلى  االجتماعية  العلوم 
يضمن  بما  االجتماعية،  البحوث  تنفيذ  على  والعمل  اإلعداد  أثناء  كباحثين  بها  االلتزام 
جودة تلك البحوث ويعزز من الممارسات البحثية الصائبة والصحيحة، كما يعد مرجعًا 
مساعداً للباحثين في المحافظة وااللتزام بالمبادئ واالخالقيات التي يجب أن يلتزم بها 
الباحث العلمي تجاه نفسة ومجتمعه، باإلضافة توضيح المسؤوليات األخالقية التي تقع 
على عاتق الباحث وضمان التزامه باألخالقيات والمبادئ ذات العالقة بالبحوث األكاديمية 
والمشتركة، وغيرها من الموضوعات ذات األهمية والتي يجب على كل باحث في العلوم 
المجتمع  في  وتطويره  العلمي  البحث  كفاءة  لرفع  بها  وااللتزام  مراعاتها  االجتماعية 

السعودي.

 وفي الختام فإن هذا الدليل االرشادي ألخالقيات البحث العلمي في العلوم االجتماعية، 
هو بمثابة الموجه الذي يمكن االسترشاد به من قبل الباحثين، ويعد نواه أولى تطمح 
الجمعية أن يكون واحداً من األعمال العلمية النافعة التي تساهم في نشر ثقافة البحث 

أخالقيات البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية

77

التي  العلمية  البحوث  كفاءة  رفع  على  الباحثين  وتساعد  الصحيح،  بالشكل  العلمي 
والتطوير  للمراجعة  خاضع  سيكون  الدليل  هذا  أن  إلى  التنويه  المهم  ومن  ينتجونها، 
الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية لضمان مواكبة كل  بشكل دوري من قبل 
المستجدات العلمية في مجال البحوث العلمية في العلوم االجتماعية. وال يفوتني أن 
أشكر فريق العمل الذي قام على إعداد هذا الدليل وايضا الفريق العلمي  المراجع  لهذا 
بصورته  العمل  هذا  ليظهر  االجتماعية  العلوم  في  البحث  ألخالقيات  اإلرشادي  الدليل 

الحالية. 

سائال المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

د. عبد الرحمن بن محمد الخراشي

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية

8  محرم 1444
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مقدمة:

منهجيــة،  علميــة  عمليــة  كونــه  إىل  إضافــة  أخالقيــة،  عمليــة  العلمــي  البحــث  يعــد         
باعتبــاره الوســيلة الفاعلــة والقــادرة عــى كشــف وإـبـراز معــارف جديــدة، ناهيــك عــن دوره يف 
تطويــر مياديــن العلــوم والتقنيــة، وتحســن ظــروف الحيــاة وطــرق وأســاليب العمــل واإلنتــاج 
ومواجهــة التحديــات، عــالوة عــى وضــع الحـلـول الناجحــة للمـشـاكل املتجــددة التــي يواجههــا 
املجتمــع اإلنســاين أـفـراًدا وجماعــات ومؤسســات، فقــد  بــات يف بعــض حاالتــه وســيلة إلـحـراز 
غايــات مرتبطــة بأهــواء ورغبــاٍت شــخصية لبعــض املعنيــن بالبحــث العلمــي بشــكل مباشــر أو 
غــر مباشــر، األمــر الــذي أوجــد نوًعــا مــن حــاالت تقاطــع أو تعــارض بعــض املصالــح بــن إرادات 
وغايــات العديــد مــن األـطـراف املشــاركة يف البحــث العلمــي، ممــا أفــى إىل أن يحيــد الـغـرض 
واملكاســب  لغــة املصالــح  عليــه  لتغلــب  الــذي وجــد ألجلــه،  الهــدف  عــن  العلمــي  البحــث  مــن 
الشــخصية حتــى ولــو كان ذلــك عــى حســاب األهــداف الســامية والنبيلــة التــي يســعى البحــث 
العلمــي إىل تحقيقهــا، فالبحــث العلمــي يـفـرض يف العمليــة البحثيــة الرصينــة وامللتزمــة أن 
تتم وفًقا لحزمة من املعاير واملـحـددات واملواصفات التي تضبط ماهيتها، وتمنحها سماتها. 

العلميــة املحليــة  مــن املعايــر واملواصفــات يف املراجــع واألدبيــات  العديــد  وقــد وردت       
والعامليــة التــي صــدرت ـحـول البحــث العلمــي وطرقــه ومناهجــه، غــر أن بعــض الباحثــن 
عليهــا  املتعــارف  واملتطلبــات  واملعايــر  املواصفــات  تلــك  عــى  االلتفــاف  ســلوك  يســلكوا  قــد 
يف إـجـراءات البحــث العلمــي، مخرقــن بذلــك جــدار املنظومــة القيميــة التــي تمثــل جملــة 
األخالق املحددة لطبيعة العالقة بن أفراد املجتمع؛ مما يؤدي إىل تصدع يف هذه العالقة 
املبنيــة أصــاًل عــى مجموعــة مــن الضوابــط األخالقيــة املنبثقــة مــن مصــادر تحكمهــا، ســواء 
كانــت هــذه املصــادر ذات طبيعــة ـشـرعية نابعــة يف األســاس مــن الديــن، أو حزمــة القوانــن 
والتشريعات النافذة واملعمول بها، أو مرتبطة بالضوابط االجتماعية من عادات وتقاليد 

أوجدتهــا أساًســا الثقافــة الســائدة يف املجتمــع. 

     ومــن هنــا أصبــح مــن الضــرورة وجــود دليــل اسرشــادي يوضــح الخطــوات واألســاليب 
التــي تضمــن الحــد األدىن مــن الضبــط واملتابعــة لإلجــراءات البحثيــة املتبعــة لالطمئنــان عــى 
ســرها وضماًنــا لتحقيــق النزاهــة يف جمــع البيانــات واملعلومــات الخاصــة بالبحــث العلمــي، 
إىل  انتـهـاء  البيانــات،  هــذه  ـسـرافق  التــي  والتحليــالت  املعالجــات  يف  الدقــة  وراء  ســعًيا 
الوقــوف عــى مــا أســفرت عنــه نتائجهــا، وذلــك بقــدر عــاٍل مــن الصــدق والدقــة والوـضـوح 

الفــرد واملجتمــع. لصالــح 
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     ويف ســعينا نحــو مســاهمة متميــزة يف إرســاء أســس علميــة وأخالقيــة للبحــث العلمــي 
العلــوم  يف  العلمــي  للبحــث  اسرشــادي  دليــل  امللحــة إلعــداد  الحاجــة  مــع  يتوافــق  بمــا 
واملعايــر  للمواصفــات  جامًعــا  ليكــون  االسرشــادي؛  الدليــل  هــذا  نقــدم  االجتماعيــة 
األخالقيــة ذات العالقــة بإـجـراءات البحــوث العلميــة يف مجــال العلــوم االجتماعيــة مــع 
مراعاة  القواعد القانونية واألخالقية حتى وإن لم تكن مقررة يف التشريعات، باإلضافة 
إىل مــا اســتقر عليــه العمــل يف الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي األخــرى، ومــا أُقــر يف 
وثائــق دوليــة ذات صلــة بأخالقيــات البحــث العلمــي ســعًيا منــا لخلــق بيئــة علميــة تســهم 
يف الرقي بمستوى البحث العلمي، وتحافظ عى الشفافية يف العمل البحثي مع األخذ 

يف االعتبــار الحقــوق والواجبــات لــكل املعنيــن بالعمليــة البحثيــة. 

     وبـنـاء وتأسيًســا عــى مــا ســلف بيانــه، فقــد أعددنــا  هــذا الدليــل االسرشــادي للبحــث 
العلمــي املســتِند  عــى املبــادئ واألحــكام واألخالقيــات املســتوحاة مــن العقيــدة اإلســالمية 
وقيم املجتمع العربي السعودي والقوانن السعودية ذات الصلة، وذلك بعد الدراسة 
واالطــالع عــى عــدد مــن الوثائــق األكاديميــة الخاصــة بالباحــث والبحــث العلمــي يف أوروبــا 
وعدد من الدول العربية وعدد من املؤسسات داخل اململكة العربية السعودية، والتي 
تــم تحليلهــا والخــروج بمجموعــة مــن املبــادئ التــي تتناســب مــع مــا يجــب اتباعــه وإلـقـاء 

الضــوء عليــه يف البحــث العلمــي.
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 األهداف:

الوصول إلى مصدر أخالقي موحد للبحث العلمي؛ ليكون دلياًل استرشاديًّا للباحثين   

في مجال العلوم االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

تجويد البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية في المملكة العربية السعودية.  

رفع الوعي المجتمعي بأهمية إجراء البحوث العلمية وفق اخالقيات في جميع مراحل   

البحث العلمي.

االرتقاء بمستوى البحوث التي يتم إجراؤها في المملكة العربية السعودية على مستوى   

محلي ودولي من خالل الرفع من قيمة البحوث العلمية المنجزة.

األهمية:

العلمية من خالل  البحوث  عند إجراء  تطبيقها  يتم  التي  المبادئ  توحيد  إلى  الحاجة   

دليل استرشادي يساعد الباحث والبحث والمبحوثين في المملكة العربية السعودية.

المطالب بوجود دليل استرشادي بسبب االختالف في إدراك الباحثين لبعض المعايير   

األخالقية وتفسيرها وتطبيقها بطرق مختلفة في ضوء قيمهم وتجاربهم الحياتية التي 

قد تختلف من باحث آلخر.

حيث  العام للبحوث؛  الدعم  زيادة  في  يسهم  استرشادي  دليل  وجود  إلى  الحاجة   

الممولة؛ ألنه  الجهة  ثقة  البحوث الممولة على كسب  المعايير األخالقية في  تساعد 

في الغالب لن تدعم الجهات مشروًعا بحثًيا إال إذا كان بإمكانهم الوثوق بجودة البحث 

ونزاهته.

فيها،  الوقوع  يتم  التي  األزمات  من  العديد  يحل  استرشادي  دليل  وجود  ضرورة   

فالباحثون يمرون  بالعديد من المواقف خالل إجرائهم البحث تجعلهم يقفون حائرين 

أمام العديد من المواقف التي ال يستطيعون التصرف فيها.

وخدمة  والبحثية  األكاديمية  والمستويات  األصعدة  كافة  على  باألبحاث  النهوض   

المجتمع.

المطالبات بضرورة تحديد دليل استرشادي للبحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية   

في المملكة العربية السعودية  لزيادة الثقة في أن الباحثين والبحوث العلمية  لديها 

مجموعة من المبادئ السليمة واألساسية التي تحكمها .
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املفاهيم:

                                                                                                                guidance manual دليل استرشادي

مرجع وإطار أخالقي مساعد يضم مجموعة من المبادئ والمعايير، التي تعمل على   

وتحقيق  العلمي  البحث  نجاح  على  وتساعد  العلمي،  الباحث  عمل  وتنظيم  توجيه 

أهدافه المثلى المتعلقة برقي السلوك اإلنساني.

Research Ethics أخالقيات البحث العلمي

الباحث  على  يجب  والتي  العلمي،  بالبحث  الخاصة  األخالقية  المبادئ  من  مجموعة   

وجميع  العلمي  البحث  تجاه  األخالقية  المعايير  وتضم  وقبولها،  معرفتها  العلمي 

إجراءاته من جمع البيانات وحتى تحليلها ونشرها، والمعايير األخالقية تجاه المبحوث، 

والمعايير األخالقية تجاه المجتمع.

 Scientific Researcher الباحث العلمي

الشخص المهتم بالبحث والتنقيب في المواضيع والقضايا المتعلقة بالفكر والمعرفة، والذي   

يقوم باألبحاث النظرية ويجري التجارب، وفق مجموعة من المناهج والنظريات العلمية.  

Participant المبحوث

األفراد أو الجماعات أو المجتمعات التي يختارها الباحث عند إجراء دراسته العلمية؛   

النتائج في ضوء األهداف  البحث بعد موافقتهم، ويحصل منهم على  ليجري عليهم 

والتساؤالت التي وضعها.

 Scientific research workers فريق البحث

عالقتهم  خالل  من  العلمي،  للبحث  النهائية  الصورة  إخراج  في  المساهمون  األشخاص   

بالبحث، من الباحث والمبحوث وكذلك المنظمة المسؤولة أو الداعمة للبحث، ومساعدي 

الباحث، وجامعي ومحللي البيانات، والمتطوعين، والمحكمين من أساتذة ومختصين.

Withdraw االنسحاب من البحث

انسحاب المبحوث من أي مرحلة من مراحل البحث، وفي أي وقت يشاء، وألي سبب   

يراه، فهو حق من حقوقه، ويجب احترام هذا الحق وعدم إجباره. 

Research Risks مخاطر البحث

أي خطر أو إصابة قد تحدث بسبب المشاركة بالبحث، سواء كانت نفسية أو اجتماعية   

أو قانونية أو اقتصادية أو جسدية.
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املبادئ األخالقية املتعلقة باملنهجية: 

ا  يجب أن يكون عنوان البحث دقيق ومعبر عن مشكلة الدراسة، فال يكون فضفاًضا عامًّ  

. أو طوياًل ومماًل، وال يكون قصيًرا مخالًّ

يجب أن يكون عنوان البحث واضًحا وغير معقد وخالًيا من األخطاء.  

يجب أن يتضمن عنوان البحث مشكلة الدراسة، ومجتمع الدراسة، ومكان الدراسة،   

ونوع الدراسة.

يجب أن يكون الباحث مطلًعا على الموضوع وما يرتبط به من مواضيع أساسية أو فرعية.  

يجب أن يكون هناك ترابط بين عناصر الخطة، بحيث تؤدي كل جزئية إلى التالية.  

يجب أن يكون هناك ترتيب منطقي لعناصر الخطة، وتسلسل في المعلومات.  

يجب أن يكون هناك تساؤالت محددة يسعى الباحث لإلجابة عنها.  

الذين  الذي سيدرسه، واألفراد  للميدان، والمكان  نزوله  فترة  الباحث  أن يحدد  يجب   

سيدرسهم. 

يجب على الباحث أن يحدد نوع العينة في دراسته، وحجمها، وسبب اختياره لها.  

يجب أن تكون العينة ضمن مجتمع الدراسة.  

يجب أن يكون مجتمع الدراسة متجانًسا الختيار عينة ممثلة.  

يجب تطبيق اإلجراءات العلمية المناسبة عند سحب مفردات الدراسة.  

يجب أن يكون إطار العينة سليًما وشاماًل.  

يجب على الباحث أن يحصل على الموافقة قبل النزول إلى الميدان من قبل المسؤولين   

في المؤسسة، أو الجهة التي يرغب في دراستها؛ لتسهيل المهمة.

مع  ليتعامل  الدراسة؛  عليه  سيطبق  الذي  المكان  طبيعة  معرفة  الباحث  على  يجب   

المبحوثين بالطريقة المناسبة.

عن  ويجيب  صدق،  بكل  للمبحوثين  البحث  أهداف  يوضح  أن  الباحث  على  يجب   

استفساراتهم دون خداع، وال يعدهم بأشياء ال يستطيع الوفاء بها.

يجب أن تكون األدوات المستخدمة في القياس دقيقة.  

يجب اختيار الوقت المناسب لجمع البيانات.  

يجب على الباحث أن يذكر نوع البرامج التي سيستخدمها في تحليل البيانات.  

يجب أن يكون األسلوب اإلحصائي المستخدم مناسًبا لقياس المتغير.  

يجب أن يلتزم الباحث بالموضوعية، والحيادية، والدقة، ووضوح األفكار وتسلسلها   

عند صياغة البحث.
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يجب أال تكون الفقرة طويلة جدا وال قصيرة جدا، وإنما تتراوح بين 5 إلى 10 أسطر.  

يجب أن يكون هناك ترابط بين أفكار الفقرة الواحدة.  

يجب أن يكون هناك تسلسل بين الفقرات وترابط أيضا.  

يجب أن تكون الجملة قصيرة ومعناها واضح.  

جب استخدام الكلمات الواضحة وسهلة الفهم، وتجنب المعقد منها أو العامي.  

يجب عدم تكرار الكلمة الواحدة في نفس الجملة، وإنما استخدام مرادفاتها.  

يجب عدم استخدام الكلمات التي تعبر عن أحكام قاطعة.  

يجب عدم استخدام الكلمات المبالغ فيها أو المثيرة للمشاعر.  

يجب استخدام عالمات الترقيم بالشكل المناسب.  

مصادر الخطأ يف مجتمع البحث: 

مجتمع البحث المراد دراسته ال يكون واضح المعالم وغير محدد بشكل واضح.  

وحدة التحليل ال تكون محددة بشكل دقيق مثل: الفرد، األسرة، المنظمة.  

عدم قيام الباحث بدراسة استطالعية  للكشف عن خصائص مجتمع الدراسة وعينته.  

عدم تحديد  الباحث للمخاطر واألزمات المحتملة  في مجتمع الدراسة.   
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مصادر الخطأ والتحيز يف العينة: 

أن تكون أدوات البحث غير مالئمة للعينة.  

إطار العينة غير كاٍف.  

تكرار مفردات مجتمع الدراسة.  

عدم توفر شرط التمثيل والعشوائية في إطار العينة.  

االختيار الخاطئ لنوع عينة البحث.  

كما أن إجابات المبحوثين قد تتأثر بمجموعة من األخطاء والمخاطر منها: 

بالتعب والملل أو  وجود مخاوف لدى المبحوث أو عدم مالئمة الوقت له أو شعوره   

الخوف من نتائج الدراسة.

طريقة جمع البيانات لم يتم تحديدها بدقة.  

تأثير األساليب التي استخدمها الباحث في الدراسة على المبحوثين.  

تتأثر إجابات المبحوثين بالخصائص الشخصية للشخص المقابل لهم.      

املبادئ األخالقية للباحث العلمي يف العلوم االجتماعية تجاه املجتمع:

لمجتمعه وألمته وخدمة  والمنفعة  الخير  يحقق  ما  البحثي  نشاطه  في  يستهدف  أن   

مصالحها، وزيادة رصيدها المعرفي والتقني، وزيادة إنتاجها، وتحقيق تطورها وقوتها، 

وتحقيق العدالة والمساواة والرفاهية، واإلسهام في تشخيص ومواجهة مشكالتها.

في  لإلسهام  مخلًصا  يسعى  وأن  وأمته،  مجتمعه  وآمال  وأهداف  بقضايا  يلتزم  أن   

تحقيقها من خالل اختيار المشروعات والمناشط والطرق واألساليب المقبولة خلقيًّا، 

والتي تتماشى مع القيم األخالقية واإلنسانية المرغوبة.

أن يراعي القيم السائدة في مجتمعه التي يقرها الدين والعقل والعرف.  

مهمة الباحث العلمي في العلوم االجتماعية ال تقتصر على وصف الظاهرة اإلنسانية   

واالجتماعية وفهمها، وتحديد العوامل المؤثرة فيها، وتطوير أدوات ومناهج لدراستها، 

بل تتعداها إلى توظيف هذه المعرفة؛ ألجل تحسين شروط حياة البشر بواسطة معرفة 

العوامل المؤثرة في تشويهها واقتراح سبل معالجتها.

المسؤولية األخالقية للباحث في العلوم االجتماعية هي مسألة إنتاج المعرفة النزيهة،   

الباحثون في العلوم  نتائج العلم في الحياة العملية؛ لذا يقوم  والعمل على تفعيل 

االجتماعية بدور في صياغة شكل الحياة العامة في المجتمعات المعاصرة.
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يجب أن يهتم الباحثون برصد خصائص البناء االجتماعي والثقافي للمجتمع السعودي   

عند تصميم أداة البحث، فال يتعامل الباحث مع المشكلة أو الظاهرة كأنها مستوردة 

أو ليس لها عالقة أصال بثقافة وبناء المجتمع.

المسؤولية القانونية للباحث تجاه المجتمع تشمل احترام القوانين، فالباحث يتحّمل مسؤولية   

آرائه وسلوكه الفردي واالجتماعي، ويجب احترام مجتمع الدراسة وآراء أفراد العينة.

مسؤوليات الباحث العلمي يف العلوم االجتماعية تجاه املجتمع:

تقدير االحتياجات المجتمعية وتقييم فاعلية الخدمات، من خالل الدراسات الميدانية   

التي تهتم برصد االحتياجات.

يمكنهم  حيث  الدولة،  ومؤسسات  المواطنين  بين  الوصل  همزة  الباحث  يكون  أن   

لضمان  االجتماعية  السياسات  بصنع  الخاصة  القرارات  اتخاذ  عملية  في  المشاركة 

تحقيق أكبر قدر مستطاع من متطلبات وقدرات األنظمة االجتماعية عن طريق اشتراك 

االجتماعيين الذين يشغلون مناصب عليا في السلطة التشريعية.

أن يقترح الباحث المشروعات والبرامج التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف السياسة   

االجتماعية ووضعها في أطر تخطيطه يمكن تنفيذها.

أن يقوم الباحث بدراسة األثر االجتماعي للسياسات الجديدة من خالل التنبؤ باألثر الذي   

سوف تتركه األوضاع االجتماعية وأثرها على اتجاهات المواطنين والرفاهية االجتماعية 

لهم.

أن يتابع الباحث السياسة االجتماعية في مراحلها المختلفة وضًعا وتنفيًذا للتعرف على   

مدى فاعليتها في اشباع االحتياجات ومواجهة المشكالت، للتأكد من أن تنفيذ البرامج 

والمشروعات يتم وفق الخطة الموضوعة.

مع  تتناسب  التي  والمقاييس  األدوات  بتصميم  االجتماع  علم  في  المتخصصين  قيام   

المسوح  وإجراء  االجتماعية  السياسة  وتقويم  متابعة  في  واستخدامها  المجتمع 

واالستبانات التي تسهم في تحليل نتائج تلك الدراسات.
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املبادئ األساسية ألخالقيات البحث العلمي:

هنــاك مجموعــة مــن املبــادئ التــي يتوجــب عــى الباحــث التقيــد بهــا عنــد إـجـراء   
البحث أو الدراسة، حتى يكفل بها الحقوق بكافة مستوياتها سواء كانت تلك الحقوق 
متعلقــة بالبحــث، أو بالباحــث نفســه، أو باملشــاركن يف البحــث مــن زمــالء باحثــن، أو 
طالب، أو مســتهدفن من الدراســة )العينة(. وبناء عى ذلك يمكن تقســيم هذه املبادئ 

كااليت:

املبادئ األخالقية املتعلقة بالبحث:

مــن مجــرد ارتباطهــا  التحــي باألمانــة العلميــة: فاألمانــة هــي مفهــوم أشــمل وأوســع   

األســاليب  اســتخدام  أيضــا  لتشــمل  تمتــد  بــل  والتهميــش(،  )االقتبــاس  املعلومــات  بجمــع 

اإلحصائيــة، وـعـرض وتفســر النتائــج وغرهــا. هنــاك مجموعــة مــن املمارســات التــي تعكــس هــذه 

ومنهــا: األمانــة 

عدم التحريف: ويتم ذلك من خالل وضع الباحث تقارير حول المعلومات أو النتائج   

بطريقة موضوعية، حتى يضمن بذلك عدم التزوير في المعلومات، والتي قد يقع فيها 

الباحث من أجل الحصول على النتائج التي تعبر عن رأيه أو التي يرغب في الحصول 

حقيقًة  يتم ذلك  لم  بينما  المطلوبة،  العينة  على  الدراسة  طبق  أنه  يدعي  أو  عليها، 

بسبب ُبعد مكان العينة، أو صعوبة الوصول اليها.

عدم إساءة استخدام األساليب اإلحصائية: من خالل عدم اكتفاء الباحث باألساليب   

أساليب  من  معين  أسلوب  فاختيار  لنتائجه،  إيجابية  داللة  تعطي  التي  اإلحصائية 

اإلحصاء دون تبرير إال كونه يثبت الداللة اإلحصائية، فهذا يعتبر مناٍف لألمانة العلمية.

عدم تلفيق النتائج أو االختالق: فعندما يتم التوصل إلى النتائج يجب عرضها كما هي،   

حتى وإن كانت مخالفة لوجهة نظر الباحث أو ال تخدم المؤسسة الممولة للبحث.

عدم التحيز والتظليل: عدم االنحياز التجاه معين من أجل تحقيق هدف معين؛ ألنه   

قد يترتب على ذلك بناء فرضيات خاطئة، وبالتالي تضليل الرأي العام بناء على شواهد 

علمية قامت على التحيز في دراستها.

التقدير لمن يستحق: من األمانة العلمية أن يقدر الباحث من ساعدوه في إنجاز البحث في   

كل مرحلة من مراحله، وأقل ما يمكن فعله هو التنويه بهم في صفحة الشكر والعرفان.
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أو  شخص،  عمل  نسخ  عن  االبتعاد  خالل  من  العلمية:  والسرقة  االنتحال  تجنب   

استخدام أفكاره دون نسبتها إليه بشكل مالئم. 

قواعد التوثيق في البحث العلمي: يعتمد الباحث في بحثه على مجموعة من المصادر   

والمراجع التي تستوجب عليه عملية توثيقها من خالل عدة طرق، وهي: 

اســتخداًما  األنظمــة  أكــر  مــن  يعــد  حيــث  األمريكيــة:  النفــس  علمــاء  جمعيــة  نظــام   

مــن قبــل الباحثــن يف املجــاالت اإلنســانية بشــكل عــام، حيــث تتضمــن هــذه الطريقــة اإلشــارة إىل 

مصــادر االقتبــاس يف مــن البحــث مباـشـرة وفــق نظــام لقــب املؤلــف، وتاريــخ نشــر املصــدر، ورقــم 

أو يف  كان ذلــك يف املــن  ســواء  لتوثيــق املراجــع،  قواعــد  النظــام  النــص املقتبــس. ولهــذا  صفحــة 

اآليت: يف  بالتوثيــق  يتعلــق  فيمــا  تلخيصهــا  ويمكــن  املراجــع،  صفحــة 

- يشار إلى المصدر الذي أخذ منه النص في متن البحث بذكر اسم عائلة المؤلف، ثم   

فاصلة، ثم السنة والجميع بين قوسين، ويفضل أن يكون بخط غامق، ويكون ذلك في 

نهاية أو بداية الفكرة التي تم اقتباسها من المرجع.

- إذا كان االقتباس مأخوذا من صفحة أو صفحات معينة، فيتم اإلشارة إلى رقم أو   

أرقام الصفحات بعد السنة.

- إذا كان المصدر لمؤلفين اثنين يتم وضع االسم األخير للمؤلف األول واالسم األخير   

للمؤلف الثاني، ثم فاصلة، ثم السنة، ثم فاصلة، ثم رقم الصفحة.

بكتابة عائلة األول، ثم  التوثيق داخل النص  لثالثة مؤلفين، يكون  - إذا كان المصدر   

فاصلة، ثم عائلة الثاني متبوًعا بحرف الواو، ثم عائلة المؤلف الثالث.

- إذا كان المصدر ألكثر من ثالثة مؤلفين فإنه يتم اإلشارة السم عائلة المؤلف األول   

متبوعة بكلمة وآخرون.

- في حال كان االقتباس من كتاب مترجم من لغة أجنبية إلى اللغة العربية، يكون   

التوثيق بين قوسين بكتابة اسم عائلة المؤلف األصلي متبوًعا بفاصلة، ثم سنة النشر 

األصلية متبوعة بخط مائل ثم سنة الترجمة متبوعة بفاصلة، ثم رقم الصفحة التي تم 

الرجوع إليها.

- عند االقتباس من كتاب صادر عن مؤسسة معينة يكون التوثيق بوضع اسم الكتاب أو   

جزء منه بدل المؤلف.

نظام التأشيرة: من خالل إعطاء رقم متسلسل في نهاية الفقرة التي تم اقتباسها، ثم   

استخدام ذلك الرقم لتثبيت المرجع الذي أخذت منه الفقرة بشكل كامل في حاشية 
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الصفحة،  في  متتاٍل  وبشكل  المرجع،  نفس  استخدام  حال  وفي  السفلية.  الصفحة 

)المرجع  بكتابة عبارة  يتم االكتفاء  بل  المرجع مرة أخرى،  تفاصيل  تكرار  يتم  فإنه ال 

السابق( متبوًعا بفاصلة ورقم الصفحة التي اقتبس منها. أما عندما يتم استخدام نفس 

المرجع، ولكن بشكل غير متتاٍل، أي يفصل بينهما مرجع آخر، فإنه يستخدم عبارة 

)مرجع سابق( دون )أل( التعريف. ومع أي طريقة من هذه الطرق البد من وجود قائمة 

المصادر والمراجع المرتبة هجائيا.

مــع  التعامــل  عنــد  عليهــا  التأكيــد  ينبغــي  عامــة  أســس  هنــاك  اإللكرتونيــة:  املصــادر   

البحــوث  كتابــة  يف  ومعلوماتهــا  ببياناتهــا  واالستشــهاد  اإللكرونيــة،  املصــادر  أنــواع  مختلــف 

بــاآليت: تلخيصهــا  نســتطيع  والتــي  الجامعيــة،  والرســائل 

- تذكر كافة البيانات األساسية )الببليوغرافية( المتوفرة عن المصدر، مثل اسم المؤلف   

والمقاالت،  البحوث  حالة  في  بها  المستشهد  المعلومات  عن  المسؤولة  الجهة  أو 

وخاصة في قواعد البيانات ذات النصوص الكاملة.

- يذكر عنوان المقالة أو الدراسة أو الوثيقة، في حالة عدم توفر اسم الكاتب والجهة   

صاحبة المسؤولية.

- تذكر أية بيانات تعريفية أخرى متوفرة عن المادة المستشهد بها، كتاريخ النشر، أو   

المجلد وغيرها.

- يذكر تاريخ دخول الباحث إلى المعلومات وحصوله عليها من اإلنترنت أو الوسائل   

اإللكترونية األخرى.

نهاية  في  للباحث،  المعلومات  بتأمين  قام  الذي  اإللكتروني  الموقع  عنوان  يذكر   -  

البيانات التعريفية األخرى المذكورة.

الذي  العلمي  والمنهج  المهنية  األساليب  تبني  خالل  من  المهنية  تتحقق  المهنية:   

بين  الموازنة  العلمي من خالل  البحث  لتطوير  البحث، والسعي  مع موضوع  يتوافق 

الحداثة واألصالة في المادة العلمية المقدمة.

التي  الحقائق  بعض  وإهمال  معينة  لفكرة  التحيز  عن  االبتعاد  تعني  الموضوعية:   

تتعارض مع أفكار البحث، كما تتجلى الموضوعية من خالل تطبيق الوسائل العلمية 

ومعالجتها  وقراءتها  بالبحث  العالقة  ذات  العلمية  المادة  واستخدام  البحث،  مع 

بالتحليل والموازنة؛ للوصول إلى الحقيقة العلمية بعيًدا عن الميول المؤيدة بالحجج 

والبراهين.
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التفكير العلمي: يستند التفكير العلمي إلى خاصية الجدية عند المالحظة الحسية،   

وعدم التشبث بالمعلومات السابقة في حال ظهور معلومات جديدة، كما أنه يتطلب 

التشبع بالثقافة الواسعة والمتخصصة في نفس الوقت. 

التنظيم: يتمثل ذلك في االستناد إلى منهج معين عند طرح اإلشكالية ووضع الفرضيات   

والبراهين بشكل منظم ودقيق.

املبادئ األخالقية املتعلقة باألبحاث األكاديمية:

تقع مسؤوليات النزاهة العلمية على عاتق أعضاء هيئة التدريس.  

يجب أن يكون المشرفون والموجهون والمتدربون على دراية بمسؤولياتهم المتبادلة   

التدريب )البحث الميداني، رسائل الماجستير، رسائل الدكتوراه(، وكيفية  في برامج 

وتجنب  تعاوني،  بشكل  والعمل  والمتدرب،  المرشد  بين  والمنافسة  النزاعات  حل 

إساءة استخدام الموجه والمتدرب.

المؤسسة التعليمية هي المسؤولة عن توفير التعليم والتدريب المتسق والفعال في   

مجال البحوث باإلضافة إلى تسهيل اإلجراءات وتوفير األدوات والدعم لذلك.

عدم معاقبة أعضاء هيئة التدريس على االنتهاكات األخالقية التي تصدر من المتدربين.  

االنتماء وااللتزام برسالة التعليم من خالل البحوث والمواضيع التي تدرس.  

احترام قوانين وأنظمة الجامعة التي تتبعها فيما يتعلق بالبحث العلمي.  

الحرية األكاديمية، واحترام التعددية والتنوع فيما يتعلق باختيار المواضيع ودراستها.  

عدم االستغالل الوظيفي لخرق الميثاق األخالقي للبحث.   
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املبادئ األخالقية املرتبطة بالبحوث املشرتكة:

استخدام إطار دورة البحث، والذي يتكون من ثالث مراحل:

مراحل الشراكة األولية:

الشراكة )مؤسسة، مجتمع( جميع  الباحث وجهة  يتخذ  البحث، حيث  تحديد محور   

القرارات حول البحث، وما الذي سيتم التركيز عليه.

اتخاذ القرارات بشأن جدول أعمال البحث، بحيث يتم مناقشة القضايا التي تحتاج إلى   

تفاوض في إطار الشراكة؛ لضمان أن البحث يلبي هدف تحسن المجتمع ومشكالته.

محاولة دمج خبرات الباحثين ومهاراتهم مع خبرات ومهارات أطراف الجهة المشاركة.  

التوحيد بين أهداف الباحثين وأعضاء المجتمع.  

مراحل الشراكة املتوسطة:

تحــدث بعــد أن يجتمــع الـشـركاء بالفعــل ويتخــذون ـقـراًرا بشــأن املشــكلة التــي ســتكون   

محــور البحــث، حيــث يتــم البــدء يف تحديــد الطريقــة الصحيحــة لجمــع املعلومــات، وكيــف يتــم 

البحــث؟ ســؤال  إلجابــة  املطلوبــة  البيانــات  ومــا  جمعهــا؟ 

يجب تجميع معارف األطراف المشاركة بحيث تكون شاملة ومستنيرة لجمع البيانات.  

العلمية  الدقة  بين  يجمع  بشكل  وتنفيذها  للبحث،  المناسبة  البروتوكوالت  تحديد   

ومعرفة المجتمع.

يتم تقرير مدى كفاية المعلومات التي تم جمعها.  

 مراحل الشراكة األخرية:

يتم االتفاق على أمور عدة، مثل: من يملك البيانات؟ ومن يتحكم في إصدار البيانات؟   

وكيف يتم استخدام البيانات؟

البد من موافقة الشريك المجتمعي على نتائج البحث قبل تقديمها للنشر.  

التي  األخالقية  األسئلة  بعض  في  الفصل  المؤسسية  المراجعة  مجالس  من  يطلب   

تستهدف حماية األفراد المشاركين، وتقييم أخالقيات ما سيطلب منهم القيام به في 

البحث.
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تحديد أنواع المخاطر أو الفوائد التي تنشأ في أبحاث الشراكة.  

الشركاء عند ظهور تضارب حقيقي أو  وإبالغ  المشاركين  المصالح مع  تجنب تضارب   

تجعل  بطريقة  المشكلة  لحل  خطوات  ذلك  يأخذ  أن  ويجب  المصالح،  في  محتمل 

اهتمامات المشاركين أولية.

عدم استغالل عالقة الشراكة في تحقيق مكاسب شخصية على حساب اآلخرين.  

االعتراف بأهمية السالمة الشخصية ألفراد الشراكة جميًعا، واإلسهام في تحقيقها.  

القناعة التامة بأن الشراكة حق مكتسب لكل طرف وليس هبة من طرف آلخر.  

العمل بمرونة لتذليل الصعوبات في مراحل الشراكة المتعددة.  
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املبادئ األخالقية يف العالقات بني الباحثني والرعاة/العمالء:

مسؤوليات الباحثني:

الدراسة الموضوعية الدقيقة للحقائق والبيانات بحسب الموارد والتقنيات المتاحة.  

يجب أن يكون الباحث دقيًقا في تزويد الرعاة المحتملين بمعلومات عن خبرته وقدراته   

وتنظيمه.

يجب على الباحث االلتزام بالمواصفات المقترحة والمقبولة من قبل الراعي/ العميل،   

وإذا وجد الباحث أنه من الضروري الخروج عن هذه المواصفات فيجب عليه الحصول 

على موافقة موثقة مسبقة من الراعي/ العميل.

ال يجوز للباحث اختيار أدوات جمع البيانات وتحليلها بسبب احتمالية دعمها للنتائج   

القيود المحتملة  العلمية مع إدراك  بناء على مالءمتها  المرجوة، بل اختيار كل أداة 

للوقت والميزانيات في البحث العلمي.

واألحكام  الفعلية  البيانات  على  القائمة  استنتاجاته  بين  يميز  أن  الباحث  على  يجب   

المبنية على معتقدات وقيم شخصية.

عند توفر بيانات ألكثر من راٍع/ عميل واحد، أو عندما يتم تقديم البيانات إلى العديد من   

الرعاة/ العمالء، يجب على الباحث إبالغ كل راٍع/ عميل بهذه الحقيقة.

يجب إبالغ المستجيبين بالراعي/ العميل ما لم يعتقد الباحث والراعي/ العميل أن هذا   

من شأنه أن يؤدي إلى ردود متحيزة، في هذه الحالة وبناء على طلب المستجيب يجب 

إخبار المستجيبين من يكون الراعي العميل بعد جمع البيانات.

يجب أن تظل جميع المعلومات والمواد المقدمة من الراعي/ العميل للبحث سرية،   

ويجب استخدامها في هذا السياق فقط، ولن تتم إتاحتها ألطراف ثالثة دون إذن مسبق 

من الراعي/العميل.

ال يجوز للباحث -دون الحصول على إذن مسبق من الراعي/ العميل- اإلفصاح عن أي   

نتائج من البحث الذي تم التكليف به باستثناء إذا علم الباحث بظهور تشوهات خطيرة 

للبحث علنا، ففي هذه الحالة يجب عليه اإلفصاح علنا عما هو مطلوب لتصحيح هذه 

التشوهات.

ال يجوز بيع البيانات أو إرسالها من قبل الراعي أو الباحث إلى أطراف غير مشتركة في   

عمل العقد األصلي، وإذا تم إرسال البيانات بالتراضي فيجب أن يتم ذلك بطريقة تبقي 

المستجيبين مجهولي الهوية.
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المحاور،  تعليمات  العينات،  أخذ  )تصميمات  مثل  البحث  وأساليب  تقنيات  إن   

وتصميمات االختبار، وصياغة االستبانة، واألدوات التحليلية وما إلى ذلك( المستخدمة 

في الدراسة تظل ممتلكات للباحث إذا قام هو/ هي بتطويرها إال إذا كان هناك اتفاق 

مسبق بين الباحث والراعي/ العميل.

أخرى  مادة  أي  أو  واالستبانات  البروتوكوالت  مثل  البحث  ووثائق  البيانات  جميع   

الباحث  بين  المسبق  يتم االتفاق  لم  ما  للباحث،  ملًكا  تكون  الدراسة  في  مستخدمة 

والراعي/ العميل.

عند االنتهاء من الدراسة البحثية وبعد تقديم الباحث للتقرير النهائي، يجوز للراعي/   

البيانات  من  أخرى  مجموعة  عليها  متفق  سابقة  لمواصفات  وفقا  يطلب  أن  العميل 

بشرط أن يتحمل الراعي التكلفة المعقولة إلعداد مثل هذه البيانات المتكررة وأن يظل 

المستجيبون مجهولي الهوية.

مسؤوليات الرعاة/ العمالء:

يدرك الرعاة/ العمالء المحتملون الذين يطلبون مقترحات بحثية وعروض أسعار أنه   

العروض  هذه  تظل  الدفع،  أشكال  من  شكل آخر  أي  أو  عدم وجود رسوم  حالة  في 

استخدام  عدم  المحتملين  العمالء  الرعاة/  على  ويجب  للباحث.  ملًكا  واالقتباسات 

الباحثين  من  السعر  خفض  على  للتفاوض  تنافسي  بشكل  واحد  باحث  مقترحات 

اآلخرين، أو مشاركة الملكية الفكرية للباحث أو تقنياته أو توصياته دون موافقته/ها.

أو  الكاملة  النتائج  نشر  بوسائل  يتعلق  فيما  العميل  والراعي/  الباحث  يتفق  أن  يجب   

الجزئية لدراسة بحثية إلى أطراف أخرى أو للجمهور.

يجب على الراعي/ العميل والباحث أن يتصرف بطريقة تحاول التأكد من أن أي نشر   

لنتائج الدراسة لن يتم تقديمه أو اقتباسه خارج السياق أو مع تشويه أي حقائق أو نتائج 

للدراسة.

بنقل  اإلذن  منح  له رفض  ويحق  النشر،  بشكل  يتعلق  فيما  الباحث  استشارة  سيتم   

اسمه/ اسمها فيما يتعلق بالدراسة.
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قواعد املمارسة املتعلقة بالتقارير ونتائج الدراسة:

يجب أن يحتوي كل تقرير عن دراسة على وصف دقيق وكامل للعمالء/ الرعاة الذين   

أجريت لهم الدراسة، ومصادر التمويل إذا كانت مختلفة، وجامع/ي البيانات وأسماء 

من  والغرض  أمكن،  إن  للعينة  المقدمة  األطراف  أو  والطرف  البيانات  معالج/ي 

الدراسة، والمجتمع الذين أجرى عليهم نتائج الدراسة، والطريقة التي تم من خاللها 

اختيار العينة ونوعها، وبناء إطار العينة، ومعدل عدم االستجابة وكيف تم حسابها؟ 

ووصف إجراءات التقدير المستخدمة لضبط البيانات األولية، والتواريخ وأساليب جمع 

البيانات،  المحاورين وجامعي  تدريب  كيفية  ووصف  النتائج،  دقة  ووصف  البيانات، 

ووصف إجراءات الفرز والتصنيف.

المفهوم  العلمي  لالستخدام  وفقا  التقرير  في  الفنية  المصطلحات  استخدام  يجب   

بشكل عام.

املبادئ األخالقية املتعلقة باإلشراف عىل الرسائل العلمية:

تقديم النصيحة العلمية في عملية اختيار موضوع البحث.  

نحو  وإرشاده  البحث،  إجراء  كيفية  عن  الكافية  بالمعلومات  الباحث  الطالب  تزويد   

في  عنها  البحث  بحثه وكيفية  موضوع  بشأن  والدوريات  المراجع  من  نشر  ما  أحدث 

قواعد البيانات.

التأكد من قدرة الباحث على القيام ببحثه تحت إشراف األستاذ.  

تنمية قدرات الباحث على تحمل مسؤوليات بحثه وتحليالت نتائجه واالستعداد للدفاع   

عنها.

التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يشرف عليها أو التي يدعى لتحكيمها.  

المناقشة  جلسات  في  أو  البحث  أثناء  قدراته  من  أو  الطالب  شأن  من  التقليل  عدم   

المعرفي  النمو  في  المساهمة  إزاء  األخالقية  بمسؤوليته  التزاما  للرسائل  العلمية 

والخلقي للطالب.

أخالقيات  وتنمية  البحثية  المجاالت  في  واإلبداع  التفكير  على  الباحث  قدرات  تنمية   

البحث العلمي لديه.

األبحاث  مجال  في  عليها  المتعارف  والقواعد  المطبقة  واللوائح  باألنظمة  االلتزام   

والرسائل العلمية.
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التوجيه المخلص واألمين للطالب الباحث في اختيار وإقرار موضوع بحثه.  

أقصى  لتحقيق  يجب؛  مما  أقل  أو  أكثر  تكون  فال  للباحث،  العلمية  المعونة  تقديم   

استفادة مرجوة في إعداده العلمي.

التأكيد المستمر على األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي.  

في  العلمية  شخصيته  إبراز  على  منهجه وتشجيعه  الباحث وحرية  حرية رأي  احترام   

البحث على أساس علمي.

 املبادئ األخالقية املتعلقة بالباحث نفسه: 

المصداقية: يجب على الباحث أن يعرض نتائجه التي توصل إليها بصدق، وأال يكمل   

معلومات ناقصة أو غير كاملة معتمدا على ما يظنه الباحث قد حصل.

المسؤولية: على الباحث تحمل المسؤولية الكاملة لكل بحث أو تجربة علمية يقوم بها   

سواء كانت رسالة علمية أو تجربة لدراسة ظاهرة.

البعد عن االنفعال: فالثبات االنفعالي صفة البد أن يلتزم بها الباحث في كل مراحل   

البحث مهما بلغ تفاعل الباحث مع البحث، خاصة أن المواضيع التي تعالجها العلوم 

الباحث  بين  لذلك البد من وضع مسافة  الباحث؛  تالمس واقع ومشاعر  االجتماعية 

وبين موضوع بحثه للمحافظة على ثباته االنفعالي.

وتدريباته،  خبرته  لمستوى  مناسبة  بحوًثا  يجري  أن  الباحث  على  يجب  الخبرة:   

واالستعانة بالخبراء في مجال بحثه في بعض المواقف التي تتطلب ذلك. 

السالمة: على الباحث أال يعرض نفسه للمخاطر الجسدية أو األخالقية، وتجنب القيام   

ببحوث في بيئات خطرة، فسالمة المشاركين من مسؤوليات الباحث.

الثقة: يجب على الباحث بناء عالقة ثقة مع األطراف المشاركة في البحث حتى يحصل   

على نتائج دقيقة وتعاون كبير من قبلهم، كما يجب عليه أال يستغل تلك الثقة.

الموافقة: يجب على الباحث الحصول على موافقة جميع األطراف التي ستشارك في البحث، أو الحصول   

على الموافقة من األشخاص المسؤولين عن هذه األطراف في حال كانت هذه األطراف من الفئات التي ال 

تدرك طبيعة المخاطر التي ستقابلهم في البحث، مثل: األطفال أو ذوي االحتياجات الخاصة.

االنسحاب: االنسحاب من الدراسة حق مشروع لألطراف المشاركة في البحث؛ لذلك   

إكمال  يستطيع  حتى  األفراد  من  أكبر  عدد  واختيار  ذلك،  احترام  الباحث  على  يجب 

الدراسة في حال ظهور بعض حاالت االنسحاب.
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التسجيل الرقمي: يجب على الباحث عدم تسجيل أو تصوير المستهدفين في البحث   

دون موافقتهم المسبقة، فطلب الموافقة بعد التسجيل أو التصوير غير مقبول أخالقيا.

التغذية الراجعة: إعطاء تغذية راجعة للمستهدفين في البحث دون أن يكون بشكل   

التي  الدراسة عليهم متضمًنا بعض االقتراحات  مفصل، وإنما يكتفي بعرض ملخص 

واإلجابات  الصور  بعض  على  إطالعهم  إلى  باإلضافة  لهم،  بالنسبة  مهمة  تكون  قد 

في  المستهدفون  يتعرض  ال  حتى  النشر،  قبل  مسبقا  منهم  صدرت  التي  المطبوعة 

البحث ألي ضرر جسدي أو معنوي، بسبب تفسير الباحث لما قالوه، وأخذ الموافقة 

مسبقا قبل النشر.

البحث  في  المستهدفين  اشعار  عدم  الباحث  على  يجب  الكاذب:  األمل  إعطاء  عدم   

تتغير، ويتجنب تقديم أي وعود خارج نطاق بحثه أو  بأن أحوالهم وأوضاعهم سوف 

سلطته.

في  المستهدفين  من  متعددة  فئات  مع  يتعامل  الباحث  إن  اآلخرين:  مشاعر  مراعاة   

البحث، ممن يكونون عرضة للشعور باالنهزامية واالستسالم مثل كبار السن والمرضى؛ 

لذلك يجب على الباحث مراعاة مشاعرهم.

عدم استغالل المواقف: يجب على الباحث عدم استغالل المواقف لصالح بحثه، فال   

يعتمد على مالحظة وقول اآلخرين بشكل غير مباشر حتى يخدم بذلك بحثه.

مراحل  جميع  في  المستهدفين  هوية  حماية  الباحث  على  يجب  المعلومات:  سرية   

البحث وحتى بعد نهايته، ويتجنب تقديم أسماء أو تلميحات قد تؤدي إلى كشف هوية 

المستهدفين الحقيقية.

املبادئ األخالقية املتعلقة باملشاركني يف البحث:

الحرية في المشاركة: فمن حق األفراد المشاركين في البحث المشاركة طواعية دون   

أية ضغوط، كأن يكون هناك إجبار لألفراد على المشاركة عن طريق التهديد أو العقوبة، 

أو سحب بعض الحقوق، أو عن طريق حوافز غير عادية يضعف أمامها الفرد، فالبد أن 

تكون مشاركتهم طواعية بحيث يدركون أنهم جزء من البحث.

حق تقرير الذات: من حق األفراد المشاركين في البحث أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم   

دون تدخل من الباحث وإحداث تغييرات في سلوكهم، وحدوث ذلك يعد انتهاًكا لمبدأ 

الحق في تقرير الذات.



27

له  يتعرض  الذي  هو  هنا  به  المقصود  الضرر  والنفسي:  الجسدي  الضرر  إلحاق  عدم   

له  تسبب  قد  مقلقة  أو  محرجة  مواقف  في  مثل وضعه  اإلصرار،  سبق  مع  المشارك 

الكذب  أو  السرقة،  أو  اآلخرين،  مساعدة  عن  االمتناع  مثل:  لذاته،  االحترام  فقدان 

وغيرها. فإذا كان الضرر أكبر على المشارك من النتائج المتوقعة فيجب على الباحث أن 

يتوقف فوًرا عن بحثه حتى يتعامل مع هذا الضرر، أما في حال كان الضرر بسيًطا فال 

بأس من مواصلة بحثه، ولكن شرط أن يزيل ذلك الضرر فور االنتهاء من البحث.

عدم إخفاء حقيقة هدف البحث عن المشارك: بعض المشاركين في البحوث يدركون   

أنهم جزء من البحث، ولكن ال يدركون حقيقة الهدف من هذا البحث كليا أو جزئيا، 

وهذا مناٍف لكرامة اإلنسان؛ لذلك البد من تقديم المعلومات الكافية والواضحة عن 

البحث.

الموازنة بين عدم انتهاك خصوصية المشارك وبين إخفاء التجربة: عند مالحظة سلوك   

المشارك يجد الباحث نفسه أمام خيارين: إما أن يخبر المشارك أنه تحت المالحظة، 

وفي هذه الحالة ستكون النتائج غير واقعية، أو ال يخبره حتى تكون النتائج واقعية وإن 

النتائج،  تقدير ذلك من خالل  الباحث  وبالتالي على  للخصوصية.   انتهاًكا  تعد  كانت 

فإذا كانت النتائج مهمة للمجتمع، فعليه أن يراعي السرية التامة، ويخبر المشاركين 

المشارك استخدام  وإذا رفض  التي جعلته يخفي ذلك،  باألسباب  البحث  انتهاء  بعد 

معلوماته فعلى الباحث أن يتقبل هذا الرفض.

املبادئ األخالقية املتعلقة باملشاركني الضعفاء )األكرث عرضة للخطر(:

نظرا ألن البحث يتضمن مشاركن من مختلف الفئات، والطبقات واملستويات   
التعليميــة واملهنيــة، فيجــب عــى الباحــث احــرام هــذا االختــالف والتنــوع مــن خــالل وضــع 
حقــوق  لهــم  يكفــل  بمــا  وخصائصهــم  ظروفهــم  فيهــا  مراعًيــا  فئــة  بــكل  خاصــة  مبــادئ 
اإلنســان األساســية واملبــادئ اإلنســانية مــن اـحـرام كرامــة اإلنســان وســالمته، وحريتــه، 
اســتغاللهم.  أو  إليهــم  اإلـسـاءة  وعــدم  البحــث  أهــداف  تحقيــق  بــن  الجمــع  يتــم  بحيــث 
ويف حــال مشــاركة مبحوثــن ضعـفـاء أو معرضــن للخطــر، فيجــب عــى الباحــث تقديــم 
خــالل  مــن  أو األذى  الصدمــات  أو  للوصــم  تعرضهــم  عــدم  بذلــك وضمــان  للقيــام  مــرر 
ثــم وضــع  فئــات  البحــث إىل  تــم تصنيــف املشــاركن يف  مــن هنــا  البحــث،  مشــاركتهم يف 

بالشــكل اآليت: فئــة وكانــت  بــكل  الخاصــة  املبــادئ 
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الطالب: 

يلتزم الباحث أو فريق البحث باألمانة العلمية، بحيث يبقى االقتباس ضمن الحدود   

المقبولة، ويتم توثيق االقتباس واإلشارة إلى المصادر بالشكل السليم.

التعاون مع الزمالء في البحث من أجل تطويره.  

احترام المعلومات السرية التي يتم تبادلها مع الزمالء.  

المحافظة على الظروف التي تيسر أداء الزمالء الباحثين، وتضمن تحقيق مستوى عاٍل   

من الكفاءة والمسؤولية األخالقية وتطويرها باستمرار.

يحتج، مع ضرورة احترام  أو  يناقش  وبدقة وكفاءة وعدالة مع من  باحترام  التعامل   

وجهات النظر األخرى وترك انطباع جيد عند الزمالء.

السعي من أجل المشورة ووجهات النظر المحايدة عندما يتطلب الصراع مع الزمالء   

في البحث قراًرا رسميًّا أو موقًفا صارًما ألسباب تتعلق بأخالقيات البحث.

لخدمة  البحث  على  المشرف  والرئيس  البحث  زمالء  بين  النزاع  حالة  استغالل  عدم   

المصالح الشخصية.

األطفال:

موافقة  على  الحصول  إلى  باإلضافة  البحث،  في  األطفال  مبرٍر إلشراك  تقديم  يجب   

األفعال  أو  األلفاظ  على  موافقٍة  على  الحصول  كذلك  عليهم.  األوصياء  أو  والديهم 

المستخدمة من قبل الباحث أو فريق البحث.  

مراجعة المواثيق واالتفاقيات الوطنية، وااللتزام بها.  

  الحصول على التصريحات من الجهات المعنية ذات الصلة بجمع البيانات من األطفال. 

مراعاة ضوابط مشاركة األطفال بالدراسات البحثية كالمرحلة العمرية، مع أهمية توقيع   

األطفال الذين تجاوزوا )١١سنة( على نموذج الموافقة بلغة بسيطة يسهل استيعابها.

يجب الحصول على موافقة كل طفل على حدة، وال يكتفى طلب الموافقة من األطفال   

كمجموعة، فقد يشعر األطفال بالضغط أو الحرج.

مراعاة التفاوت بين األطفال من حيث الكفاءات ومستوى الفهم وتصوراتهم ومراحل   

نموهم.

وعدم  البحث  في  مشاركته  على  الطفل  أوصياء  موافقة  احتمالية  االعتبار  في  األخذ   

موافقة الطفل.
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  خطر محدودية السرية، بمعنى إفصاح األطفال -عن غير قصد، عند مشاركتهم في 

البحث- عن معلومات حساسة عن أفراد آخرين لم يشاركوا في البحث.

خطر إفراط األطفال في اإلفصاح عن معلومات حساسة أثناء عملية جمع البيانات مما   

قد يعرضهم ألخطار من أقرانهم في وقت الحق.

يجب على الباحث أو فريق البحث التأكد من إبالغ الوالدين أو األوصياء عن طبيعة الدراسة   

وإعطاؤهم خيار االنسحاب من البحث إذا رغبوا في ذلك، وسرية ما قدموه من معلومات. 

مراعاة رغبة الطفل في حال شعر بعدم االرتياح وأراد االنسحاب، وعدم الضغط عليه   

نفسًيا أو تخويفه لالستمرار. 

تجنب إقصاء آراء األطفال وعدم أخذها على محمل الجدية.    

السجناء:

تجنب األبحاث التي تتضمن تجارب عى السجناء، أو األبحاث التي قد تتناول   

جوانب اجتماعية أو نفسية تعرضهم النتكاسات، والعودة إىل إدمان الكحوليات 
واملخدرات، أو السلوكيات املنحرفة.  

أن  يمكن  التي  املخاطر  مع  تتناسب  بحيث  البحث،  أخطار  تقييم  الباحث  عى   

يقبلها املشاركون غر السجناء.
يف  املشاركة  رفضهم  حال  يف  السجن  داخل  بالسجناء  الخاصة  باملزايا  املساس  عدم   

البحث، مثل ظروف املعيشة العامة، الرعاية الطبية، نوعية الطعام، ووسائل الراحة.

عدم إرغام السجناء عى املشاركة البحثية يف حال رفضوا ذلك، وتجنب تهديدهم أو تعذيبهم.  

وخالية  السجناء  لجميع  عادلة  تكون  السجن  داخل  األشخاص  اختيار  إجراءات   

من  عشوائي  بشكل  االختيار  فيتم  السجن،  مسؤولي  ِقبل  من  التعسفي  التدخل  من 

السجناء الذين يستوفون الخصائص المطلوبة للبحث.

عدم إعطاء ضمانات للسجناء، كتقليل مدة العقوبة أو اإلفراج المشروط نظير مشاركة   

السجين في البحث، ويتم إبالغ كل سجين -مقدًما وبوضوح- أن المشاركة في البحث 

لن يكون لها أي تأثير على عقوبته.

على السجناء أن يكونوا على دراية بالحاالت الطارئة التي تتطلب من الباحث اإلفصاح   

عن التقارير الجنائية والمعلومات التي تم جمعها من قبل المبحوثين -عند تعرضهم 

للخطر- إلى الجهات المعنية.
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املتوفون:

المتوفين  األفراد  لحياة  تفسير  أي  في  موضوعيين  يكونوا  أن  الباحثين  عى  يجب   

وإنجازاتهم.

يجب أخذ موافقة أقارب المتوفى األحياء قبل نشر النتائج.  

داللة  لها  يكون  قد  معلومة  أية  ذكر  يتم  وأال  المتوفى،  هوية  على  المحافظة  يجب   

واضحة على هويته في تقرير البحث.

عدم إلحاق الضرر بسمعة المتوفى، وعدم إلحاق الضرر النفسي أو االجتماعي بأقاربه.  

الالجئون واملهاجرون غري الشرعيني:

إذا كان الباحث يخطط إلشراك الالجئين أو المهاجرين في البحث، فعليه الرجوع إلى   

االتفاقيات والقوانين الوطنية والدولية.  

أو  اجتماعيًّا  المشاركون  لها  يتعرض  قد  التي  المحتملة  األخطار  وصف  الباحث  على   

نفسيًّا أو جسديًّا أو اقتصادًيا.

تأكيد الباحث على المشاركين بإمكانية التوقف وعدم المشاركة في أي وقت دون عواقب.    

والمهارات  بالخبرة  يتمتعون  أشخاًصا  يضم  وجد(  )إن  البحث  فريق  أن  من  التأكد   

المناسبة. 

تجنب رفع التوقعات التي ال أساس لها من الصحة.  

املعاقون :

ينبغي التماس املوافقة من أحد أولياء األفراد الذين يعانون من صعوبات في التعلم   

أو االتصال، أو المرضى تحت الرعاية، أو من يفتقرون إلى القدرة على إعطاء الموافقة 

على المشاركة في البحث. 

منها  والغرض  البحث  في  الفئة  هذه  مشاركة  من  واضحة  حجة  تقديم  الباحث  على   

والنتائج المتوقعة.

عى املبحوث أو أحد أولياء أمره أن يكون عى دراية بالحاالت الطارئة التي تتطلب   

من الباحث اإلفصاح عن السجالت الطبية واملعلومات التي تم جمعها من قبل 
املبحوثن، عندما يكونوا معرضن للخطر، إىل الجهات املعنية.
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والمنظمات  كامل  بشكل  اإلعاقة  أبحاث  في  اإلعاقة  ذوي  اك  إ�ش ن  الباحث�ي من  يتطلب   

الممثلة لهم في جميع جوانب عملية البحث، وذلك بهدف تفكيك االفتراضات الشائعة 

والمنطقية بأن العجز هو النتيجة الحتمية لإلعاقات الجسدية أو الحسية أو اإلدراكية.

يتطلب من البحوث أن تسهل التمكين الذاتي لألشخاص ذوي اإلعاقة من حيث تأكيد   

الذات الفردية، والتجربة النفسية للشعور بالقوة، والكشف عن العوائق االجتماعية، 

وتغيير التصورات عن اإلعاقة.

التحرر من وضع األشخاص ذوي اإلعاقة في صورة قمعية.  

تقرير  بما في ذلك حرية  الذاتي  المتأصلة واستقاللهم  يجب احترام كرامة األشخاص   

خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم.

يجب كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.  

يجب احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.  

يجب المساواة بين الرجل والمرأة ذوي اإلعاقة.  

يجب احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.  

املسنون:

ينبغي عى الباحث أو فريق البحث أخذ موافقة كبار السن، وإيضاح الهدف والغرض    

من البحث لهم. 

ينبغي تمكين كبار السن من التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك   

اتخاذ  لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم وحقهم في  التام  االحترام 

القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم.

ينبغي على الباحث أو فريق البحث أن يعامل كبار السن معاملة منصفة، بصرف النظر   

عن عمرهم أو جنسهم أو خلفيتهم العرقية والدينية أو غير ذلك. ويتم اختيارهم بشكل 

منصف، وضمان الحرية والموافقة المستنيرة بالتشاور مع مجالس المراجعة، حيث 

اتخاذ  آليات  مثل  إلى ضمانات  بحاجة  الموافقة  كانت  إذا  ما  تحديد  الباحثون  يحتاج 

القرار االستباقي أو اإلذن المرتقب.

ال ينبغي للباحث تلقائيًّا استبعاد األفراد من البحث بسبب العمر أو العجز الصحي.  

يجب أن تستوعب الجداول الزمنية للدراسة االحتياجات الخاصة لكبار السن، وعامل الميزانيات   

في أي وقت إضافي، أو طاقم بحث، أو التكنولوجيا المطلوبة لدعم الموافقة وجمع البيانات.
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الموازنة بين مخاطر إجراء البحوث مع الفئات الضعيفة والفوائد المحتملة من المعرفة   

المكتسبة من خالل طرح أسئلة ذات مواضيع تتعلق بالشيخوخة.

ينبغي إشراك كبار السن في الدراسات التي يمكنهم االستفادة بها.  

الحصول على موافقة عناية خاصة عند اختيار العينة واألدوات، حيث يجب على الباحث   

االنتباه إلى بروتوكوالت الموافقة في الدراسات التي تنطوي على مشاركة طويلة األمد، 

باإلضافة إلى االنتباه إلى األسلوب التفاعلي ومهارات التعاطف والتقنيات الرسمية.

هناك بعض االعتبارات الهامة في اختيار العينة بسبب األمراض التي يصاب بها كبار   

على  تؤثر  قد  والتي  وغيرها،  االكتئاب  العقلية،  االضطرابات  الخرف،  مثل  السن، 

اتخاذهم للقرارات، فمن الضروري انشاء إطار ألخذ العينات يخدم كال من الغرض 

من الدراسة مع تقليل الضرر الذي يلحق بالعينة من كبار السن.

يجب على الباحث اعداد استراتيجيات لحماية العينة من كبار السن المعرضين للخطر.  

يجب إعطاء العينة من كبار السن الوقت الكافي لقراءة األسئلة المطبوعة خصوًصا   

مثل  األمر  لزم  حال  في  لذلك  بديلة  طرق  واستخدام  الرؤية،  في  ضعف  لديه  من 

لغة برايل. أو تقسيم مشاركة كبار السن إلى عدد من الجلسات خصوًصا الضعفاء 

منهم، فالباحث يجب أن يكون على دراية بالتعب الذي يشعر به كبير السن، مما 

يتطلب من الباحث المرونة في األدوات والوسائل المستخدمة للدراسة لالستفادة 

من مدخالتهم.

يجب على الباحث إعطاء العينة وقًتا لتذكر الكلمات وتكوين الجمل وتأكيده على ما   

قيل حيث تعد من التقنيات المفيدة.

السن  كبار  مع  التحدث  عند  الصوت  رفع  طريقة  يعتمد  ال  أن  الباحث  على  يجب   

سواء كانوا يعانون من مشاكل سمعية أم ال؛ فقد يؤثر هذا على تطوير العالقة مع 

المشاركين؛ لذلك يلزم التحدث بوضوح، وتقليل الضوضاء، واالستعالم عما إذا كان 

ينبغي على الباحث التحدث ببطء أو بصوت عاٍل.

يشرح  استراتيجيات  استخدام  خالل  من  الموافقة  وثائق  صياغة  الباحث  على  يجب   

قد  التي  والفوائد  المخاطر  وما  به؟  القيام  منهم  سيتطلب  الذي  ما  للمشاركين  بها 

عاتق  على  تقع  كما  السرية؟...  على  الحفاظ  وما حقوقهم؟ وكيف سيتم  يواجهونها؟ 

الباحث مسؤولية التأكد من  فهم المشاركين اآلثار المترتبة على الموافقة.

تكون  كأن  الشروط،  من  مجموعة  فيها  تتوفر  أن  البد  الموافقة  وثائق  تصميم  عند   

مفهومة، شاملة، موجزة، ومستخدمة لغة سهلة وواضحة لكبار السن.



33

للحصول على ضمانات الموافقة يعد التوثيق الكتابي هو األفضل، ولكن هناك بعض   

الحاالت التي تكون فيها الموافقة الكتابية غير مناسبة أو غير عملية، مثل: من يعانون 

من التهاب المفاصل، ومحدودي التعليم، فيتم اعتماد الموافقة اللفظية من خالل 

التسجيل الصوتي لتلك الموافقة من قبل المشارك، ثم يدون الباحث التاريخ ويذكر 

اسمه كشاهد على هذه الموافقة. 

لضمان سرية وخصوصية المعلومات التي يدلي بها المبحوث كبير السن ينبغي على   

الباحث تحديد أماكن بديلة إلجراء المقابالت السرية مع المبحوث في حال أن المبحوث 

كان في إحدى مؤسسات رعاية المسنين، أو وجود الشخص المساعد معه باستمرار.

    املصابون بصدمات نفسية واملعرضون للخطر:

يجب عى الباحث مراعاة األحداث السابقة واملؤملة التي مرت باملشركن يف البحث أو 
الدراسة كتعرضهم لعنف أسري أو تحرش أو اغتصاب.

أو  أسري  لعنف  تعرضوا  ممن  الدراسة  أو  البحث  في  املشركين  األشخاص  تزويد  يجب 
تحرش بقائمة للمراكز والمؤسسات التي تقدم خدمات استشارية لهم.

االجتماعي  الرهاب  أو  المرتفعة  أو  المغلقة  األماكن  من  مخاوف  لديهم  األشخاص  بعض 

المبحوثين  لدى  المخاوف  هذه  تحديد  الباحث  على  فيجب  االخرين  أمام  والتحدث 

واستبعادهم من المشاركة.

مثل:  من املبحوثن  بيانات شخصية  تتطلب  البحوث  أو  الدراسات  أنواع  بعض   

الدخل أو املمتلكات الخاصة أو بيانات خاصة، وقد تستغل يف أمور خارج إطار 
حاجة  به  يرر  وواضح  منطقي  سبب  تقديم  الباحث  عى  يجب  لذلك  البحث؛ 

البحث لهذه املعلومات املطلوبة.

املستفيدون من القطاعات غري الربحية:

الممولة  الباحث/الجهة  بين  والمتطلبات  واالتفاقيات  والمواثيق  باللوائح  االلتزام   

للبحث وبين القطاعات غير الربحية.    

تحاشي الباحث التفرقة العنصرية في التعامل مع المستفيدين.  

الصدق في إعداد تقارير البحث والنتائج دون تضخيم أو تضليل.  

منح األولوية لألمن والسالمة وتجنيب القطاعات غير الربحية ومستفيديها أية مخاطر.  

البعد عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.  

اتخاذ التدابير الالزمة التي من شأنها حفظ سالمة المستفيدين، ووقايتهم من األخطار.   
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حفظ كرامة المستفيد، والحذر من أي تصرف يجرح مشاعره، أو يضره نفسيًّا أو معنويًّا.   

االستئذان من المستفيد حال التصوير والنشر مع مراعاة أخالقيات البحث االجتماعي   

أثناء دراسة حالته.     

العدل في خدمة المستفيدين دون محاباة أو تحيز.   

أن يكون مظهر الباحث مقبواًل دون تكلف أو مبالغة.  

االلتزام باألخالقيات المهنية بعيًدا عن التحيزات االجتماعية، الثقافية أو المذهبية.   

املرىض: 

من حق املريض حفظ كرامته وأسراره وخصوصياته.  

التعامل مع المريض بوصفه إنساًنا دون النظر إلى عرقه، أو لونه، أو جنسه، أو عمرهن   

أو أي اعتبار آخر.

  من حق المريض أو أحد أقربائه معرفة وفهم أية معلومات خاصة بالبحث وأهدافه 

وتطوراته من الباحث نفسه.

مراعاة األولويات عند إجراء البحث على المريض، فصحة المريض فوق أي اعتبار، حتى   

لو تطلب األمر من الباحث تأجيل المقابلة أو تغيير المفردة.

  من حق المريض معرفة هوية وكفاءة وأسماء الباحثين المسؤولين عن إجراء البحث.

من حق المريض اتخاذ أي قرار يتعلق باستمراره في البحث أم ال فترة إجراء الدراسة.  

من حق المريض المحافظة على خصوصياته وأسراره من قبل الباحث وفريق البحث.   

من حق المريض حرية اختيار الوقت المناسب له إلجراءات الدراسة مثل المقابلة.  

يتم  فال  له،  الصحية  بالعناية  المتعلقة  السجالت  جميع  سرية  المريض  حق  من   

استخدامها أو االطالع عليها من قبل الباحث إال بعد موافقته.

من حق المريض االطالع على البحث ونتائجه، والحصول على شرح لهذه المعلومات.  

  من حق المريض الموافقة أو رفض المشاركة في البحوث والدراسات.

من حق المريض معرفة سياسات وإجراءات الدراسة المتعلقة بحالته.  

من حق المريض أن يعين نائًبا عنه في اتخاذ القرار المناسب الخاص بإجراء الدراسة   

عند عجزه اتخاذ قراره بنفسه.

من حق المريض اإللمام بجميع حقوقه الواردة في امليثاق.   
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الفقراء:  

المبحوث  يشعر  تصرف  بأي  يقوم  أال  للمبحوث  زيارته  أثناء  الباحث  عى  يجب   

باإلحراج، كرفض الضيافة والتعذر ورفض احتساء الشاي أو القهوة ألي سبب كان.

عدم االضرار النفسي واالجتماعي بالمبحوث الفقير، وتوفير وسائل الحماية الممكنة أن   

دعت الحاجة.

إذا كانت إجراءات البحث ال تعود بأية منافع فردية على الفقير، فيجب عدم السماح   

بحدوث ما يزيد على الحد األدنى من المخاطر.

الباحثن واملعنين قبل  تجنب إصدار أحكام وتصورات نمطية مسبقة من قبل   

إجراء البحث، وأثناءه، وبعده.
التعرف عىل مدى الحاجة إلى حماية حقوق المبحوث الفقير ورفاهيته.  

عدم تقديم أية وعود للمبحوث الفقير، واالكتفاء باطالعه على أهداف البحث ونتائجه.  

املشاركون البالغون وغري القادرين عىل منح املوافقة: 

غر  األشخاص  حقوق  عى  والحفاظ  الحماية  توفر  البحث  الباحث/فريق  عى  يجب   

القادرين عى منح املوافقة دون مساس؛ إما بسبب تدين املستوى التعليمي وصعوبة 

فهم اإلجراءات املتعلقة بإجراءات البحوث، أو ألن املشاركن لديهم لغة مختلفة عن 

الباحثين، أو ضعف قدراتهم العقلية أو الخرف.

يجب الحصول على موافقة شخص مفوض قانونيًّا ينوب عن الشخص غير القادر على   

إعطاء الموافقة.

بعد إمداده  بقدر االستطاعة،  للبحث  الخاضع  الحصول على موافقة الشخص  يجب   

بمعلومات كافية عن البحث تتناسب مع قدرته على فهم هذه المعلومات.

يجب احترام رفض المشاركين، واحتمالية انسحابهم من البحث.  

يجب تفادي المخاطر إلى أدنى حد أثناء إجراء الدراسة، وتقييم منافع البحث التي من   

المحتمل أن تعود على المشارك.

يجب على الباحث تحديد أهلية هذه الفئات وقدرتهم على اتخاذ القرارات حسب القدرة   

على فهم المعلومات وتقدير المواقف وعواقبها.

للفحوصات  تقييًما وافًيا وإخضاعهم  القرارات  اتخاذ  المشارك على  تقييم قدرة  يجب   

الطبية طيلة فرة إجراء البحث.
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  التجارب العلمية:

من  المسؤولة  الجهة  قبل  من  واعتمادها  تقديمها  تم  التي  الخطة  ببنود  االلتزام   

الجامعة.

الزمني وتخصيص  الجدول  فيما يخص  الجامعة  الممولة من  الجهة  بشروط  االلتزام   

بنود الميزانية وتقديم تقارير اإلنجاز المرحلية والنهائية.

مراعاة العدالة من قبل الباحث الرئيس يف توزيع العمل عى عناصر الفريق كما   

هو محدد يف املقرح أو خطة املشروع، مع مراعاة حقوقهم العلمية واملالية.
عدم إدخال أو استيراد مواد أو عناصر غير مصرح بها.  

البيئة سواء لغرض تجريبي أو  المبادرة بتطبيق أو نشر مواد أو عناصر حية في  عدم   

تطبيقي، دون تصريح رسمي موثق.

للكيماويات والمواد الخطرة داخل  التخزين واالستخدام اآلمن  آليات  بتطبيق  االلتزام   

المعامل مع تعريف التقنيين والعمال العاملين بالمشروع بخطورة تلك المواد وطرق 

التعامل معها، مع توثيق تلك اآلليات وعرضها بصورة مناسبة.

االلتزام بالحفاظ على سرية النتائج واتخاذ الباحث الرئيس اإلجراءات الالزمة لعدم تسربها.  

االلتزام بتوجيه الفنيين والتقنين والعاملن ملخاطر التجارب العلمية.  

  الكائنات الحية:

ات مجهزة بما يناسب التعامل مع الكائنات الحية من  مراعاة أن تكون المعامل والمخت�ب  

جهة النقل والحفظ، وتجنب التلوث والعدوى.

مع  المتعاملة  والعمال(  والتقنيون  )الباحثون  البشرية  القوى  تكون  أن  ضرورة   

المخلوقات الحية مؤهلة تماًما من المنظور العلمي والمهارى واألخالقي للتعامل مع 

تلك الكائنات.

التزام الباحث الرئيس بالحصول على الموافقات الرسمية عند استيراد أو إرسال أو نقل   

أو تخزين أي عنصر حي بغرض البحث العلمي.

ضرورة استخدام أقل عدد ممكن من حيوانات التجارب، وتجنب أذى تلك الحيوانات   

عند إجراء التجارب قدر اإلمكان.

االلتزام باإلحاطة الكاملة للقوى البشرية )الباحثين والتقنيين والعمال( بكافة الجوانب المتعلقة   

بالتجارب واآلثار التي يمكن أن تترتب عليها، وأخذ موافقة خطية من القائمين على التجربة.
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ضرورة إجراء كافة التجارب على الكائنات الدقيقة المعدية في معامل خاصة حفاًظا   

على العاملين ولمنع تسرب الكائنات المعدية خارج المعامل.

التزام الباحث بعدم إجراء تجارب التحوير الجيني على الكائنات الدقيقة المعدية.  

مراعاة الضوابط الشرعية واألخالقية بشأن بحوث هندسة الجينات بعدم إجراء بحوث   

أو  األجنة  تكوين  بغرض  )الجنينية(  الجذعية  الخاليا  تجارب  أو  البشري  االستنساخ 

االتجار في األعضاء البشرية.

االلتزام بالتخلص اآلمن من كافة المخلفات واآلثار الناتجة عن التجارب التي تجرى على   

الكائنات الحية.

التزام الباحث باإلبالغ الفوري للجهات المسؤولة عن أي خطأ تجريبي يترتب عليه ضرر   

للصحة العامة أو البيئة.

االلتزام بحظر النشر المخطط ألي نبات تم هندسته وراثًيا، وإجراء التجارب في أضيق   

الحدود في بيوت محمية ال تسمح بالتسرب، مع التخلص اآلمن تماًما من بقايا التجارب 

بعد انتهائها.

والمسببة  المفاجئة  )األحداث  األمراض  وتفشي  الكوارث  حاالت  في  البحوث  إجراء   

أو  االقتصادية  أو  الصحية  المؤسسات  استقرار  أو زعزعة  األرواح،  في  بالغة  لخسائر 

السياسية، أو إضعاف النظم الصحية(:

الكوارث  نتيجة  المتضررة  المجتمعات  في  العاملين  للباحثين  األمني  الدعم  توفير   

أو  الشديدة  المعارضة  الباحثون  يواجه  حيث  المعدية،  األمراض  تفشي  أو  الطبيعية 

الخطر الجسدي أو المعنوي أو تحديات تعترض إجراء البحث.

حقوقهم  وحماية  نفسي،  أو  جسدي  أذى  أي  من  البحث  في  المشاركين  حماية   

ومصالحهم.

للمخاطر  التعرض  باحتمالية  المشاركين  وإبالغ  والمنافع،  للمخاطر  تقييم  إجراء   

بوضوح.

االختيار العادل للمشاركين، وتقديم مبررات الستبعاد بعض الفئات.  

الثقة  على  للحفاظ  ضروري  أمر  مبكرة  مرحلة  في  البحوث  في  المجتمعات  إشراك   

المجتمعية بين األفراد ومؤسسات الدولة، مثل استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

حاالت  أثناء  محتملة  مخاوف  البحوث  أثارت  حال  يف  الروتوكوالت  توضيح   

الكوارث.
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املالحق

)١( نموذج اإلرشادات وإقرار الموافقة للمشاركين )البالغين( 

يتكون النموذج من قسمين:

اإلرشادات )منح المشارك معلومات حول الدراسة(  

اإلقرار )التوقيع حال الموافقة على المشاركة(  

القسم األول: اإلرشادات

مقدمة للمشارك:

اسم الباحث: ]أدخل اسمك الكامل[. 

عمل الباحث: ]أعمل في[.    

أدعوك للمشاركة يف دراسة بحثية حول ]أدخل موضوع الدراسة[.    

هــذه مقدمــة موـجـزة لــك تتضمــن ملخــص الدراســة وهدفهــا ملســاعدتك عــى تحديــد مــا إذا كنــت تريــد 
ويشــمل:  للدراســة  ملخــص  ]اذكــر  الفــور  عــى  تقــرر  أن  عليــك  وليــس  الدراســة،  هــذه  تشــارك يف  أن 
الهدف، موجز باإلجراءات التي سيتم القيام بها مثل إكمال استبانة ومقابلة، املخاطر األولية، مدة 
البحــث[. قــد تكــون هنــاك بعــض الكلمــات التــي ال تفهمهــا أو أشــياء تريــد منــي أن أشــرحها أكــر؛ ألنــك 
مهتــم أو قلــق، مــن فضلــك اطلــب منــي التوقــف يف أي وقــت وسأســتغرق بعــض الوقــت يف التوضيــح.

لماذا تتم دعوتي للمشاركة في هذه الدراسة البحثية؟

مؤهــاًل  املشــارك  يجعــل  الــذي  مــا  ]اشــرح  لأن  الدراســة؛  هــذه  يف  للمشــاركة  أدـعـوك 
الدراســة[.   هــذه  يف  للمشــاركة 

  عدد املشاركني:

للمشــاركن  اإلجمــايل  العــدد  ]أدخــل  مــن  واحــًدا  فســتكون  املشــاركة،  عــى  وافقــت  إذا 
الدراســة[. هــذه  يف  سيشــاركون  الذيــن 
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ماذا سأفعل إذا وافقت على المشاركة؟

ُيتوقــع  التــي  ]اشــرح اإلـجـراءات  بــاآليت  الدراســة، فســأقوم  عــى املشــاركة يف  إذا وافقــت 
أن يشــارك أو يقــوم بهــا املشــارك عــى ســبيل املثــال، تعبئــة اســتبانة أو اســتطالعات رأي 
أو املشــاركة يف مقابــالت أو املالحظــات ومــا إىل ذلــك[. قــد يكــون هنــاك تســجيل ـصـويت أو 
فيديو، وستتم الدراسة يف ]وضح أين سيتم تنفيذ الدراسة؟ وكم مرة سيتم إجراؤها؟ 

والوقــت املتوقــع، باإلضافــة املــدة اإلجماليــة للدراســة[.

ماذا يحدث إذا وافقت وغيرت رأيي الحًقا؟

مشــاركتك يف هــذه الدراســة طواعيــة، يف حــال قمــت بتغيــر رأيــك الحًقــا لــن تكــون هنــاك 
أيــة عواقــب. 

 ما الفوائد التي تعود علي في هذه الدراسة؟

فوائــد مشــاركتك يف هــذه الدراســة هــي ]صــف أيــة فوائــد محتملــة ومباـشـرة للمشــارك، 
وإذا لــم تكــن هنــاك فوائــد مباـشـرة فاســتخدم العبــارة التاليــة: قــد ال تكــون للمشــاركة يف 
هــذه الدراســة فوائــد مباشــرة لــك، لكنهــا ستســاعدين يف تعلــم واكتســاب معرفــة معينــة[. 
مشــاركة  مــن  اكتســابها  ســيتم  التــي  املعرفــة  ]اشــرح  هــي  ملشــاركتك  املحتملــة  واملعرفــة 

املشــارك يف هــذه الدراســة[. 

هل يمكن أن يحدث شيء سيئ لي إذا شاركت في هذه الدراسة؟

]اشــرح  الدراســة وتشــمل  هــذه  للمشــاركة يف  مــن املخاطــر واملضايقــات  أدىن  حــد  هنــاك 
التعــب وامللــل والقلــق ومــا إىل ذلــك[.   عــى ســبيل املثــال،  املخاطــر أو املضايقــات 

كيف ستتم حماية المعلومات التي سأدلي بها؟

ســيتم تخصيــص أرقــام  ســتكون ردودك مجهولــة وســرية ]اشــرح عــى ســبيل املثــال أنــه 
باملعلومــات  رئيســة  قائمــة  توجــد  وال  الدراســة،  أثـنـاء  مســتعارة  وأســماء  للمشــاركن 
الشخصية للمشاركن، ويتم الوصول إىل املعلومات الشخصية فقط من قبل الباحث 
أو فريــق البحــث الــذي يقــوم بالدراســة[. كذلــك ليســت هنــاك قائمــة رئيســة باملعلومــات 
املعلومــات  إىل  الوـصـول  ويتــم  لــك،  مســتعار  اســم  اســتخدام  وســيتم  الشــخصية، 
الشــخصية فقــط مــن قبــل الباحــث أو فريــق البحــث ]عــى ســبيل املثــال، االســم وتاريــخ 
امليالد والعنوان ورقم الهاتف والريد اإللكروين[. ويف حال تم استخدام نتائج الدراسة 
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يف التقاريــر أو العــروض التقديميــة أو املنشــورات، لــن يتــم اســتخدام اســمك[.باإلضافة 
بكلمــة  املحمــي  الكمبيوتــر  املثــال،  ســبيل  عــى  البيانــات  تخزيــن  مــكان  ]اشــرح  ذلــك  إىل 
لــه حــق الوـصـول إىل البيانــات عــى ســبيل املثــال، الباحــث وفريــق  ومــن ســيكون  مــرور، 
البحــث، ومــدة االحتفــاظ بالبيانــات عــى ســبيل املثــال، حتــى ٣ ســنوات، بعــد ذلــك يتــم 
لدراســات  ســنوات   ٣ عليهــا  املتفــق  املــدة  ضمــن  املعلومــات  اســتخدام  ويمكــن  إتالفهــا[. 
الدراســات  يف  املعلومــات  اســتخدام  عــى  املشــارك  موافقــة  ]اطلــب  مســتقبلية  بحثيــة 

املســتقبلية[.  البحثيــة 

هل سأحصل على أي شيء مقابل المشاركة في هذه الدراسة؟

قم بتضمن هذا السؤال فقط يف حالة وجود تعويض أو مقابل للمشاركة ]عى سبيل 
املثال، بطاقات الهدايا، اشراكات مجانية لفرة معينة وما إىل ذلك[.  

ماذا لو كان لدي أسئلة؟

إذا كانــت لديــك أســئلة ـحـول الدراســة، يمكنــك أن تســألني اآلن أو يف أي وقــت الحًقــا، 
ويمكنــك أيًضــا االتصــال بــي عــى ]أدخــل رقــم هاتفــك[ أو مراســلتي عــر الريــد اإللكــروين 

]أدخــل عنــوان الريــد اإللكــروين[.   

هل يمكن إيقاف هذا المشروع البحثي بشكل غير متوقع؟

إخطــار  ]يجــب  أســباب  لعــدة  متوقــع  غــر  بشــكل  البحثــي  املشــروع  هــذا  إيقــاف  يتــم  قــد 
تجعــل اإلنـهـاء  قــد  التــي  منــه واألســباب  قبــل االنتـهـاء  إنـهـاء املشــروع  باحتمــال  املشــارك 

ضروريًّــا[.  

من يقوم بتنفيذ وتمويل هذه الدراسة؟

أو  الراعــي  أو  الشــخص  اســم  ]اذكــر  بواســطة  الدراســة  هــذه  وتمويــل  تنفيــذ  يجــري 
املنظمة أو الشــركة أو الجامعة وما إىل ذلك[. وما إذا كان هناك منافع مالية قد تنتج 
هــذه  عــن إـجـراء  تنتــج  قــد  التــي  للمنافــع املاليــة  ]قــدم وصًفــا  الدراســة  هــذه  مــن إـجـراء 
الدراســة[. لكــن لــن تســتفيد مالًيــا مــن مشــاركتك يف هــذه الدراســة حتــى إذا تــم اكتشــاف 

نتائــج ذات قيمــة ماليــة. 
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الجزء الثاني: إقرار الموافقة
إفادة المشارك

لقــد قــرأت هــذه املعلومــات )أو تمــت قــراءة املعلومــات يل(، ولقــد تمــت اإلجابــة عــن   
أســئلتي، وأعلــم أنــه يمكننــي طــرح األســئلة الحًقــا إذا كان لــدي أي استفســارات، 

وأعلــم بأنــه يمكننــي االنســحاب يف أي وقــت دون عواقــب.

املثــال  ســبيل  عــى  الفيديــو،  بالصــوت/  تســجيله  يتــم  مــا  ]أدخــل  لـــ  اإلذن  أعطــي   
بــالت[.   املقا

لقد تم إخطاري باملخاطر املحتملة املرتبطة بهذه الدراسة.    

أفهم أن الدراسة تدور حول ]كتابة عنوان وهدف الدراسة[.        

بالتوقيع أدناه، فإين أقبل املشاركة يف هذه الدراسة.  

اسم املشارك .............................................................................

توقيع املشارك ...........................................................................

التاريخ .......................................................................................

إفادة الباحث

مــن أن  تأكــدت  مــا أســتطيع  بدقــة ورقــة املعلومــات للمشــارك، وبقــدر  ـقـرأت  لقــد   
الدراســة[.     إـجـراءات  ]اذكــر  اآليت  إـجـراء  ســيتم  أنــه  يفهــم  املشــارك 

عــن  اإلجابــة  تمــت  وقــد  الدراســة،  ـحـول  األســئلة  لطــرح  فرصــة  منــح املشــارك  تــم   
عــى  يجــر  لــم  أســتطيع، وأن املشــارك  مــا  وبقــدر  بشــكل صحيــح  األســئلة  جميــع 

طواعيــة. املوافقــة  تمــت  وقــد  املوافقــة،  إعـطـاء 

تم تقديم نسخة من نموذج املوافقة هذا إىل املشارك.  

اسم الباحث.......................................................................

توقيع الباحث.....................................................................

التاريخ.................................................................................



أخالقيات البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية

42

)2( نموذج اإلرشادات وإقرار الموافقة للوالدين/ األوصياء للطفل 

يتكون النموذج من قسمني:

  اإلرشادات )منح الوالدين/ األوصياء معلومات حول الدراسة(

  اإلقرار     )التوقيع في حال الموافقة على مشاركة الطفل(

القسم األول: اإلرشادات

مقدمة للوالدين/ األوصياء للطفل:

اسم الباحث: ]أدخل اسمك الكامل[. 

عمل الباحث: ]أعمل في[.    

أدعوك للمشاركة يف دراسة بحثية حول ]أدخل موضوع الدراسة[.    

هذه مقدمة موجزة لك تتضمن ملخص الدراســة وهدفها ملســاعدتك عى تحديد ما إذا 
كنــت تريــد أن يشــارك طفلــك يف هــذه الدراســة، وليــس عليــك أن تقــرر عــى الفــور ]اذكــر 
ملخــص للدراســة ويشــمل: الهــدف مــن الدراســة، موجــز باإلـجـراءات التــي ســيتم القيــام 
بهــا مثــل إكمــال اســتبانة ومقابلــة، املخاطــر األوليــة، مــدة البحــث[. قــد تكــون هنــاك بعــض 
الكلمــات التــي ال تفهمهــا أو أشــياء تريــد منــي أن أشــرحها أكــر؛ ألنــك مهتــم أو قلــق، مــن 

فضلــك اطلــب منــي التوقــف يف أي وقــت وسأســتغرق بعــض الوقــت يف التوضيــح.

لماذا تتم دعوة طفلي للمشاركة في هذه الدراسة البحثية؟

أدعــو طفلــك للمشــاركة يف هــذه الدراســة؛ لأن ]اشــرح مــا الــذي يجعــل الطفــل مؤهــاًل 
للمشــاركة يف هــذه الدراســة[. 

ماذا سيفعل طفلي إذا وافقت على مشاركته؟

التــي  بــاآليت ]اشــرح اإلـجـراءات  الدراســة، فســأقوم  إذا وافقــت عــى مشــاركة طفلــك يف 
ُيتوقــع أن يشــارك أو يقــوم بهــا الطفــل عــى ســبيل املثــال، تعبئــة اســتبانة، أو اســتطالعات 
تســجيل  هنــاك  يكــون  قــد  ذلــك[.  إىل  ومــا  واملالحظــات  مقابــالت،  يف  املشــاركة  أو  رأي، 
صــويت أو فديــو، وســتتم الدراســة يف ]وضــح أيــن ســيتم تنفيــذ الدراســة؟ وكــم مــرة ســيتم 

إجراؤهــا؟ والوقــت املتوقــع، باإلضافــة إىل املــدة اإلجماليــة للدراســة[.
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ماذا يحدث إذا وافقت وغيرت رأيي الحًقا؟

مشــاركة طفلــك يف هــذه الدراســة طواعيــة، يف حــال قمــت بتغيــر رأيــك الحًقــا لــن تكــون 
هنــاك أيــة عواقــب ]اذكــر عــى ســبيل املثــال، عــدم تأثــر درجــات الطفــل يف املدرســة أو عــدم 
حصولــه عــى ـعـالج أو رعايــة ومــا إىل ذلــك[ وباملثــل، إذا اختــار طفلــك عــدم املشــاركة أو 

االنســحاب مــن الدراســة يف أي وقــت، فلــن تكــون هنــاك عواقــب.

ما الفوائد التي تعود على طفلي في هذه الدراسة؟

فوائــد مشــاركة طفلــك يف هــذه الدراســة هــي ]صــف أي فوائــد محتملــة ومباـشـرة ملشــاركة 
تكــون  ال  قــد  التاليــة:  العبــارة  فاســتخدم  مباـشـرة  فوائــد  هنــاك  تكــن  لــم  وإذا  الطفــل، 
تعلــم  يف  ستســاعدين  لكنهــا  لطفلــك،  مباـشـرة  فوائــد  لهــا  الدراســة  هــذه  يف  املشــاركة 
واكتســاب معرفــة معينــة[. واملعرفــة املحتملــة ملشــاركة طفلــك هــي ]اشــرح املعرفــة التــي 

الدراســة[.  هــذه  الطفــل يف  مشــاركة  مــن  ســيتم اكتســابها 

هل يمكن أن يحدث شيء سيئ إذا كان طفلي مشارًكا في هذه الدراسة؟

]اشــرح  الدراســة وتشــمل  هــذه  للمشــاركة يف  مــن املخاطــر واملضايقــات  أدىن  حــد  هنــاك 
التعــب وامللــل والقلــق ومــا إىل ذلــك[.   عــى ســبيل املثــال،  املخاطــر أو املضايقــات 

ماذا يحدث للمعلومات التي تم جمعها من طفلي لهذه الدراسة؟

ســتكون ردود طفلــك مجهولــة وســرية ]اشــرح عــى ســبيل املثــال، بأنــه ســيتم تخصيــص 
أرقــام للمشــاركن وأســماء مســتعارة أثنــاء الدراســة، وال توجــد قائمــة رئيســة باملعلومــات 
الشخصية للمشاركن، ويتم الوصول إىل املعلومات الشخصية فقط من قبل الباحث 
أو فريــق البحــث الــذي يقــوم بالدراســة[. كذلــك ليســت هنــاك قائمــة رئيســة باملعلومــات 
إىل  الوـصـول  ويتــم  لطفلــك،  مســتعار  اســم  اســتخدام  وســيتم  لطفلــك،  الشــخصية 
املعلومــات الشــخصية فقــط مــن قبــل الباحــث أو فريــق البحــث ]عــى ســبيل املثــال، االســم 
وتاريــخ امليــالد والعنــوان ورقــم الهاتــف والريــد اإللكــروين[. ويف حــال تــم اســتخدام نتائــج 
اســم  اســتخدام  يتــم  لــن  املنشــورات،  أو  التقديميــة  العــروض  أو  التقاريــر  يف  الدراســة 
طفلــك[. باإلضافــة إىل ذلــك ]اشــرح مــكان تخزيــن البيانــات عــى ســبيل املثــال، الكمبيوتــر 
املثــال،  ســبيل  عــى  البيانــات  إىل  الوـصـول  حــق  لــه  ســيكون  مــن  مــرور،  بكلمــة  املحمــي 
الباحــث وفريــق البحــث، مــدة االحتفــاظ بالبيانــات عــى ســبيل املثــال، حتــى ٣ ســنوات، 
بعــد ذلــك يتــم إتالفهــا[. ويمكــن اســتخدام املعلومــات ضمــن املــدة املتفــق عليهــا ٣ ســنوات 



أخالقيات البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية

44

لدراسات بحثية مستقبلية ]اطلب موافقة الوالدين/األوصياء عى استخدام املعلومات 
يف الدراســات البحثيــة املســتقبلية[. 

هل يحصل طفلي على أي شيء مقابل المشاركة في هذه الدراسة؟

قم بتضمن هذا السؤال فقط يف حالة وجود تعويض أو مقابل للمشاركة ]عى سبيل 
املثال، بطاقات الهدايا، اشراكات مجانية لفرة معينة وما إىل ذلك[.  

ماذا لو كان لدي أسئلة؟

إذا كانــت لديــك أســئلة ـحـول الدراســة، يمكنــك أن تســألني اآلن أو يف أي وقــت الحًقــا، 
ويمكنــك أيًضــا االتصــال بــي عــى ]أدخــل رقــم هاتفــك[ أو مراســلتي عــر الريــد اإللكــروين 

]أدخــل عنــوان الريــد اإللكــروين[.   

هل يمكن إيقاف هذا المشروع البحثي بشكل غير متوقع؟

إخطــار  ]يجــب  أســباب  لعــدة  متوقــع  غــر  بشــكل  البحثــي  املشــروع  هــذا  إيقــاف  يتــم  قــد 
تجعــل اإلنـهـاء  قــد  التــي  منــه واألســباب  قبــل االنتـهـاء  إنـهـاء املشــروع  باحتمــال  املشــارك 

ضروريًــا[.  

من يقوم بتنفيذ وتمويل هذه الدراسة؟

 يجــري تنفيــذ وتمويــل هــذه الدراســة بواســطة ]اذكــر اســم الشــخص أو الراعــي أو املنظمــة 
أو الشركة أو الجامعة وما إىل ذلك[. وما إذا كان هناك منافع مالية قد تنتج من إجراء 
هــذه الدراســة ]قــدم وصًفــا للمنافــع املاليــة التــي قــد تنتــج عــن إـجـراء هــذه الدراســة[. لكــن 
لــن تســتفيد مالًيــا مــن مشــاركتك يف هــذه الدراســة حتــى إذا تــم اكتشــاف نتائــج ذات قيمــة 

مالية. 
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الجزء الثاني: إقرار الموافقة
إفادة الوالدين / األوصياء للطفل 

لقــد ـقـرأت هــذه املعلومــات )أو تمــت ـقـراءة املعلومــات يل(،ولقــد تمــت اإلجابــة عــن   
أســئلتي، وأعلــم أنــه يمكننــي طــرح األســئلة الحًقــا إذا كان لــدي أيــة استفســارات، 

االنســحاب يف أي وقــت دون عواقــب. وأعلــم أنــه يمكننــي 

أعطي اإلذن لـ ]أدخل ما يتم تسجيله بالصوت / الفيديو، عى سبيل املثال املقابالت[.    

لقد تم إخطاري باملخاطر املحتملة املرتبطة بهذه الدراسة.    

أفهم أن الدراسة تدور حول ]كتابة عنوان وهدف الدراسة[.        

بالتوقيع أدناه، فإين أقبل مشاركة طفيل يف هذه الدراسة.   

اسم الوالد/ الويص...............................................................

توقيع الوالد/ الويص.............................................................

اسم الطفل املشارك..............................................................

التاريخ....................................................................................

إفادة الباحث

مــن أن  تأكــدت  مــا أســتطيع  بدقــة ورقــة املعلومــات للمشــارك، وبقــدر  ـقـرأت  لقــد   
الدراســة[.     إـجـراءات  ]اذكــر  اآليت  إـجـراء  ســيتم  أنــه  يفهمــون  األوصـيـاء  الوالديــن/ 

تمــت  وقــد  الدراســة،  ـحـول  األســئلة  لطــرح  فرصــة  األوصـيـاء  الوالديــن/  منــح  تــم   
اإلجابة عن جميع األسئلة بشكل صحيح وبقدر ما أستطيع، ولم ُيجر الوالدان/ 

تمــت املوافقــة طواعيــة. عــى إعـطـاء املوافقــة، وقــد  األوصـيـاء 

تم تقديم نسخة من نموذج املوافقة هذا إىل الوالدين/ األوصياء.  

اسم الباحث........................................................................

توقيع الباحث.....................................................................

التاريخ.................................................................................
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)3( نموذج اإلرشادات وإقرار الموافقة لألطفال

يتكون النموذج من قسمني:

  اإلرشادات )منح الطفل معلومات حول الدراسة(

  اإلقرار    )التوقيع في حال الموافقة على المشاركة(

القسم األول: اإلرشادات

مقدمة للطفل:

اسم الباحث: ]أدخل اسمك الكامل[. 

عمل الباحث: ]أعمل في[.    

أدعوك للمشاركة يف دراسة بحثية حول ]أدخل موضوع الدراسة[.    

هــذه مقدمــة موـجـزة لــك ســأقدم لــك خاللهــا الهــدف مــن الدراســة، وســأدعوك لتكــون 
التــي ســيتم  باإلـجـراءات  الهــدف، موجــز  الدراســة ويشــمل،  ]اذكــر ملخــص  منهــا  ـجـزًءا 
القيــام بهــا مثــل إكمــال اســتبانة ومقابلــة، املخاطــر األوليــة، مــدة البحــث[. يمكنــك اختيــار 
مــا إذا كنــت تريــد املشــاركة أم ال، لقــد ناقشــنا هــذا البحــث مــع والديــك / أوصيائــك، وهــم 
يعلمــون أننــا نطلــب موافقتــك أيًضــا، ولكــن إذا كنــت ال ترغــب يف املشــاركة يف البحــث، فــال 
داعي لذلك، حتى إذا وافق والديك / أوصيائك يمكنك أن تقرر ما إذا كنت ستشارك أم 
ال، ليــس عليــك أن تقــرر عــى الفــور[. قــد تكــون هنــاك بعــض الكلمــات التــي ال تفهمهــا أو 
أشــياء تريــد منــي أن أشــرحها أكــر؛ ألنــك مهتــم أو قلــق، مــن فضلــك اطلــب منــي التوقــف 

يف أي وقــت وسأســتغرق بعــض الوقــت يف التوضيــح.

لماذا تتم دعوتي للمشاركة في هذه الدراسة البحثية؟

أدعوك للمشاركة يف هذه الدراسة؛ ألن ]اشرح ما الذي يجعل الطفل مؤهاًل للمشاركة 
يف هذه الدراسة[. 

  عدد املشاركني:

للمشــاركن  اإلجمــايل  العــدد  ]أدخــل  مــن  واحــًدا  فســتكون  املشــاركة،  عــى  وافقــت  إذا 
الدراســة[. هــذه  يف  سيشــاركون  الذيــن 
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ماذا ُيطلب مني أن أفعل؟

إذا وافقــت، فســوف أطلــب منــك ]وصــف مــا ســُيطلب مــن الطفــل القيــام بــه بلغــة بســيطة 
تتناسب مع عمر الطفل ونضجه، واملدة التي سيستغرقها البحث، وهل سيتم تسجيل 

املقابلــة صــوت أو صــورة؟ يجــب توضيــح أنــك لــن تســجل للطفــل بــدون إذنــه[. 

ما الفوائد التي تعود علي من المشاركة في هذه الدراسة؟

لــم  إذا شــاركت يف هــذه الدراســة، فيمكنــك ]اشــرح الفوائــد للطفــل بلغــة بســيطة، إذا 
تكــن هنــاك فوائــد مباشــرة للطفــل، فاســتخدم العبــارة التاليــة: قــد ال تكــون للمشــاركة يف 
هــذه الدراســة فوائــد مباشــرة لــك، لكنهــا ستســاعدين يف تعلــم واكتســاب معرفــة معينــة[. 
مشــاركة  مــن  اكتســابها  ســيتم  التــي  املعرفــة  ]اشــرح  هــي  ملشــاركتك  املحتملــة  واملعرفــة 

الطفــل يف هــذه الدراســة[. 

هل يمكن أن يحدث لي شيء سيئ إذا شاركت في هذه الدراسة؟

ال أتوقــع حــدوث أي يشء ســيئ لــك ]صــف املخاطــر واملضايقــات املحتملــة للطفــل بلغــة 
بالتعــب  شــعرت  إذا  ذلــك[  إىل  ومــا  والقلــق  وامللــل  التعــب  املثــال،  ســبيل  عــى  بســيطة 

قـصـرة. اـسـراحة  وســنأخذ  بذلــك  أعلمنــي 

من سيعرف بأني مشارك في هذه الدراسة؟

أو  تســتجيب  كيــف  آخــر  شــخص  أي  أخــر  فلــن  املشــاركن،  ضمــن  تكــون  أن  قــررت  إذا 
لــو ســألني والداك/أوصيــاؤك أو مدرســتك، فلــن أخرهــم بمــا تقولــه أو  تتـصـرف، حتــى 

الدراســة. هــذه  يف  تفعلــه 

هل يجب أن أشارك في هذه الدراسة؟

املشــاركة يف هــذه الدراســة طواعيــة، ولــن يغضــب أحــد أو ينزعــج إذا كنــت ال تريــد القيــام 
ســبيل  عــى  ]اذكــر  عواقــب  أيــة  هنــاك  تكــون  ولــن  رأيــك الحًقــا،  تغيــر  ويمكنــك  بذلــك، 
املثال، عدم تأثر درجات الطفل يف املدرسة أو حصوله عى عالج أو رعاية وما إىل ذلك[.   

ماذا لو كان لدى أسئلة؟

أثـنـاء  وقــت  أو يف أي  تســألني اآلن  أن  يمكنــك  الدراســة،  ـحـول  أســئلة  لديــك  كانــت  إذا 
الدراســة، يمكنــك أيًضــا االتصــال بــي عــى ]أدخــل رقــم هاتفــك[ أو مراســلتي عــر الريــد 

اإللكــروين[.   الريــد  عنــوان  ]أدخــل  اإللكــروين 
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كيف ستتم حماية المعلومات التي سأدلي بها؟

ستكون ردودك واملعلومات التي تديل بها مجهولة وسرية، ولن يتم مشاركة معلوماتك مع أي 
شــخص خــارج الدراســة، ]اشــرح عــى ســبيل املثــال، بــأن هنــاك حــدود للســرية، وهنــاك معلومــات 
معينــة يمكــن مشــاركة الوالديــن أو أوصيــاء الطفــل بهــا، وأنــه ســيتم تخصيــص أرقــام للمشــاركن 
وأســماء مســتعارة أثـنـاء الدراســة، وال توجــد قائمــة رئيســة باملعلومــات الشــخصية للمشــاركن، 
يقــوم  الــذي  البحــث  فريــق  الباحــث أو  قبــل  مــن  فقــط  الشــخصية  إىل املعلومــات  الوـصـول  ويتــم 
بالدراســة[. كذلــك ليســت هنــاك قائمــة رئيســة باملعلومــات الشــخصية، وســيتم اســتخدام اســم 
مســتعار لــك، ويتــم الوـصـول إىل املعلومــات الشــخصية فقــط مــن قبــل الباحــث أو فريــق البحــث 
]عــى ســبيل املثــال، االســم وتاريــخ امليــالد والعنــوان ورقــم الهاتــف والريــد اإللكــروين[. يف حــال تــم 
يتــم اســتخدام  لــن  اســتخدام نتائــج الدراســة يف التقاريــر أو العــروض التقديميــة أو املنشــورات، 
اســمك[.باإلضافة إىل ذلــك ]اشــرح مــكان تخزيــن البيانــات عــى ســبيل املثــال، الكمبيوتــر املحمــي 
وفريــق  الباحــث  املثــال،  ســبيل  عــى  البيانــات  إىل  الوـصـول  حــق  لــه  ســيكون  مــن  مــرور،  بكلمــة 
البحــث، مــدة االحتفــاظ بالبيانــات عــى ســبيل املثــال، حتــى ٣ ســنوات، بعــد ذلــك يتــم إتالفهــا[. 
مســتقبلية  بحثيــة  لدراســات  ســنوات   ٣ عليهــا  املــدة املتفــق  ضمــن  اســتخدام املعلومــات  ويمكــن 

]اطلــب موافقــة املشــارك عــى اســتخدام املعلومــات يف الدراســات البحثيــة املســتقبلية[. 

هل سأحصل على أي شيء مقابل المشاركة في هذه الدراسة؟

عــى ســبيل املثــال، بطاقــات  الســؤال فقــط يف حالــة وجــود تعويــض  هــذا  ]قــم بتضمــن 
الهدايــا ومــا إىل ذلــك[.  

هل يمكن إيقاف هذا املشروع البحثي بشكل غر متوقع؟

إخطــار  ]يجــب  أســباب  لعــدة  متوقــع  غــر  بشــكل  البحثــي  املشــروع  هــذا  إيقــاف  يتــم  قــد 
تجعــل اإلنـهـاء  قــد  التــي  منــه واألســباب  قبــل االنتـهـاء  إنـهـاء املشــروع  باحتمــال  املشــارك 

ضروريًــا[.  

من يقوم بتنفيذ وتمويل هذه الدراسة؟

 يجــري تنفيــذ وتمويــل هــذه الدراســة بواســطة ]اذكــر اســم الشــخص أو الراعــي أو املنظمــة 
أو الشــركة أو الجامعــة ومــا إىل ذلــك[. ومــا إذا كان هنــاك منافــع ماليــة قــد تنتــج مــن إجــراء 
هــذه الدراســة ]قــدم وصًفــا للمنافــع املاليــة التــي قــد تنتــج عــن إجــراء هــذه الدراســة[. لكــن لــن 
تستفيد مالًيا من مشاركتك يف هذه الدراسة حتى إذا تم اكتشاف نتائج ذات قيمة مالية. 



49

الجزء الثاني: إقرار الموافقة
إفادة الطفل

لقــد قــرأت هــذه املعلومــات )أو تمــت قــراءة املعلومــات يل(، ولقــد تمــت اإلجابــة عــن   
أســئلتي، وأعلــم أنــه يمكننــي طــرح األســئلة الحًقــا إذا كان لــدي أي استفســارات، 

وأعلــم بأنــه يمكننــي االنســحاب يف أي وقــت دون عواقــب.

أعطي اإلذن لـ ]أدخل ما يتم تسجيله بالصوت / الفيديو، عى سبيل املثال املقابالت[.    

لقد تم إخطاري باملخاطر املحتملة املرتبطة بهذه الدراسة.    

أفهم أن الدراسة تدور حول ]كتابة عنوان وهدف الدراسة[.        

بالتوقيع أدناه، فإين أقبل املشاركة يف هذه الدراسة.   

اسم الطفل املشارك..............................................................

توقيع الطفل املشارك............................................................

التاريخ/...................................................................................

إفادة الباحث

مــن أن  تأكــدت  مــا أســتطيع  بدقــة ورقــة املعلومــات للمشــارك، وبقــدر  ـقـرأت  لقــد   
الدراســة[. إـجـراءات  ]اذكــر  اآليت  إـجـراء  ســيتم  أنــه  يفهــم  الطفــل 

تم منح الطفل فرصة لطرح األسئلة حول الدراسة، وقد تمت اإلجابة عن جميع   
األسئلة بشكل صحيح وبقدر ما أستطيع، ولم ُيجر الطفل عى إعطاء املوافقة، 

وقــد تمــت املوافقــة طواعيــة.

تم تقديم نسخة من نموذج املوافقة هذا إىل الطفل.  

اسم الباحث.......................................................................

توقيع الباحث.....................................................................

التاريخ................................................................................
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)4( نموذج اإلرشادات وإقرار الموافقة للسجناء  

يتكون النموذج من قسمني:

  اإلرشادات )منح السجين معلومات حول الدراسة(

  اإلقرار     )التوقيع في حال الموافقة على المشاركة(

القسم األول: اإلرشادات

إجراءات يجب االلتزام بها من قبل الباحث قبل البدء يف الدراسة:

يؤثــر  قــد  القاـنـوين، ممــا  فئــة معرضــة لخطــر اإلـكـراه بســبب وضعهــم  الســجناء  يشــكل 
عــى قدرتهــم عــى اتخــاذ ـقـرار طوعــي فيمــا يتعلــق باملشــاركة يف البحــث؛ لذلــك يتطلــب 
إدراج اعتبارات أخالقية لحمايتهم من األذى. فالسجن هو كل فرد يحتجز يف مؤسسة 
بموجــب  عليهــم  األـفـراد املحكــوم  أي  العقليــة،  للصحــة  مراكــز  أو  إصالحيــة  أو  عقابيــة 
قانون جنايئ أو مدين أو األفراد املحتجزين بانتظار املحاكمة، البالغن منهم واألحداث. 
لذلــك فــإن اختيــار املشــاركن داخــل الســجن يجــب أن يكــون عــاداًل، وأال تتضمــن الدراســة 
تجــارب طبيــة أو اختبــارات صيدالنيــة. كمــا يجــب الحـصـول عــى املوافقــات األخــرى التــي 
قــد تكــون مطلوبــة اعتمــاًدا عــى السياســات واإلـجـراءات الخاصــة باملؤسســة العقابيــة أو 

اإلصالحيــة أو مراكــز الصحــة العقليــة.   

مقدمة للسجني:

اسم الباحث: ]أدخل اسمك الكامل[. 

عمل الباحث: ]أعمل في[.    

أدعوك للمشاركة يف دراسة بحثية حول ]أدخل موضوع الدراسة[.    

هــذه مقدمــة موـجـزة لــك تتضمــن ملخــص الدراســة وهدفهــا؛ ملســاعدتك عــى تحديــد مــا 
إذا كنت تريد أن تشارك يف هذه الدراسة، وليس عليك أن تقرر عى الفور ]اذكر الهدف 
الســجون  دراســة  تشــمل  الدراســة  هــل  املثــال  ســبيل  عــى  لهــا،  وملخــص  الدراســة  مــن 
باعتبارهــا هيــاكل مؤسســية، واإلجــراءات املتبعــة فيهــا، والتأثــرات املحتملــة للســجن عــى 
معرفــة   تشــمل  أو  مســجونن،  كأشــخاص  الســجناء  تشــمل  أنهــا  أو  الســجناء؟  ســلوك 
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املشــكالت االجتماعيــة والنفســية املرتبــة عــى إدمــان الكـحـول أو املخــدرات أو االعتــداءات 
الجنســية ومــا إىل ذلــك[. وقــد تكــون هنــاك بعــض الكلمــات التــي ال تفهمهــا أو أشــياء تريــد 
مني أن أشرحها أكر؛ ألنك مهتم أو قلق، فمن فضلك اطلب مني التوقف يف أي وقت 

وسأســتغرق بعــض الوقــت يف التوضيــح.      

لماذا تتم دعوتي للمشاركة في هذه الدراسة البحثية؟

 / مؤهــاًل  الســجن  يجعــل  الــذي  مــا  ]اشــرح  الدراســة؛ ألن  هــذه  يف  للمشــاركة  أدـعـوك 
املؤسســة مؤهلــة للمشــاركة يف هــذه الدراســة[. ]يقــدم الباحــث بيــان تفصيــيل بإـجـراءات 
بمــا يف ذلــك تريــر إـجـراءات االختيــار  اختيــار الســجناء والخصائــص املطلوبــة للدراســة، 
لضمــان العدالــة لجميــع الســجناء والحصانــة مــن التدخــل التعســفي مــن قبــل مســؤويل 

الســجناء[.   أو  الســجن 

للمشــاركن  اإلجمــايل  العــدد  ]أدخــل  مــن  واحــًدا  فســتكون  املشــاركة،  عــى  وافقــت  إذا 
الدراســة[. هــذه  يف  سيشــاركون  الذيــن 

ماذا سأفعل إذا وافقت على المشاركة؟

ُيتوقــع  التــي  ]اشــرح اإلـجـراءات  بــاآليت  الدراســة، فســأقوم  عــى املشــاركة يف  إذا وافقــت 
أن يشــارك أو يقــوم بهــا الســجن عــى ســبيل املثــال، تعبئــة اســتبانة أو اســتطالعات رأي 
أو املشــاركة يف مقابــالت واملالحظــات ومــا إىل ذلــك[. قــد يكــون هنــاك تســجيل ـصـويت أو 
فيديو، وستتم الدراسة يف ]وضح أين سيتم تنفيذ الدراسة؟ وكم مرة سيتم إجراؤها؟ 

والوقــت املتوقــع باإلضافــة إىل املــدة اإلجماليــة للدراســة[.

ماذا يحدث إذا وافقت وغيرت رأيي الحًقا؟

مشــاركتك يف هــذه الدراســة طواعيــة، يف حــال قمــت بتغيــر رأيــك الحًقــا لــن تكــون هنــاك 
أيــة عواقــب ]اذكــر عــى ســبيل املثــال أنــه لــن يكــون هنــاك أي تأثــر عــى تاريــخ إطــالق ســراح 

الســجن املشــارك، أو أهليــة اإلـفـراج املشــروط عنــه[. 

ما الفوائد التي تعود علي في هذه الدراسة؟

ملشــاركة  ومباـشـرة  محتملــة  فوائــد  أي  ]صــف  هــي  الدراســة  هــذه  يف  مشــاركتك  فوائــد 
تكــون  ال  قــد  التاليــة:  العبــارة  فاســتخدم  مباـشـرة  فوائــد  هنــاك  تكــن  لــم  وإذا  الســجن، 
للمشــاركة يف هــذه الدراســة فوائــد مباـشـرة لــك، لكنهــا ستســاعدين يف تعلــم واكتســاب 
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معرفــة معينــة[. واملعرفــة املحتملــة ملشــاركتك هــي ]اشــرح املعرفــة التــي ســيتم اكتســابها 
تقــدم املعرفــة[.  يف  ومســاهمتها  النتائــج املتوقعــة  وأهميــة 

 هل يمكن أن يحدث لي شيء سيئ إذا شاركت في هذه الدراسة؟

مناقشــة املخاطــر التــي ينطــوي عليهــا البحــث، والتريــر ـحـول كيفيــة تناُســب املخاطــر مــع 
املخاطــر التــي يمكــن أن يقبلهــا املتطوعــون مــن غــر الســجناء ]اشــرح املخاطــر أو املضايقــات 
عــى ســبيل املثــال، الخــوف مــن االعتــداءات والتنمــر مــن قبــل املســاجن أو أحــد موظفــي 

الســجن ومــا إىل ذلــك[.  

كيف ستتم حماية المعلومات التي سأدلي بها؟

ســيتم تخصيــص أرقــام  أنــه  وســرية ]اشــرح عــى ســبيل املثــال  ســتكون ردودك مجهولــة 
باملعلومــات  رئيســة  قائمــة  توجــد  وال  الدراســة،  أثـنـاء  مســتعارة  وأســماء  للمشــاركن 
الشخصية للمشاركن، ويتم الوصول إىل املعلومات الشخصية فقط من قبل الباحث 
أو فريــق البحــث الــذي يقــوم بالدراســة[. كذلــك ليســت هنــاك قائمــة رئيســة باملعلومــات 
املعلومــات  إىل  الوـصـول  ويتــم  لــك،  مســتعار  اســم  اســتخدام  وســيتم  الشــخصية، 
الشــخصية فقــط مــن قبــل الباحــث أو فريــق البحــث ]عــى ســبيل املثــال، االســم وتاريــخ 
امليــالد والعنــوان ورقــم الهاتــف والريــد اإللكــروين[. يف حــال تــم اســتخدام نتائــج الدراســة 
يف التقاريــر أو العــروض التقديميــة أو املنشــورات، لــن يتــم اســتخدام اســمك[. باإلضافــة 
إىل ذلك ]اشرح مكان تخزين البيانات عى سبيل املثال، الكمبيوتر املحمي بكلمة مرور، 
مــن ســيكون لــه حــق الوـصـول إىل البيانــات عــى ســبيل املثــال، الباحــث وفريــق البحــث، 
يتــم إتالفهــا،  حتــى ٣ ســنوات، بعــد ذلــك  عــى ســبيل املثــال،  مــدة االحتفــاظ بالبيانــات 
باســتثناء ســجالت البيانــات املحوســبة املحفوظــة يف موقــع رســمي لــوزارة العــدل[. أيًضــا 
بهــا الســجن ]عــى  ـيـديل  التــي  التنبيــه بشــأن تقديــم ضمانــات لســرية بعــض املعلومــات 
ســبيل املثــال، قــد ال يضمــن الباحــث الســرية عندمــا يشــر الســجن إىل نيــة ارتــكاب ســلوك 
إجرامــي يف املســتقبل أو يــؤذي نفســه أو أي شــخص آخــر، أو نيــة الهــروب مــن املؤسســة 
أو مغادرتهــا بــدون إذن[. أمــا مــا يتعلــق بنشــر نتائــج الدراســة، يشــر الباحــث إىل ضــرورة 
أخــذ املوافقــة مــن إدارة الســجن. ويمكــن اســتخدام املعلومــات ضمــن املــدة املتفــق عليهــا 
عــى ســبيل املثــال، ٣ ســنوات لدراســات بحثيــة مســتقبلية ]اطلــب موافقــة املشــارك عــى 

اســتخدام املعلومــات يف الدراســات البحثيــة املســتقبلية[. 
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 هل سأحصل على أي شيء مقابل المشاركة في هذه الدراسة؟

قم بتضمن هذا السؤال فقط يف حالة وجود تعويض أو مقابل للمشاركة ]عى سبيل 
املثال، فرص الكســب يف الســجن مقابل أداء بعض األعمال، تقديم املشــروبات الغازية 

والوجبات الخفيفة أثناء الدراســة وما إىل ذلك[. 

ماذا لو كان لدي أسئلة؟

إذا كانــت لديــك أســئلة ـحـول الدراســة، يمكنــك أن تســألني اآلن أو يف أي وقــت الحًقــا، 
ويمكنــك أيًضــا االتصــال بــي عــى ]أدخــل رقــم هاتفــك[ أو مراســلتي عــر الريــد اإللكــروين 

]أدخــل عنــوان الريــد اإللكــروين[.  

هل يمكن إيقاف هذا المشروع البحثي بشكل غير متوقع؟

قد يتم إيقاف هذا املشروع البحثي بشكل غر متوقع لعدة أسباب ]يجب إخطار املشارك 
باحتمال إنهاء املشروع قبل االنتهاء منه واألسباب التي قد تجعل اإلنهاء ضروريًا[.  

من يقوم بتنفيذ وتمويل هذه الدراسة؟

 يجــري تنفيــذ وتمويــل هــذه الدراســة بواســطة ]اذكــر اســم الشــخص أو الراعــي أو املنظمــة 
أو الشركة أو الجامعة وما إىل ذلك[. وما إذا كان هناك منافع مالية قد تنتج من إجراء 
هــذه الدراســة ]قــدم وصًفــا للمنافــع املاليــة التــي قــد تنتــج عــن إـجـراء هــذه الدراســة[. لكــن 
لــن تســتفيد مالًيــا مــن مشــاركتك يف هــذه الدراســة حتــى إذا تــم اكتشــاف نتائــج ذات قيمــة 

مالية. 
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الجزء الثاني: إقرار الموافقة
إفادة السجين

لقــد ـقـرأت هــذه املعلومــات )أو تمــت ـقـراءة املعلومــات يل(،ولقــد تمــت اإلجابــة عــن   
أســئلتي، وأعلــم أنــه يمكننــي طــرح األســئلة الحًقــا إذا كان لــدي أي استفســارات، 

االنســحاب يف أي وقــت دون عواقــب. بأنــه يمكننــي  وأعلــم 

املثــال  ســبيل  عــى  الفيديــو،   / بالصــوت  تســجيله  يتــم  مــا  ]أدخــل  لـــ  اإلذن  أعطــي   
املقابــالت[.  

لقد تم إخطاري باملخاطر املحتملة املرتبطة بهذه الدراسة.    

أفهم أن الدراسة تدور حول ]كتابة عنوان وهدف الدراسة[.        

بالتوقيع أدناه، فإين أقبل املشاركة يف هذه الدراسة.  

اسم السجن.......................................................................

توقيع السجن.....................................................................

التاريخ..................................................................................

إفادة الباحث

مــن أن  تأكــدت  مــا أســتطيع  بدقــة ورقــة املعلومــات للمشــارك، وبقــدر  ـقـرأت  لقــد   
الدراســة[. إـجـراءات  ]اذكــر  اآليت  إـجـراء  ســيتم  أنــه  يفهــم  الســجن 

عــن  تمــت اإلجابــة  الدراســة، وقــد  ـحـول  لطــرح األســئلة  الســجن فرصــة  منــح  تــم   
جميــع األســئلة بشــكل صحيــح وبقــدر مــا أســتطيع، ولــم ُيجــر الســجن عــى إعطــاء 

تمــت املوافقــة طواعيــة. املوافقــة، وقــد 

تم تقديم نسخة من نموذج املوافقة هذا إىل السجن.  

اسم الباحث.......................................................................

توقيع الباحث.....................................................................

التاريخ/...............................................................................
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)5( نموذج اإلرشادات وإقرار الموافقة للمرضى 

يتكون النموذج من قسمني:

  اإلرشادات )منح المريض معلومات حول الدراسة(

  اإلقرار     )التوقيع في حال الموافقة على المشاركة(

القسم األول: اإلرشادات

مقدمة للمريض:

اسم الباحث: ]أدخل اسمك الكامل[. 

عمل الباحث: ]أعمل في[.    

أدعوك للمشاركة يف دراسة بحثية حول ]أدخل موضوع الدراسة[.    
هذه مقدمة موجزة لك تتضمن ملخص الدراســة وهدفها ملســاعدتك عى تحديد ما إذا 
كنــت تريــد أن تشــارك يف هــذه الدراســة، وليــس عليــك أن تقــرر عــى الفــور ]اذكــر ملخــص 
إكمــال  مثــل  بهــا  القيــام  ســيتم  التــي  باإلـجـراءات  موجــز  الهــدف،  ويشــمل،  للدراســة 
اســتبانة ومقابلــة، املخاطــر األوليــة، مــدة البحــث[. قــد تكــون هنــاك بعــض الكلمــات التــي 
ال تفهمهــا أو أشــياء تريــد منــي أن أشــرحها أكــر؛ ألنــك مهتــم أو قلــق، مــن فضلــك اطلــب 

منــي التوقــف يف أي وقــت وسأســتغرق بعــض الوقــت يف التوضيــح.

لماذا تتم دعوتي للمشاركة في هذه الدراسة البحثية؟

مؤهــاًل  املشــارك  يجعــل  الــذي  مــا  ]اشــرح  ألن  الدراســة؛  هــذه  يف  للمشــاركة  أدـعـوك 
الدراســة[.   هــذه  يف  للمشــاركة 

  عدد املشاركني:

للمشــاركن  اإلجمــايل  العــدد  ]أدخــل  مــن  واحــًدا  فســتكون  املشــاركة،  عــى  وافقــت  إذا 
الدراســة[. هــذه  يف  سيشــاركون  الذيــن 

ماذا سأفعل إذا وافقت على المشاركة؟

ُيتوقــع  التــي  ]اشــرح اإلـجـراءات  بــاآليت  الدراســة، فســأقوم  عــى املشــاركة يف  إذا وافقــت 
أن يشــارك أو يقــوم بهــا املشــارك عــى ســبيل املثــال، تعبئــة اســتبانة أو اســتطالعات رأي 
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أو املشــاركة يف مقابــالت واملالحظــات ومــا إىل ذلــك[. قــد يكــون هنــاك تســجيل ـصـويت أو 
فيديو، وستتم الدراسة يف ]وضح أين سيتم تنفيذ الدراسة؟ وكم مرة سيتم إجراؤها؟ 

والوقــت املتوقــع باإلضافــة إىل املــدة اإلجماليــة للدراســة[.

ماذا يحدث إذا وافقت وغيرت رأيي الحًقا؟

مشــاركتك يف هــذه الدراســة طواعيــة، يف حــال قمــت بتغيــر رأيــك الحًقــا لــن تكــون هنــاك 
أيــة عواقــب. 

 ما الفوائد التي تعود علي في هذه الدراسة؟

فوائــد مشــاركتك يف هــذه الدراســة هــي ]صــف أي فوائــد محتملــة ومباشــرة للمشــارك عــى 
فوائــد  هنــاك  تكــن  لــم  وإذا  نفــي.  دعــم  أو  مجــاين  ـعـالج  عــى  الحـصـول  ســبيل املثــال، 
مباشرة فاستخدم العبارة التالية: قد ال تكون للمشاركة يف هذه الدراسة فوائد مباشرة 
لــك، لكنهــا ستســاعدين يف تعلــم واكتســاب معرفــة معينــة[. واملعرفــة املحتملــة ملشــاركتك 

هــي ]اشــرح املعرفــة التــي ســيتم اكتســابها مــن مشــاركة املريــض يف هــذه الدراســة[. 

هل يمكن أن يحدث شيء سيئ لي إذا شاركت في هذه الدراسة؟

]اشــرح  الدراســة وتشــمل  هــذه  للمشــاركة يف  مــن املخاطــر واملضايقــات  أدىن  حــد  هنــاك 
املخاطــر أو املضايقــات عــى ســبيل املثــال، التعــب أو امللــل أو القلــق أو األذى الجســدي أو 

النفــي أو العاطفــي أو الخــوف مــن فقــدان الخصوصيــة ومــا إىل ذلــك[.  

كيف ستتم حماية المعلومات التي سأدلي بها؟

أرقــام  تخصيــص  ســيتم  بأنــه  املثــال،  ســبيل  عــى  ]اشــرح  وســرية  مجهولــة  ردودك  ســتكون 
للمشــاركن وأســماء مســتعارة أثـنـاء الدراســة، وال توجــد قائمــة رئيســة باملعلومــات الشــخصية 
للمشــاركن، ويتــم الوـصـول إىل املعلومــات الشــخصية فقــط مــن قبــل الباحــث أو فريــق البحــث 
وســيتم  الشــخصية،  باملعلومــات  رئيســة  قائمــة  هنــاك  ليســت  كذلــك  بالدراســة[.  يقــوم  الــذي 
استخدام اسم مستعار لك، ويتم الوصول إىل املعلومات الشخصية فقط من قبل الباحث أو 
فريق البحث ]عى سبيل املثال، االسم وتاريخ امليالد والعنوان ورقم الهاتف والريد اإللكروين[.
يف حــال تــم اســتخدام نتائــج الدراســة يف التقاريــر أو العــروض التقديميــة أو املنشــورات، لــن يتــم 
استخدام اسمك[.باإلضافة إىل ذلك ]اشرح مكان تخزين البيانات عى سبيل املثال، الكمبيوتر 
املحمي بكلمة مرور، من سيكون له حق الوصول إىل البيانات عى سبيل املثال الباحث وفريق 
البحــث، مــدة االحتفــاظ بالبيانــات عــى ســبيل املثــال، حتــى ٣ ســنوات، بعــد ذلــك يتــم إتالفهــا[. 
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ويمكــن اســتخدام املعلومــات ضمــن املــدة املتفــق عليهــا ٣ ســنوات لدراســات بحثيــة مســتقبلية 
]اطلــب موافقــة املشــارك عــى اســتخدام املعلومــات يف الدراســات البحثيــة املســتقبلية[. 

كيف ستتم حماية المعلومات الصحية الخاصة بي؟

يتــم  يتــم الحفــاظ عــى خصوصيــة وســرية معلوماتــك الطبيــة، بحيــث ال  أن  مــن حقــك 
النشــر  أن يشــكل  لهــا ذلــك، ويمكــن  غــر مـخـول  قبــل جهــات  مــن  نشــرها واســتخدامها 
التعامــل  ]اشــرح إـجـراءات  لــك  ــا  واجتماعيًّ نفســيًّا  لهــذه املعلومــات ضــرًرا  املســؤول  غــر 
مــع املعلومــات الصحيــة للمريــض مــن حيــث املعلومــات التــي يمكــن مشــاركتها ألـغـراض 
الـعـالج الطبــي مــع هيئــات صحيــة رســمية أو األـفـراد املخولــن برعايــة املريــض واإلـشـراف 
عليــه، أو مــع عائلــة املريــض واملســؤولن عــن رعايتــه[. ]اشــرح أهميــة وجــود إذن خطــي مــن 
املريــض أو املســؤول عــن رعايتــه يف حــال عــدم اـعـراض املريــض أو املســؤول عــن رعايتــه[.

هل سأحصل على أي شيء مقابل المشاركة في هذه الدراسة؟

قم بتضمن هذا السؤال فقط يف حالة وجود تعويض أو مقابل للمشاركة ]عى سبيل 
املثال، بطاقات الهدايا، اشراكات مجانية لفرة معينة وما إىل ذلك[.  

ماذا لو كان لدي أسئلة؟

إذا كانــت لديــك أســئلة ـحـول الدراســة، يمكنــك أن تســألني اآلن أو يف أي وقــت الحًقــا، 
ويمكنــك أيًضــا االتصــال بــي عــى ]أدخــل رقــم هاتفــك[ أو مراســلتي عــر الريــد اإللكــروين 

]أدخــل عنــوان الريــد اإللكــروين[.  

هل يمكن إيقاف هذا المشروع البحثي بشكل غير متوقع؟

إخطــار  ]يجــب  أســباب  لعــدة  متوقــع  غــر  بشــكل  البحثــي  املشــروع  هــذا  إيقــاف  يتــم  قــد 
تجعــل اإلنـهـاء  قــد  التــي  منــه واألســباب  قبــل االنتـهـاء  إنـهـاء املشــروع  باحتمــال  املشــارك 

ضروريًــا[.  

من يقوم بتنفيذ وتمويل هذه الدراسة؟

 يجــري تنفيــذ وتمويــل هــذه الدراســة بواســطة ]اذكــر اســم الشــخص أو الراعــي أو املنظمــة 
أو الـشـركة أو الجامعــة ومــا إىل ذلــك[. ومــا إذا كان هنــاك منافــع ماليــة قــد تنتــج مــن إـجـراء 
هــذه الدراســة ]قــدم وصًفــا للمنافــع املاليــة التــي قــد تنتــج عــن إجــراء هــذه الدراســة[. لكــن لــن 
تســتفيد مالًيا من مشــاركتك يف هذه الدراســة حتى إذا تم اكتشــاف نتائج ذات قيمة مالية. 
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الجزء الثاني: إقرار الموافقة
إفادة المريض

لقــد ـقـرأت هــذه املعلومــات )أو تمــت ـقـراءة املعلومــات يل(،ولقــد تمــت اإلجابــة عــن   
أســئلتي، وأعلــم أنــه يمكننــي طــرح األســئلة الحًقــا إذا كان لــدي أي استفســارات، 

االنســحاب يف أي وقــت دون عواقــب. بأنــه يمكننــي  وأعلــم 

املثــال  ســبيل  عــى  الفيديــو،   / بالصــوت  تســجيله  يتــم  مــا  ]أدخــل  لـــ  اإلذن  أعطــي   
املقابــالت[.  

لقد تم إخطاري باملخاطر املحتملة املرتبطة بهذه الدراسة.    

أفهم أن الدراسة تدور حول ]كتابة عنوان وهدف الدراسة[.        

بالتوقيع أدناه، فإين أقبل املشاركة يف هذه الدراسة.  

اسم املريض...............................................................

توقيع املريض.............................................................

التاريخ........................................................................

إفادة الباحث

مــن أن  تأكــدت  مــا أســتطيع  بدقــة ورقــة املعلومــات للمشــارك، وبقــدر  ـقـرأت  لقــد   
الدراســة[.     إـجـراءات  ]اذكــر  اآليت  إـجـراء  ســيتم  أنــه  يفهــم  املشــارك 

عــن  اإلجابــة  تمــت  وقــد  الدراســة،  ـحـول  األســئلة  لطــرح  فرصــة  منــح املشــارك  تــم   
جميــع األســئلة بشــكل صحيــح وبقــدر مــا أســتطيع، ولــم ُيجــر املشــارك عــى إعطــاء 

طواعيــة. تمــت املوافقــة  وقــد  املوافقــة، 

تم تقديم نسخة من نموذج املوافقة هذا إىل املشارك.  

اسم الباحث.......................................................................

توقيع الباحث.....................................................................

التاريخ/................................................................................
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)6( نموذج اإلرشادات وإقرار الموافقة للمعاقين 

يتكون النموذج من قسمني:

  اإلرشادات )منح المعاق معلومات حول الدراسة(

  اإلقرار     )التوقيع في حال الموافقة على المشاركة(

القسم األول: اإلرشادات

مقدمة للمعاق:

اسم الباحث: ]أدخل اسمك الكامل[. 

عمل الباحث: ]أعمل في[.    

أدعوك للمشاركة يف دراسة بحثية حول ]أدخل موضوع الدراسة[.    

الدراســة وهدفهــا ملســاعدتك عــى تحديــد  لــك تتضمــن ملخــص  هــذه مقدمــة موـجـزة 
الفــور  عــى  تقــرر  أن  عليــك  الدراســة، وليــس  هــذه  يف  تشــارك  أن  تريــد  كنــت  إذا  مــا 
]اذكــر ملخــص للدراســة ويشــمل، الهــدف، موجــز باإلـجـراءات التــي ســيتم القيــام بهــا 
مثــل إكمــال اســتبانة ومقابلــة، املخاطــر األوليــة، مــدة البحــث[. ]ضــرورة توفــر وســائل 
االتصال املفضلة لدى املعاقن، من تحدث أو لغة اإلشارة، أو طريقة برايل، أو برامج 
خاصــة، تســهل عــى املعاقــن ممــن يعانــون مــن ضعــف الســمع أو ضعــف البصــر فهــم 
موضــوع البحــث وأنهــم قــد قــرأوا الدراســة، ويمكنهــم منــح املوافقــة كتابًيــا أو شــفهًيا أو 
بلغــة اإلشــارة[. ]قــد يكــون األمــر أكــر تعقيــًدا ملــن لديــه إعاقــات ذهنيــة، حيــث يحتــاج إىل 
تقييــم قدرتهــم عــى فهــم عواقــب الدراســة وتقديــم موافقــة باملشــاركة مــن أوصيائهــم[. 
قــد تكــون هنــاك بعــض الكلمــات التــي ال تفهمهــا أو أشــياء تريــد منــي أن أشــرحها أكــر؛ 
ألنــك مهتــم أو قلــق، مــن فضلــك اطلــب منــي التوقــف يف أي وقــت وسأســتغرق بعــض 

الوقــت يف التوضيــح. 

لماذا تتم دعوتي للمشاركة في هذه الدراسة البحثية؟

مؤهــاًل  املشــارك  يجعــل  الــذي  مــا  ]اشــرح  ألن  الدراســة؛  هــذه  يف  للمشــاركة  أدـعـوك 
الدراســة[.   هــذه  يف  للمشــاركة 
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  عدد املشاركني:

للمشــاركن  اإلجمــايل  العــدد  ]أدخــل  مــن  واحــًدا  فســتكون  املشــاركة،  عــى  وافقــت  إذا 
الدراســة[. هــذه  يف  سيشــاركون  الذيــن 

ماذا سأفعل إذا وافقت على المشاركة؟

ُيتوقــع  التــي  ]اشــرح اإلـجـراءات  بــاآليت  الدراســة، فســأقوم  عــى املشــاركة يف  إذا وافقــت 
أن يشــارك أو يقــوم بهــا املشــارك عــى ســبيل املثــال، تعبئــة اســتبانة أو اســتطالعات رأي 
أو املشــاركة يف مقابــالت واملالحظــات ومــا إىل ذلــك[. قــد يكــون هنــاك تســجيل ـصـويت أو 
فيديو، وستتم الدراسة يف ]وضح أين سيتم تنفيذ الدراسة؟ وكم مرة سيتم إجراؤها؟ 

والوقــت املتوقــع باإلضافــة إىل املــدة اإلجماليــة للدراســة[.

ماذا يحدث إذا وافقت وغيرت رأيي الحًقا؟

مشاركتك يف هذه الدراسة طواعية، يف حال قمت بتغير رأيك الحًقا لن تكون هناك أية عواقب. 

 ما الفوائد التي تعود علي في هذه الدراسة؟

فوائــد مشــاركتك يف هــذه الدراســة هــي ]صــف أي فوائــد محتملــة ومباشــرة للمشــارك عــى 
ســبيل املثــال، الحـصـول عــى ـعـالج أو تأهيــل مجــاين أو دعــم نفــي. وإذا لــم تكــن هنــاك 
فوائــد مباشــرة فاســتخدم العبــارة التاليــة: قــد ال تكــون للمشــاركة يف هــذه الدراســة فوائــد 
مباـشـرة لــك، لكنهــا ستســاعدين يف تعلــم واكتســاب معرفــة معينــة[. واملعرفــة املحتملــة 
ملشاركتك هي ]اشرح املعرفة التي سيتم اكتسابها من مشاركة املعاق يف هذه الدراسة[. 

هل يمكن أن يحدث شيء سيئ لي إذا شاركت في هذه الدراسة؟

]اشــرح  الدراســة وتشــمل  هــذه  للمشــاركة يف  مــن املخاطــر واملضايقــات  أدىن  حــد  هنــاك 
املخاطــر أو املضايقــات عــى ســبيل املثــال، التعــب أو امللــل أو القلــق أو األذى الجســدي أو 

النفــي أو العاطفــي أو الخــوف مــن فقــدان الخصوصيــة ومــا إىل ذلــك[.  

كيف ستتم حماية المعلومات التي سأدلي بها؟

أرقــام  تخصيــص  ســيتم  بأنــه  ســبيل املثــال،  عــى  ]اشــرح  وســرية  مجهولــة  ردودك  ســتكون 
باملعلومــات  رئيســة  قائمــة  توجــد  وال  الدراســة،  أثـنـاء  مســتعارة  وأســماء  للمشــاركن 
الشــخصية للمشــاركن، ويتــم الوـصـول إىل املعلومــات الشــخصية فقــط مــن قبــل الباحــث 
باملعلومــات  رئيســة  قائمــة  هنــاك  ليســت  كذلــك  بالدراســة[.  يقــوم  الــذي  البحــث  فريــق  أو 
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الشــخصية، وســيتم اســتخدام اســم مســتعار لــك، ويتــم الوصــول إىل املعلومــات الشــخصية 
فقــط مــن قبــل الباحــث أو فريــق البحــث ]عــى ســبيل املثــال، االســم وتاريــخ امليــالد والعنــوان 
ورقــم الهاتــف والريــد اإللكــروين[. قــد تحتــاج إىل مرجــم للتحــدث بالنيابــة عنــك ]عــى ســبيل 
ــا ولديــه مرجــم، فمــن املحتمــل أن يكــون أحــد أـفـراد األـسـرة،  املثــال، إذا كان الشــخص أصمًّ
فيجب أخذ موافقة املعاق عى مشاركة املعلومات مع من ينوب عنه[. يف حال تم استخدام 
نتائــج الدراســة يف التقاريــر أو العــروض التقديميــة أو املنشــورات، لــن يتــم اســتخدام اســمك[. 
باإلضافة إىل ذلك ]اشــرح مكان تخزين البيانات عى ســبيل املثال، الكمبيوتر املحمي بكلمة 
مــرور، مــن ســيكون لــه حــق الوصــول إىل البيانــات عــى ســبيل املثــال الباحــث وفريــق البحــث، 
مدة االحتفاظ بالبيانات عى ســبيل املثال، حتى ٣ ســنوات، بعد ذلك يتم إتالفها[. ويمكن 
اســتخدام املعلومــات ضمــن املــدة املتفــق عليهــا ٣ ســنوات لدراســات بحثيــة مســتقبلية ]اطلــب 

موافقــة املشــارك عــى اســتخدام املعلومــات يف الدراســات البحثيــة املســتقبلية[. 

كيف ستتم حماية المعلومات الصحية الخاصة بي؟

مــن حقــك أن يتــم الحفــاظ عــى خصوصيــة وســرية معلوماتــك الطبيــة، فــال يتــم نشــرها 
غــر  النشــر  يشــكل  أن  ويمكــن  ذلــك،  لهــا  مـخـول  غــر  جهــات  قبــل  مــن  واســتخدامها 
ــا، كمــا أن بعــض اإلعاقــات نــادرة؛ وقــد  املســؤول لهــذه املعلومــات ضــرًرا نفســيًّا واجتماعيًّ
يتــم التعــرف عــى أصحابهــا بمجــرد ذكــر اإلعاقــة ]اشــرح إجــراءات التعامــل مــع املعلومــات 
الصحية للمعاق من حيث املعلومات التي يمكن مشاركتها ألغراض العالج الطبي مع 
هيئــات صحيــة رســمية أو األـفـراد املخولــن برعايــة املعــاق واإلـشـراف عليــه، أو مــع عائلــة 
املعــاق واملســؤولن عــن رعايتــه[. ]اشــرح أهميــة وجــود إذن خطــي مــن املعــاق أو املســؤول 

عــن رعايتــه يف حــال عــدم اـعـراض املعــاق أو املســؤول عــن رعايتــه[.

هل سأحصل على أي شيء مقابل المشاركة في هذه الدراسة؟

قم بتضمن هذا السؤال فقط يف حالة وجود تعويض أو مقابل للمشاركة ]عى سبيل 
املثال، بطاقات الهدايا، اشراكات مجانية لفرة معينة وما إىل ذلك[.  

ماذا لو كان لدي أسئلة؟

إذا كانــت لديــك أســئلة ـحـول الدراســة، يمكنــك أن تســألني اآلن أو يف أي وقــت الحًقــا، 
ويمكنــك أيًضــا االتصــال بــي عــى ]أدخــل رقــم هاتفــك[ أو مراســلتي عــر الريــد اإللكــروين 

]أدخــل عنــوان الريــد اإللكــروين[.  
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هل يمكن إيقاف هذا المشروع البحثي بشكل غير متوقع؟

إخطــار  ]يجــب  أســباب  لعــدة  متوقــع  غــر  بشــكل  البحثــي  املشــروع  هــذا  إيقــاف  يتــم  قــد 
تجعــل اإلنـهـاء  قــد  التــي  منــه واألســباب  قبــل االنتـهـاء  إنـهـاء املشــروع  باحتمــال  املشــارك 

ضروريًــا[.  

من يقوم بتنفيذ وتمويل هذه الدراسة؟

 يجــري تنفيــذ وتمويــل هــذه الدراســة بواســطة ]اذكــر اســم الشــخص أو الراعــي أو املنظمــة 
أو الشركة أو الجامعة وما إىل ذلك[. وما إذا كان هناك منافع مالية قد تنتج من إجراء 
هــذه الدراســة ]قــدم وصًفــا للمنافــع املاليــة التــي قــد تنتــج عــن إـجـراء هــذه الدراســة[. لكــن 
لــن تســتفيد مالًيــا مــن مشــاركتك يف هــذه الدراســة حتــى إذا تــم اكتشــاف نتائــج ذات قيمــة 

مالية. 
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الجزء الثاني: إقرار الموافقة
إفادة المعاق

لقــد ـقـرأت هــذه املعلومــات )أو تمــت ـقـراءة املعلومــات يل(،ولقــد تمــت اإلجابــة عــن   
أســئلتي، وأعلــم أنــه يمكننــي طــرح األســئلة الحًقــا إذا كان لــدي أي استفســارات، 

بأنــه يمكننــي االنســحاب يف أي وقــت دون عواقــب. وأعلــم 

املثــال  ســبيل  عــى  الفيديــو،  بالصــوت/  تســجيله  يتــم  مــا  ]أدخــل  لـــ  اإلذن  أعطــي   
بــالت[.   املقا

لقد تم إخطاري باملخاطر املحتملة املرتبطة بهذه الدراسة.    

أفهم أن الدراسة تدور حول ]كتابة عنوان وهدف الدراسة[.        

بالتوقيع أدناه، فإين أقبل املشاركة يف هذه الدراسة.  

اسم املعاق...............................................................

توقيع املعاق.............................................................

التاريخ.....................................................................

إفادة الباحث

مــن أن  تأكــدت  مــا أســتطيع  بدقــة ورقــة املعلومــات للمشــارك، وبقــدر  ـقـرأت  لقــد   
الدراســة[.     إـجـراءات  ]اذكــر  اآليت  إـجـراء  ســيتم  أنــه  يفهــم  املشــارك 

عــن  اإلجابــة  تمــت  وقــد  الدراســة،  ـحـول  األســئلة  لطــرح  فرصــة  منــح املشــارك  تــم   
جميــع األســئلة بشــكل صحيــح وبقــدر مــا أســتطيع، ولــم ُيجــر املشــارك عــى إعطــاء 

طواعيــة. املوافقــة  تمــت  وقــد  املوافقــة، 

تم تقديم نسخة من نموذج املوافقة هذا إىل املشارك.  

اسم الباحث.......................................................................

توقيع الباحث.....................................................................

التاريخ/...............................................................................
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)7( نموذج اإلرشادات وإقرار الموافقة للطالب 

يتكون النموذج من قسمني:
  اإلرشادات )منح الطالب معلومات حول الدراسة(

  اإلقرار     )التوقيع في حال الموافقة على المشاركة(

القسم األول: اإلرشادات

مقدمة للطالب:

اسم الباحث: ]أدخل اسمك الكامل[. 

عمل الباحث: ]أعمل في[.    

أدعوك للمشاركة يف دراسة بحثية حول ]أدخل موضوع الدراسة[.    

هذه مقدمة موجزة لك تتضمن ملخص الدراســة وهدفها ملســاعدتك عى تحديد ما إذا 
كنــت تريــد أن تشــارك يف هــذه الدراســة، وليــس عليــك أن تقــرر عــى الفــور ]اذكــر ملخــص 
إكمــال  مثــل  بهــا  القيــام  ســيتم  التــي  باإلـجـراءات  موجــز  الهــدف،  ويشــمل،  للدراســة 
اســتبانة ومقابلــة، املخاطــر األوليــة، مــدة البحــث[. قــد تكــون هنــاك بعــض الكلمــات التــي 
ال تفهمهــا أو أشــياء تريــد منــي أن أشــرحها أكــر؛ ألنــك مهتــم أو قلــق، مــن فضلــك اطلــب 

منــي التوقــف يف أي وقــت وسأســتغرق بعــض الوقــت يف التوضيــح.

لماذا تتم دعوتي للمشاركة في هذه الدراسة البحثية؟

مؤهــاًل  الطالــب  يجعــل  الــذي  مــا  ]اشــرح  ألن  الدراســة؛  هــذه  يف  للمشــاركة  أدـعـوك 
الدراســة[.   هــذه  يف  للمشــاركة 

  عدد املشاركني:

للمشــاركن  اإلجمــايل  العــدد  ]أدخــل  مــن  واحــًدا  فســتكون  املشــاركة،  عــى  وافقــت  إذا 
الدراســة[. هــذه  يف  سيشــاركون  الذيــن 

ماذا سأفعل إذا وافقت على المشاركة؟

إذا وافقت عى املشاركة يف الدراسة، فسأقوم باآليت ]اشرح اإلجراءات التي ُيتوقع أن يشارك أو يقوم 
بهــا الطالــب عــى ســبيل املثــال، تعبئــة اســتبانة أو اســتطالعات رأي أو املشــاركة يف مقابــالت واملالحظــات 
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ومــا إىل ذلــك[. قــد يكــون هنــاك تســجيل صــويت أو فيديــو، وســتتم الدراســة يف ]وضــح أيــن ســيتم تنفيــذ 
الدراســة وكــم مــرة ســيتم إجراؤهــا والوقــت املتوقــع، باإلضافــة إىل ذلــك، املــدة اإلجماليــة للدراســة[.

ماذا يحدث إذا وافقت وغيرت رأيي الحًقا؟

مشــاركتك يف هــذه الدراســة طواعيــة، يف حــال قمــت بتغيــر رأيــك الحًقــا لــن تكــون هنــاك 
أيــة عواقــب أو عقوبــات تتعلــق بدرجاتــك أو تحصيلــك الــدرايس. 

 ما الفوائد التي تعود علي في هذه الدراسة؟

فوائــد مشــاركتك يف هــذه الدراســة هــي ]صــف أي فوائــد محتملــة ومباـشـرة للطالــب وإذا 
لــم تكــن هنــاك فوائــد مباشــرة فاســتخدم العبــارة التاليــة: قــد ال تكــون للمشــاركة يف هــذه 
معينــة[.  معرفــة  واكتســاب  تعلــم  يف  ستســاعدين  لكنهــا  لــك،  مباـشـرة  فوائــد  الدراســة 
مشــاركة  مــن  اكتســابها  ســيتم  التــي  املعرفــة  ]اشــرح  هــي  ملشــاركتك  املحتملــة  واملعرفــة 

الطالــب يف هــذه الدراســة[. 

هل يمكن أن يحدث شيء سيئ لي إذا شاركت في هذه الدراسة؟

]اشــرح  الدراســة وتشــمل  هــذه  للمشــاركة يف  مــن املخاطــر واملضايقــات  أدىن  حــد  هنــاك 
التعــب وامللــل والقلــق ومــا إىل ذلــك[.   عــى ســبيل املثــال،  املخاطــر أو املضايقــات 

كيف ستتم حماية المعلومات التي سأدلي بها؟

ستكون ردودك مجهولة وسرية ]اشرح عى سبيل املثال أنه سيتم تخصيص أرقام للمشاركن 
وأســماء مســتعارة أثناء الدراســة، وال توجد قائمة رئيســة باملعلومات الشــخصية للمشــاركن، 
ويتــم الوـصـول إىل املعلومــات الشــخصية فقــط مــن قبــل الباحــث أو فريــق البحــث الــذي يقــوم 
بالدراســة[. كذلــك ليســت هنــاك قائمــة رئيســة باملعلومــات الشــخصية، وســيتم اســتخدام اســم 
مســتعار لــك، ويتــم الوصــول إىل املعلومــات الشــخصية فقــط مــن قبــل الباحــث أو فريــق البحــث 
]عى سبيل املثال، االسم وتاريخ امليالد والعنوان ورقم الهاتف والريد اإللكروين[.يف حال تم 
اســتخدام نتائــج الدراســة يف التقاريــر أو العــروض التقديميــة أو املنشــورات، لــن يتــم اســتخدام 
اســمك[.باإلضافة إىل ذلــك ]اشــرح مــكان تخزيــن البيانــات عــى ســبيل املثــال، الكمبيوتــر املحمــي 
الباحــث وفريــق  عــى ســبيل املثــال،  البيانــات  الوـصـول إىل  لــه حــق  مــن ســيكون  مــرور،  بكلمــة 
البحــث، مــدة االحتفــاظ بالبيانــات عــى ســبيل املثــال، حتــى ٣ ســنوات، بعــد ذلــك يتــم إتالفهــا[. 
ويمكــن اســتخدام املعلومــات ضمــن املــدة املتفــق عليهــا ٣ ســنوات لدراســات بحثيــة مســتقبلية 

]اطلــب موافقــة املشــارك عــى اســتخدام املعلومــات يف الدراســات البحثيــة املســتقبلية[. 
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هل سأحصل على أي شيء مقابل المشاركة في هذه الدراسة؟

قم بتضمن هذا السؤال فقط يف حالة وجود تعويض أو مقابل للمشاركة ]عى سبيل 
املثال، بطاقات الهدايا، اشراكات مجانية لفرة معينة وما إىل ذلك[.  

ماذا لو كان لدي أسئلة؟

إذا كانــت لديــك أســئلة ـحـول الدراســة، يمكنــك أن تســألني اآلن أو يف أي وقــت الحًقــا، 
ويمكنــك أيًضــا االتصــال بــي عــى ]أدخــل رقــم هاتفــك[ أو مراســلتي عــر الريــد اإللكــروين 

]أدخــل عنــوان الريــد اإللكــروين[.   

هل يمكن إيقاف هذا المشروع البحثي بشكل غير متوقع؟

إخطــار  ]يجــب  أســباب  لعــدة  متوقــع  غــر  بشــكل  البحثــي  املشــروع  هــذا  إيقــاف  يتــم  قــد 
قــد تجعــل اإلنـهـاء  التــي  واألســباب  منــه  قبــل االنتـهـاء  إنـهـاء املشــروع  باحتمــال  املشــارك 

ضروريًــا[.  

من يقوم بتنفيذ وتمويل هذه الدراسة؟

يجــري تنفيــذ وتمويــل هــذه الدراســة بواســطة ]اذكــر اســم الشــخص أو الراعــي أو املنظمــة 
أو الشركة أو الجامعة وما إىل ذلك[. وما إذا كان هناك منافع مالية قد تنتج من إجراء 
هــذه الدراســة ]قــدم وصًفــا للمنافــع املاليــة التــي قــد تنتــج عــن إـجـراء هــذه الدراســة[. لكــن 
لــن تســتفيد مالًيــا مــن مشــاركتك يف هــذه الدراســة حتــى إذا تــم اكتشــاف نتائــج ذات قيمــة 

ماليــة. 

في حال كان هناك تضارب في المصالح؟

يف حــال كان هنــاك تضــارب يف املصالــح ]عــى ســبيل املثــال، إذا كان الباحــث هــو نفســه 
مــدرس الطالــب، قــد يــؤدي هــذا الوضــع إىل حــدوث صــراع أو إكــراه للطــالب عــى املشــاركة 

يف البحــث؛ لذلــك يجــب تذكــر الطــالب بــأن مشــاركتهم طواعيــة[.

هل يمكن للباحث االقتباس من المعلومات التي أدلي بها ويضعها في الورقة البحثية؟  

سُيطلب من الباحث الحصول عى موافقتك قبل االقتباس.
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الجزء الثاني: إقرار الموافقة
إفادة الطالب

لقــد ـقـرأت هــذه املعلومــات )أو تمــت ـقـراءة املعلومــات يل(،ولقــد تمــت اإلجابــة عــن   
أســئلتي، وأعلــم أنــه يمكننــي طــرح األســئلة الحًقــا إذا كان لــدي أي استفســارات، 

بأنــه يمكننــي االنســحاب يف أي وقــت دون عواقــب. وأعلــم 

أعطي اإلذن لـ ]أدخل ما يتم تسجيله بالصوت / الفيديو، عى سبيل املثال املقابالت[.    

لقد تم إخطاري باملخاطر املحتملة املرتبطة بهذه الدراسة.    

أفهم أن الدراسة تدور حول ]كتابة عنوان وهدف الدراسة[.        

بالتوقيع أدناه، فإين أقبل املشاركة يف هذه الدراسة.  

اسم الطالب...............................................................

توقيع الطالب.............................................................

التاريخ.........................................................................

إفادة الباحث

مــن أن  تأكــدت  مــا أســتطيع  بدقــة ورقــة املعلومــات للمشــارك، وبقــدر  ـقـرأت  لقــد   
الدراســة[.     إـجـراءات  ]اذكــر  اآليت  إـجـراء  ســيتم  أنــه  يفهــم  املشــارك 

عــن  اإلجابــة  تمــت  وقــد  الدراســة،  ـحـول  األســئلة  لطــرح  فرصــة  منــح املشــارك  تــم   
جميــع األســئلة بشــكل صحيــح وبقــدر مــا أســتطيع، ولــم ُيجــر املشــارك عــى إعطــاء 

طواعيــة. املوافقــة  تمــت  وقــد  املوافقــة، 

تم تقديم نسخة من نموذج املوافقة هذا إىل املشارك.   

اسم الباحث.......................................................................

توقيع الباحث.....................................................................

التاريخ.................................................................................
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أ . وئام بنت محمد عارف

أ . نجالء بنت مطلق السهلي

أ . عهد بنت عامر العبيد اهلل

أ . إلهام بنت عوض الهتيلة

أ . مشاعل بنت عزيز الشهري

أ . تهاني بنت حمود الشمري

أ . د. عبيد بن عبد اهلل العمري

أ . د. عزيزة بنت عبد اهلل النعيم

د. محمد بن سليمان الوهيد

د. حميد بن خليل الشايجي

د. عبد العزيز بن عبد اهلل الدخيل

د. عبد السالم بن وائل السليمان

د. النا بنت حسن بن سعيد

د. خلود بنت برجس العبد الكريم

د. أحمد بن محمد العسيري

د. سناء بنت محسن العتيبي

د. منى بنت عبد اهلل الغريبي

د. سعد بن محمد العتيق

د. تهاني بنت محمد الجهني

فريق اإلعداد

اإلشراف العام/ د. ذيب بن محمد الدوسري

فريق المراجعة العلمية




