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 م٢٠١٧/ ٣/  ١٣: هـ املوافق١٤٣٨/ ٦/ ١٤: االثنني



�ر احملاضرة عنا
شأة تعریف :١ ، مستوى ىل( اللجنة ب و ىل ا .)اجلامعة مستوى و
.بعملها العالقة ذات واللواحئ االنظمة :٢
ذج :٣ دمة ال .العمل وآلیات املست
ويل، املستوى ىل( :االمهیة :٤ ىل ا .)احمليل املستوى و
ذ حول وقفات :٥ ات جلان العامل التنف الق �ث ٔا .الیاً  العلمي الب

ئقها وآلیاهتا حولها، للمعلومات مصدر ا وو :ومناذ
�ث عامدة موقع دات( :ابجلامعة العلمي الب ات جلنة :وجلان و الق �ث ٔا )العلمي الب
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نشأة اللجنة يف اململكة
ل هـ،١٤٢٢ /٥ /١٨ رخي ،٩٥١٢/ب/٧ رمق االمر يف الكرمي السايم املقام وجه شك  ب
ات الوطنیة اللجنة( ابمس وطنیة جلنة الق ٔ �یویة ل  امل مدینة ٕادارةو  ابرشاف ،)والطبیة ا

یة، للعلوم عبدالعزز � هتدف ويه والتق ات معایري وضع ٕا الق �یویة الب�وث ؤا  والطبیة ا
ابعة ذها، وم شخ  والوقائیة الص�یة النوا حتسني ٔاجل من وذ تنف ة یصیةوال  العالج
اة مع هبا والارتقاء والنفسیة سان كرامة مرا �قوق وحفظ وإالحسان والعدل إال فراد ا ٔ  ل
متعات، ىش مبا وا ة الرشیعة مع ی  ومركزاهتا، سعودیةال  العربیة اململكة وتقالید إالسالم
مات وشمل ات اللجنة هذه اه الق �یویة الب�ثیة اال  جترى اليت قاهتاوتطبی والطبیة ا

ات شف �وث، ومعاهد واجلامعات ابملس � ٕاضافة الب  اتذ واخلاصة العامة اجلهات ٕا
رخي ١٨٠ رمق املوقر، الوزراء جملس قرار ٔالزم وقد  .العالقة  اجلهات مجیع هـ،١٤٢٥ /٦ /٩ و
ل اململكة يف الب�ثیة واملراكز شك ات �لیة جلنة ب الق �وث ال  حبثیة مؤسسة لك يف الب
ات الوطنیة اللجنة ٕالرشاف ختضع الق ٔ �یویة ل هتا والطبیة ا .ورقا



نشأة اللجنة يف جامعة امللك سعود
�ث عامدة ابدرت املوقر، الوزراء جملس لقرار رمجةً   امل امعةجب العلمي الب
ل سعود شك ات احمللیة اللجنة ب الق لوقات ىل الب�ث ال �یة، ا  واليت ا
ر معايل لهيا وافق ل�ت مث اجلامعة، مد ات نیةالوط  اللجنة ى ٌجسِّ الق ٔ  ل
�یویة R-01-H( ابلرمق هـ١٤٢٨ /١٠ /١٠ بتارخي ا 002( .

ر معايل ٔاصدر وقد ل هـ،١٤٣٤ /٧ /١ يف قراراً  سعود امل جامعة مد شك  ب
ات جلنة الق � ٕاضافة ةاحمللی اللجنة بدور لتقوم ابجلامعة العلمي الب�ث ٔا ا ٕا ا  ق
:ويه القرار ددها اليت املهام من بعدید



)٢/ ١(مهام اللجنة يف جامعة امللك سعود 
:هي اجلامعة مدير معايل قرار حددها اليت املهام
سیق• ات الوطنیة اللجنة مع الت الق ٔ �یویة ل  املعایري تطبیقل  والطبیة ا

ة والضوابط الق �وث اال �یویة للب  ابلالحئة ورد ما حسب والطبیة ا
ذیة ات لنظام التنف الق �ث ٔا لوقات ىل الب �یة ا .ا

مي• وري التق ان ىل والرقابة ا لكیات الفرعیة الل  تطبیق جمال يف اب
ات وضوابط معایري الق �وث ٔا �یویة الب .والطبیة ا

ام• مي الق وري ابلتق تربات ىل والرقابة ا �یویةو  الطبیة ا وائیة ا  وا
اكئن املتعلقة الاشرتاطات اصة �ي اب .یهتامرشوع  من والتأكد ا



)٢/ ٢(مهام اللجنة يف جامعة امللك سعود 
ني التدرس هیئة ٔاعضاء الزتام من التأكد• ةاالٔ  ابلقمي والباح �ث الق  للب

� اجلامعة سع� اليت العلمي �ث شأن فـي هبا الالزتام ٕا  والتألیف الب
� وإالرشاف العلمي اللا قضا يف والنظر  العلمیة الـرسـائـل عـلـ  ٕال

ات الق �ث بأ     .ابجلامعة العلمي الب
ات ثقافة رش• الق �ث ٔا راز طریق عن العلمي الب  معایري طبیقت  ٔامهیة ٕا

ات الق �ث ٔا .العلمي الب
سیق• امعة اجلهات مع الت �وث ا اب شأن اجلامعة يف للب  موضوع عةم

ات الالزتام الق �یویة ابال �وث يف والطبیة ا   .املدعومة الب



)٢/ ١(التنظيم الداخلي للجنة يف اجلامعة 
ات احمللیة اللجنة قامت الق �وث ال ل( سعود امل جبامعة الب ل ق ات العلیا ةاللجن شك الق  ال
لیة الحئة  بوضع )العلمي الب�ث ان اللجنة معل بني العالقة تنظم ،دا  اجلامعة لكیات عیةالفر  والل
تلفة، دة العمل آلیة فهيا ددت ا ني، التدرس هیئة ٔاعضاء ملسا ات ثقافة ورش والباح الق  ٔا
رايس للعام الرابعة جلسته يف ٤/٤/٣٤ رمق اجلامعة جملس قرار صدر وقد .ابجلامعة الب�وث   ا
.الالحئة ىل ابملوافقة هـ١٤٣٤ /٢ /٢٥ بتارخي واملنعقدة هـ١٤٣٤/ ١٤٣٣
تصة اللجنة ىل الطلب بتقدمي الباحث یقوم لكیة حبسب ا متي اليت ا هيا ی ت ووفقاً  ٕا  للتقس

�ادیة املادة يف جاء ما وحسب جلنة، لك يف املوجودة لیة الالحئة من عرش ا ا  العالقة ظميلتن ا
امئة اللجنة بني ان ا  طبیة ٕاجراءات ٔاو اتحفوص بعمل االحباث مشاریع تعلقت فٕاذا " الفرعیة والل
 ً د يف املرىض بعض ىل طبیعهتا اكنت ٔا ات ٔا شف تع اجلامعیة، املس  یتقدم ٔان الباحث ىل نيف

� حبثه مرشوع ىل املوافقة بطلب لكیات الفرعیة اللجنة ٕا  الباحث ىل ذ بقوینط  ،الطبیة ل
ي متي ال ا � ی دى ٕا لكیات ٕا ."الطبیة ا



)٢/ ٢(التنظيم الداخلي للجنة يف اجلامعة 

تكون منظومة استنادًا إىل ما ورد يف الالئحة الداخلية للجنة، ت
جلامعة من :أخالقيات البحث العلمي 

ب االمانة      .١ �ث العلمي ومك ات الب الق امئة ال .اللجنة ا
ىل ا      .٢ �وث  ات الب الق لكیات الص�یة ال �یةاللجنة الفرعیة ل .اكئنات ا
اك      .٣ ىل ا �وث  ات الب الق لكیات العلمیة ال �یةاللجنة الفرعیة ل .ئنات ا
ىل ا      .٤ �وث  ات الب الق سانیة ال لكیات إال �یةاللجنة الفرعیة ل .اكئنات ا
�ث العلمي      .٥ ات الب الق راسة قضا ٔا .اللجنة الفرعیة 



ةالتنظيم اإلداري للجان البحث العلمي يف اجلامع



النماذج املطلوبة لألحباث حسب اجملاالت
:ايلحسب الت“ جماهلا”النماذج ترتبط بنوع الدراسة 

.التجارب السريرية.  ١
).السريرية(الدراسات الطبية .  ٢
).غري السريرية(الدراسات العلمية   .٣
 .الدراسات احليوانية  .٤
 .الدراسات النباتية  .٥
.الدراسات اإلنسانية.  ٦



تعريف أحباث الدراسات اإلنسانية

 :اإلنسانية الدراسات أحباث
�وث  واملواقف ةالثقاف العملیات بني العالقات حول االساسیة الب

� تؤدي ٔان ميكن واليت والنتاجئ، الص�یة، والسلوكیات اسات ٕا  ٔاكرث ق
ٓلیات دقة عیة ل  ٔاسس توفر ٔان ميكن كام للثقافة، والسلوكیة الاج

ة موثوقة لیة تدابري الختاذ وحصی ٔحباث مستق  بأمراض اصةاخل ل
ة اخلاصة وت �ددة .�ددة رشیة مبجمو



)٢/ ١(النماذج املطلوبة ألحباث الدراسات اإلنسانية 
 :مناذج يلزم استيفاؤها

ق• . منوذج قامئة تدق
راسا• لكیات ا �يث  ىل املقرتح الب سانیةمنوذج طلب التقدمي  .ت إال
سانیة• راسات إال لكیات ا �يث  .املقرتح الب
ق املوافقة بعد التبصري• .منوذج قامئة التدق
سانیة• راسات إال ىل املشاركة يف حبث ل .ٕاقرار ابملوافقة 
�ث طيب • �ث لب ساين/ لمي/ تقرر عن سري الب .نبايت/ٕا
هنايئ • راسة ٔاو ٕاهناهئا(التقرر ا ).استكامل ا



)٢/ ٢(النماذج املطلوبة ألحباث الدراسات اإلنسانية 
 :مناذج يتم استيفاؤها إذا تطلب البحث

 
زة• دام اال .منوذج است
ده• .طلب تعدیل مرشوع مت اع
ده مسبقاً • ىل حبث مت اع ادة املوافقة  .طلب ٕا



خالقيات البحث العلمي وتنظيم ئق ذات العالقة  )٢/ ١(ه الو

�ادر عن  عزيز للعلوم ، مدينة امللك عبدال)احليوية اللجنة الوطنية لألخالقيات(املطبوع 
هو نص قرار جملس الوزراء ، ومضمونه�فحة ٢٤يقع يف م، ٢٠١١-١٤٣٢والتقنية، يف 

للعلوم والتقنية،  ، مدينة امللك عبدالعزيز)احليوية اللجنة الوطنية لألخالقيات(�ادرة عن 
�فحة١٣١تقع يف ، “٢٠١١يف آخر”م ٢٠١١-١٤٣٣يف 



خالقيات البحث العلمي وتنظيم ئق ذات العالقة  )٢/ ١(ه الو

جلامعة(�ادر عن  �فر )عمادة البحث العلمي  م، ٢٠١٥ديسمرب-١٤٣٧، يف 
)“Eع، ”للغتني (هو نص قرار جملس اجلامعة  ، ومضمونه�فحة ٤٤يقع يف 

، )جلامعة عمادة البحث العلمي/ اللجنة احمللية ألخالقيات البحث على املخلوقات احلية(�ادر عن 
�دار األول يف  لتعديالت اجمللس �فحة ١١يف ، وهناك وثيقة �فحة١٣يقع يف ، ١٤٣٤/١٤٣٥اإل

العلمي يف اجلامعة على الالئحة وهي النسخة املعتمدة



 )“دولياً ”على املستوى العام : (األمهية
 ؟“إنساين جتارب فأر” :مصطلح يعنيه الذي ما *
 :لتجربة خيضع املفحوص أن إخفاء أثر *

 .“ناقض احلريةي”بدعوى عدم التأثري على نتائج البحث مثًال 
� عن البحث أهداف حقيقة إخفاء أثر *  .نياملفحو

 إخل..بدعوى خشية رفض املشاركة، أو جهل املفحوص
�ني تضليل أثر *  :ونتائجها بةالتجر  طبيعة حول املفحو

  .“خلإ..الضرر اجلسدي، النفسي، االجتماعي، الوظيفي،”



 )“حملياً ”على املستوى اخلاص : (األمهية

�ل لوسائل اجملتمع استخدام واقع *  ياالجتماع التوا
 :اثواألحب التجارب بعض يف يطبق مبا وعالقتها

�وتية أو فيديو سجلت لغ” �ة  رض حبثي، تسريب مقاطع خا
�ني موثقة بصور،     .“إخل..تسريب معلومات مفحو
 النتائج يف جمتمع مثل اجملتمع احمللي



وقفات حول التنفيذ ألعمال 
جلان أخالقيات البحث العلمي حالياً 

)٢/ ١(على مستوى اجلامعة : أوالً 
 .لفةالنماذج املستخدمة ومدى مالئمتها للفروع املخت: ١

 لكبذ جداً  متأثرة النماذج والزالت الطيب، لالستخدام أعدت
�ية وأغفلت  نصت كما  يةاملعن الكليات يف اإلنسانية الربامج خصو
 الرتبية، ياسية،الس والعلوم احلقوق اآلداب،” :التفسريية اللوائح عليها
 اللغة معهد ر،واآل السياحة اجملتمع، املعلمني، كلية  والرتمجة، اللغات
 .“اجملتمع وخدمة التطبيقية الدارسات العربية،



كما ورد “ ثالباح”إغفال تنفيذ نقطة أساسية يف تعريف : ٢
 .يف القرار السامي ويف اللوائح املفسرة له

�ل على دورة أخالقيات البحث”وهو ما يتعلق بـ  )ق عامليًا؟ما املطب(“ وحا

)٢/ ٢( على مستوى اجلامعة: أوالً : وقفات حول التنفيذ



لطلب  إغفال الكليات واألقسام واملشرفني األكادمييني: ٣
 موافقة اللجنة،

 مع احلاجة إىل ذلك يف بعض األحباث*  
لتأكيد عليها*   ورغم ورود أكثر من تعميم 

 األسباب؟

واألقسام اتعلى مستوى الكلي: نياً : وقفات حول التنفيذ



د على إغفال الباحثني لطلب موافقة اللجنة، أو للتأك: ٤
 األقل من مدى احلاجة إىل ذلك

م أو جهة دع”أكثر ما يرد هو نتيجة طلب جملة قبل النشر * 
 ملثل هذه املوافقة“ لبحث

 األسباب؟

حثنيعلى مستوى البا: لثاً : وقفات حول التنفيذ



 يف اخلتام
 هي ليست حماضرة
 بل دعوة للتأمل 

 يف واقع ممارساتنا البحثية
 حتيايت

 �احل العبدالكرمي


