
 
 

1 

28/8/2021(: 1نسخة رمق )  

 King Saud University                                                        جامعة امللك سعود                 

                      Vice Rectorate for Graduate Studies & Scientific Research                   الجامعة للدارسات العليا والبحث العلميوكالة 

 Deanship of Scientific Research                             العلمي                                                                                       عمادة البحث                 

 Research Ethics Committee                                  وثلجنة أخالقيات البح                    

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 اللجنة الفرعية ألخالقيات البحوث اإلنسانية واالجتماعيةات مهمة للمتقدمين بطلبات إلى إيضاح

 "إرشادات للباحثين"
 همام اللجنة:

نسانية أأو علمية  تتوىل اللجنة دراسة مجيع طلبات املوافقة عىل .1 نسان بأأي صفة، سواء اكنت من ابحثني من لكيات اإ الأحباث اليت جترى عىل الإ

 أأو حصية، حبسب قرار تشكيل اللجنة.

ىل  .2 ضافة اإ يشمل معل اللجنة دراسة طلبات الباحثني من داخل اجلامعة "أأعضاء هيئة تدريس وابحثني، وطالب مجيع املراحل ادلراس ية"، اإ

حالته من  ما بتطبيق دراسة عىل منسويب اجلامعة، أأو ملنح موافقة عىل ما يمت اإ اجلهات املعنية يف اجلامعة لطلبات ابحثني من خارج اجلامعة اإ

 تطبيق حبث خارهجا من ابحثني يف هجات ل يتوفر دلهيا جلان أأخالقيات حبث علمي.

جراء البحث "الأصل يف معل اللجنة هو حفص  .3 للتسهيل و  ؛"اسواء اكن ميداين أأو حتليل واثئق أأو غريهالتطبيق قبل أأوراق الأحباث قبل اإ

جراء البحث تقوم اللجنة كذكل بدراسة الأحباث اليت أأجريت ويرغب الباحث بنرش  عىل الباحثني الذلين مل يأأخذوا موافقة مس بقة قبل اإ

رفاق موافقة جلنة أأخالقيات البحث العلمي، أأو أأن يكون ذكل من ،البحث  رشوط هجة دمع أأو غريها. ويكون من رشوط اجملةل اإ

يف احلصول عىل بعد ذكل ويف حال رغب الباحث  ؛يقترص معل اللجنة عىل منح املوافقة عىل تطبيق البحث خبطاب بتوقيع رئيس اللجنة .4

ىل اللجنة ادلامئة للحصول عىل اخلطاابت الالزمة، وتكون بتوقيع وكيل اجلامعة  وجه بطلبهيتخطاب تسهيل هممة، أأو مجع بياانت أأو غري ذكل  اإ

 .(الحق  ما مل يمت حتديث ذكل الإجراء )، " dsr@ksu.edu.sa-rec، عىل بريد اللجنة ادلامئة "رئيس اللجنة ادلامئة للبحث العلمي

كام .5 ىل اللجنة.تنظر اللجنة يف الطلبات املكمتةل، وعىل الباحث التأأكد من اإ  ل اكفة املتطلبات قبل الرفع بطلبه اإ

ليكرتوين  irbhumanities@ksu.edu.saيمت اس تقبال مجيع الطلبات عىل بريد اللجنة الرمسي فقط " .6 "، ول يقبل خماطبة اللجنة عىل أأي بريد اإ

 اكن بريد العمل اخلاص ابلعضو.، ولو أأو سكراترية اللجنة أ خر للأعضاء

رشادات عامة هممة:  اإ

ء خطاب التبصري للمشاركني يف البحث "العينة" مبثابة عقد بني الباحث وبني املشاركني، وبينه وبني اللجنة اليت أأجازت حبثه؛ ويف حال نشو  .1

شاكل تمت حماس بة الباحث بناء عىل ذكل التعهد/العقد، وقد يعرضه خمالفة ذكل لتبعات نظامية أأو قانونية، سواء اكنت احملاس بة من اجلهة  أأي اإ

 املعنية يف اجلامعة "جلان أأخرى" أأو اجلهات النظامية والقضائية يف ادلوةل يف حال ترضر املشاركني وشكوامه.

قرار اللجنة ميثلها وميثل ا .2 قرار أأدوات هبا اللجنة غري معنية ابجلوانب العلمية يف الأحباث، أأو حصة وسالمة اللغة؛ ولكن يبقى أأن اإ جلامعة يف اإ

ن اكنت املالحظة تمكيلية أأو حتس ينية، فيمت منح خطاب  أأخطاء علمية أأو منطقية أأو لغوية يصعب قبولها، وهنا يكون التوجه عىل مس تويني: اإ

ن وجد، ويف حال اكن اخللل كبري ول يقبل يف العرف الأاكدميي، فيخاطب الباحث للت  عديل قبل املوافقة.املوافقة، مع اقرتاح التحسني اإ

ماكنية تتبعهم، "ويشمل ذكل: الأسامء، رمق الهوية، رمق اجلوال،  .3 أأن ل حتوي الأدوات معلومات ميكن من خالل كشف خشصية املشاركني، أأو اإ

زاةل لك تكل احلقول ولو اكنت اختيارية، و  ل خشص واحد يف اجلهة"، ويطلب من الباحث قبل املوافقة اإ يس تثىن فقط منصب حمدد ل يشغهل اإ

ل مبعرفته، مثل: مقابةل خشصية، مقارنة درجات اختبار قبيل مع اختبار بعدي، أأو مقارنة  جراء البحث اإ الأداء ما اكن هناك حاجة هل، ول ميكن اإ

الأسامء الرصحية  يف أأداتني "اختبار ومالحظة" وحنو ذكل، عىل أأن يرفق الباحث: )تعهد برتمزي الأسامء مبارشة بعد تطبيق الأداة، وعدم تداول

 أأو ما يكشف خشصية املشاركني(، كام ينص عىل ذكل يف الأداة يف خطاب التبصري.

اللجنة ليست معنية بفحص الامنذج والأدوات غري الهنائية "نسخ التحكمي" ويشعر الباحث مبارشة بذكل، ويطلب منه خماطبة اللجنة بعد  .4

 حتكمي الأدوات ووضعها يف صورهتا الهنائية.
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 :قبل تقدمي الطلب الباحث يلزتم هبامتطلبات 

:  )أأعضاء هيئة تدريس، ابحثني، طالب يف مجيع املراحل، من منسويب اجلامعة أأو من خارهجا( متطلبات عامة مجليع الباحثني أأول 

كامل .1 ن اكن أأكرث من واحد". وتوقيعه، باكفة حقوهل"اخملترص بنسخته اجلديدة"  منوذج اللجنة اإ   من قبل الباحث "يكتفى ابلباحث الرئيس اإ

، واملساجني، وفاقدي الأهلية"، A-002C*ارفاق منوذج جلنة الأخالقيات رمق  .2 وذكل حسب  يف حال التطبيق عىل عينة من فئات "القرُصر

 عام". 18دون ومه أأنظمة اجلامعة، ويشمل ذكل طالب التعلمي العام "

*Form # KSU_REC_002C-A_Proposal_Application_for_Humanities_Colleges_Research_V_2.0__24_Dec.2014_ 

خل" .3 لهيا يف منوذج اللجنة "استبانة، أأداة حتليل حمتوى أأو واثئق، أأس ئةل مقابةل، منوذج مالحظة، اإ رفاق مجيع أأدوات البحث املشار اإ ، ويه اإ

 .اليت سينص القرار عىل املوافقة علهيا

جياز الهدف  ،وهو ما يذكر للمشاركني يف مقدمة الأداة، للمشاركني يف بداية الأداة تتضمن الأدوات "خطاب تبصري"أأن  .4 يصف فيه الباحث ابإ

ىل أأن املشاركة اختيارية، ويف حال  والأصل هوينص عىل رسية املعلومات وأأهنا لأغراض البحث العلمي، من البحث، ودورمه، و  الإشارة اإ

جبارية أأو أأن لها عالقة بتقيمي الأداء أأو منح درجات. أألر يشرتط ملربر يراه الباحث عدم ذكرها  ىل أأن املشاركة اإ ا اإ  يرد ما يشري ولو تلميح 

رفاق وصف ملهنجية البحث يف حال  .5 البحث خيتلف عن المنط السائد للبحوث اليت توظف أأدوات حمددة "يتأأكد طلب ذكل يف حال اكن اإ

رفاق أأدوات".  عدم اإ

رفاق خطاب موافقة ويل الأمر عىل .6 عام"، وأأن يذكر فيه ما مت 18مشاركة ابنه/ابنته يف حال التطبيق عىل طالب التعلمي العام "أأقل من  اإ

 توضيحه يف خطاب التبصري.

رفاق "منوذج اللجنة، خطة البحث، الأدوات اكمةل، نسخة هنائية من البحث"، ويكون احلمك بناء عىل  .7 يف دراسة الأحباث املنجزة يشرتط اإ

جر   .اءاتهمهنجية الباحث واإ

ما بتوقيع  .8 يف دراسة الأحباث غري املنجزة يمت ارفاق "منوذج اللجنة، خطة البحث، الأدوات اكمةل" عىل أأن تكون أأدوات الطالب موثقة اإ

 .(للطالب: اعامتد اخلطة ل يعين أأن البحث منجز) .املرشف أأو خبمت القسم

ثرائية ؛ الأدةل غري مطلوبة للجنة املرفقات الأخرى، مثل: بقية مناذج اجلامعة لأخالقيات البحث .9 خل،"؛ ليست الإ "دليل املعمل، دليل املدير، اإ

رفاقهمضن املطلوب  ل يف حال اإ يضاح جزئيات معينة، اإ  .رغب الباحث يف اإ

من املهم يف بعض الأحباث توضيح طريقة أأخذ املعلومات، وأأهنا ستمت بطريقة نظامية، مبوافقة صاحب الصالحية يف اجلهة، حىت لو اكنت  .10

ا ابلس تفادة عىل تكل املعلومات حبثي ا "مثل: معلومات مرىض يف املعلومات مضن نطاق معل الباحث،  ولكنه قد يكون غري خمول نظام 

خل"، فريفق الباحث ما يوحض سامح اجلهة هل بذكل، أأو يوحض كيفية احلصول عىل املعلومة بطريقة نظامية.  مستشفى، أأو دار رعاية، اإ

ليكرتونية، يرفق رابط الأداة الهنائية بعد التأأكد من سالمة الرابط، ويشرتط أأن  .11  مقدمته "خطاب التبصري".يكون يف يف حال اس تخدام أأدوات اإ

 راكز اجلامعة:الباحثني يف مالأساتذة اثني ا: أأعضاء هيئة التدريس و 

ىل  ضافة اإ  :يف أأول   ما س بقلك اإ

يداع الرسوم، حسب   .1 رفاق منوذج اإ تنص عىل حتصيل اللجنة ادلامئة لأخالقيات البحث اليت  لحئة أأخالقيات البحث العلمي يف اململكة،اإ

اللجنة ادلامئة يف بنك سامبا  اليت جيري حفصها، وذكل يف حساب العلمي مقابال  مادًي  عىل مشاريع الأحباث

(SA2340000000002680912276):وذكل كام يأأيت ، 

 .رًيل( 1000) يف حاةل عدم وجود دمع مايل  •
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 ويف حاةل وجود دمع مايل: •

 رًيل(. 5000من املؤسسات احلكومية ) -

 رًيل(. 5000يقل عن ) أألر % من قمية ادلمع عىل 1من اجلهات الأجنبية والقطاع اخلاص،  -

 اجلامعة: من خارج: أأعضاء هيئة التدريس والباحثني لث ااث

ىل  ضافة اإ ، واثني ا: ما س بقلك اإ  يف أأول 

ىل سعادة وكيل اجلامعة الفردي البحث يف حال أأن تكون اخملاطبة من هجة معل الباحث، أأو ابمسه .1  .لدلراسات العليا والبحث العلمي اإ

رفاق خطاب من هجة العمل يوحض الغرض من البحث، وحيدد العينة والأدوات .2 ، ويف الأحباث الفردية يوحض الباحث مربرات القيام بذكل اإ

 .البحث يف خطابه

ا  :أأحباث املاجس تري وادلكتوراه(، مشاريع خترج "باكلوريوس/ماجس تري" أأو أأحباث مقررات دراس ية) اجلامعة داخلمن  الطالب: رابع 

ىل  ضافة اإ : ما س بقلك اإ  يف أأول 

 طلبات طالب املاجس تري أأو ادلكتوراه، حتقيق ا لرشط عامدة ادلراسات العليا برفع موافقة جلنة أأخالقيات البحث مع اخلطة لعامتدها "بعد .1

رفاق الأدوات، موافقة القسم واللكية"، ويف هذه احلاةل لن يكون هناك أأدوات جاهزة غالب ا،  ل يف حال تبين أأداة سابقة، فال يشرتط اإ اإ

والفحص للخطة فقط، ويركز فيه عىل املهنجية البحثية وخطوات التطبيق، وتعطى املوافقة عىل "خطة البحث" بناء عىل مهنجيته البحثية؛ 

جناز الأدوات، أأو بعد وميكن للطالب أأن يتقدم لحق ا بطلب أ خر ويف حال اكنت الأداة الهنائية جاهزة يرفقها؛  البحث يف حال مناقشة بعد اإ

جراء الثاين اختياري للطالب يف حال رغبته".  رغب يف نرشه، ويطبق فيه ما خيص لك حاةل "الإ

 راس ية، يطلب فهيا أأن يتوفر خطة البحث وأأدواته ومنوذج اللجنة. ادلقررات املأأحباث و تخرج "باكلوريوس/ماجس تري" ال مشاريع  أأحباث .2

جنازها "مت التطبيق" الأحباث يف حال .3 سواء اكن أأو غري ذكل،  من رساةل املاجس تري أأو ادلكتوراه س تةَل يرغب الطالب بنرشها مُ و  اليت مت اإ

ىل ما س بق ،أأثناء تطبيقها أأو بعد مناقش هتا ضافة اإ رفاق فيطلب اإ نسخة البحث الهنائية اليت يرغب  "منوذج اللجنة وخطة البحث والأدوات" اإ

 .ابنرشه

لجنة عن طريق لكية الطالب، حسب الآلية املعمتدة يف لك لكية، وذكل عند رفع الطلب لأول مرة، مث يمت التواصل مع تكون خماطبة ال  .4

ضافة أأو تعديل.  اللجنة بشلك مبارش من الطالب أأو مرشفه يف حال أأي وجود أأي اس تفسار أأو اإ

 يوقع علهيا مرشف الطالب.تكون الأدوات خمتومة خبمت القسم أأو اللكية، والتعديالت املطلوبة لحق ا  .5

فادة املرشف عىل البحللطلبة املبتعثني:  .6 ن اكن قد  ،ا س يقوم به الطالب""تعريف مب ثيرفق ابلطلب: اإ فادة امللحقية بأأنه طالب مبتعث، اإ اإ

 من جامعته فريفقه. IRB ثموافقة جلنة أأخالقيات البححصل عىل 

ا  اجلامعة: من خارج الطالب: خامس 

ىل ما ورد  ضافة اإ  :يف أأول  واثلث ااإ

فادة املرشف عىل البحي .1 ن اكن قد حصل عىل  ،(ويكتفى خبطاب مسؤول اجلهة) ا س يقوم به الطالب""تعريف مب ثرفق ابلطلب: اإ موافقة اإ

 من جامعته فريفقه. IRB ثجلنة أأخالقيات البح

 هذه النرشة يمت حتديهثا بشلك دوري حبسب مس تجدات العمل.


