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مقدمة الدليل
يعد ع�ضو هيئة التدري�س �أحد �أهم الركائز التي يعول عليها املجتمع يف بناء كيانه ،ملا يقدمه من
خربات تفيد يف بناء املواطن ال�صالح خلقي ًا وعلمي ًا ومهني ًا ،على نحو ي�سهم يف التفاعل مع املتغريات
الفكرية والعلمية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية ،والتكيف مع م�ستجداتها ومن ثم �إر�ساء
دعائم النه�ضة والتنمية امل�ستدامة ،وبذلك �أ�صبح ع�ضو هيئة التدري�س �صاحب مهنة لها �أ�صولها
ومبادئها ومرجعيتها و�سماتها املميزة .فاحلديث عن ع�ضو هيئة التدري�س يرتبط باحلاجة �إىل
معرفة �أهم واجباته وحقوقه ،و�سبل جت�سيدها عمليا .وعليه نقدم هذا الدليل الفرعي «دليل
البحث العلمي» ليكون مر�شد ًا لع�ضو هيئة التدري�س يف جمال البحث العلمي.
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لوائح وقواعد البحث العلمي
(املرجع :عمادة البحث العلمي واملرجع الأ�سا�سى :الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية)

�أو ًال :التعريفات:
طبقا للمادة ( )1من الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية
 -1البحث العلمي :هو الإجناز الذي يعتمد على الأ�س�س العلمية املتعارف عليه ،ويتم نتيجة جهود
فردية �أو جهود م�شرتكة �أو الأمرين مع ًا.
 -2الباحث الرئي�س :هو ع�ضو هيئة التادري�س� ،أو من يف حكمه ،الذي ميثل املجموعة امل�شاركة يف
البحث ويتوىل الإ�شراف و�إدارة املجموعة.
 -3ع�ضو هيئة التدري�س :هو كل من يحمل �شهادة الدكتوراه تدرج ًا من �أ�ساتاذ ثم �أ�ستاذ م�شارك
ثم �أ�ستاذ م�ساعد ويلحق بهم من يف حكمهم وهم املح�ضارون واملعيدون ومدر�سو اللغات وم�ساعدو
الباحثني.
 -4الباحث امل�شارك :هو ع�ضو هيئة التدري�س �أو من يف حكمه  ,والذي ي�شرتك مع جمموعة من
الباحثني لإجناز درا�سة مو�ضوع ما.
 -5املحكم الفاح�ص :هو ع�ضو هيئة التدري�س �أو اخلبري الذي يكلف بفح�ص ودرا�سة �إنتاج علمي.
 -6املراجع :هو ع�ضو هيئة التدري�س �أو من يف حكمه �أو اخلبري الذي يكلف مبراجعة �إنتاج علمي.
 -7امل�ست�شار :هو ع�ضو هيئة التدري�س �أو من يف حكمه �أو اخلبري الذي يكلفه مركز البحوث املخت�ص
بتقدمي خدمات �أو درا�سات ا�ست�شارية.

ثانيا :الأهداف واملهام
تهدف البحوث التي جترى يف اجلامعات �إىل �إثراء العلم املعرفة يف جميع املجاالت النافعة ،على جه
اخل�صو�ص فيما ي�أتي( :طبقا للمادة )2
�أ� -إبراز املنهج الإ�سالمي ومنجزاته يف تاريخ احل�ضارة والعلوم الإن�سانية.
ب -جمع الرتاث العربي والإ�سالمي والعناية به وفهر�سته وحتقيقه وتي�سريه للباحثني.
ج -تقدمي امل�شورة العلمية ،وتطوير احللول العلمية والعملية للم�شكالت التي تواجه املجتمع من
خالل الأبحاث والدرا�سات التي تطلب �إعدادها جهات حكومية �أو �أهلية.
د -نقل وتوطني التقنية احلديثة وامل�شاركة يف تطويرها وتطويعها لتالئم الظروف املحلية خلدمة
�أغرا�ض التنمية.
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هـ -ربط البحث العلمي ب�أهداف اجلامعة وخطط التنمية ،والبعد عن االزدواجية والتكرار والإفادة
من الدرا�سات ال�سابقة.
و -تنمية جيل من الباحثني ال�سعوديني املتميزين وتدريبهم على �إجراء البحوث الأ�صلية ذات
امل�ستوى الرفيع ،وذلك عن طريق �إ�شراك طالب الدرا�سات العليا واملعيدين واملحا�ضرين وم�ساعدي
الباحثني يف تنفيذ البحوث العلمية.
ز -االرتقاء مب�ستوى التعليم اجلامعي والدرا�سات العليا.
ع�ضوية جمل�س عمادة البحث العلمي من �أع�ضاء هيئة التدري�س :طبقا للمادة 5
يكون لعمادة البحث العلمي جمل�س با�سم «جمل�س البحث العلمي» يتكون من:
				
�أ -عميد البحث العلمي

رئي�سا

			
ب -عميد الدرا�سات العليا

ع�ضوا

ج -وكيل (�أو وكالء) عمادة البحث العلمي

�أع�ضاء

بناء على
د -عدد من مديري مراكز البحوث ال يزيد عددهم عن خم�سة يختارهم جمل�س اجلامعاة ً
تو�صية مدير اجلامعة
هـ -عدد من الأ�ساتذة املتميزين يف جمل البحاوث العلمياة مان �أع�ضء هيئاة التادري�س باجلامعة ال
بناء على تو�صية مدير
يزيد عددهم عن �سبعة ،يعينهم جمل�س اجلامعة ملدة �سنتني قابلة للتجديد ً
اجلامعة.
ويعقد املجل�س ،وتتخذ قراراته ،وتعتمد وفق ما تق�ضي به املادة ( )35من نظام جمل�س التعليم
العايل واجلامعات.
تكوين مراكز البحوث وواجبات �أع�ضاءها :طبقا للمادة ()8
يتبع العمادة عدة مراكز وهي:
•مركز �أبحاث العلوم ال�شرعية واللغة العربية
•مركز ابحاث العلوم التطبيقية
•مركز ابحاث العلوم النظرية والإن�سانية
•مركز �أبحاث العلوم ال�صحية
•مركز �أبحاث العلوم الأ�سا�سية
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يتوىل �إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة:
�أ -جمل�س املركز.
ب -مدير املركز.
كل يف حدود اخت�صا�صاته.
ت�شكيل جمل�س مراكز البحوث :طبقا للمادة ()9
�أ -مدير املركز ،وله رئا�سة املجل�س ،ويعني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني بقرار من مدير
بناء على تر�شيح عميد البحث العلمي وت�أييد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
اجلامعة ً
العلمي ملدة �سنتني قابلة للتجديد ،ويعامل مالي ًا معاملة رئي�س الق�سم.
ب -عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين يف البحث العلمي ال يزيد عن خم�سة يعينهم مدير
بناء على تر�شيح عميد البحث العلمي وت�أييد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث
اجلامعة ً
العلمي ملدة �سنتني قابلة للتجديد.
مهام مركز البحوث :طبقا للمادة ()10
�أ -اقرتاح خطة البحوث ال�سنوية و�إعداد م�شروع امليزانية الالزمة.
ب -درا�سة م�شروعات بحوث �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ومتابعة تنفيذها.
ج -درا�سة م�شروعات البحوث والدرا�سات التي تطلب من جهات خارج اجلامعة واختيار الباحثني
ومتابعة تنفيذها واقرتاح مكاف�آت القائمني بها وفق القواعد املنظمة لذلك.
د -التو�صية بال�صرف من ميزانية البحوث املقررة يف حدود ال�صالحيات املنظمة لذلك.
هـ -درا�سة التقرير ال�سنوي واحل�ساب اخلتامي وم�شروع امليزانية للمركز ورفعه للجهة املخت�صة و
درا�سة ما يحال �إليها من جمل�س عمادة البحث العلمي.
و� -إ�ستحداث وحدات البحوث املتخ�ص�صة التابعة للمراكز:
تعمل مراكز البحوث على �إ�ستحداث وحدات بحثية تكون متخ�ص�صة فى جمال ما مبا ي�ساعد على
تركيز اجلهود والو�صول �إىل الأهداف فى وقت �أ�سرع .كما تعمل مراكز البحوث على �إيجاد التمويل
الالزم لتلك الوحدات من العمادة لتجهيزها بالأدوات والأجهزة اخلا�صة التى تعينها على القيام
بغر�ضها.
مهام مدير مركز البحوث :طبقا للمادة ()11
�أ -الإ�شراف ومتابعة �سري الأعمال البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم وم�ساعدي
الباحثني ،مبا يف ذلك الإ�شراف املبا�شر على الهيئة الإدارية والفنية باملركز.
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ب -االت�صال بالأق�سام العلمية وحفز �أع�ضاء هيئة التدري�س على البحث ،والتن�سيق بني م�شروعات
�أبحاثهم ،وتوفري الو�سائل والإمكانات امل�ساعدة على �إعدادها ون�شرها ب�أق�صى كفاءة ممكنة.
ج االت�صال والتن�سيق مع مراكز البحث الأخرى داخل اجلامعة وخارجها يف كل ما له عالقة بطبيعة
البحوث التي تعد حتت �إ�شراف املركز �أو التي �ستعد حل�ساب جهات خارج اجلامعة.
د� -إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية لفعاليات املركز ،متهيد ًا لعر�ضها على جمل�س املركز ،ومن ثم رفعه
�إىل اجلهة املخت�صة باجلامعة.
هـ� -إعداد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط املركز ورفعه للجهة املخت�صة.

ثالثا� :آليات التقدم لطلب دعم متويل البحوث
 -1البحوث الدورية:
وهي التى تقدم عند فتح بب التقدمي للبحوث عمادة البحث العلمى فى الفرتة من �أول حمرم و حتى
نهاية �شهر ربيع �أول من كل عام و ذلك عن طريق رفع م�شروع البحث على موقع العمادة على الإنرتنت
بعد �أخذ موافقة مراكز البحوث و ذكر رقم تلك املوافقة فى م�شروع البحث املقدم (�أو يرجع للمراكز
لأخاذ موافقتها بعاد التقدمي على البحوث) .كما يتم �إبالغ املتقدمني من الباحثني بقبول البحاوث
اخلا�صاة بهم �أو رف�ضها عن طريق �إر�سال ر�سالة على بريدهم الإلكرتونى.
وتق�سم البحوث �إىل عدة �أنواع كالآتي:
•املنح ال�صغرية امل�ستدمية
•منح املجموعات البحثية
•منح الأولويات البحثية
•منح التعاون الدويل
•منح طالب البكالوريو�س
•املنح التطويرية
 -2البحوث الإ�ستثنائية:
وهى التى تقدم فى �أى وقت من العام و ي�شرتط �أن يتم تقدميها ملراكز البحوث التابع لها الباحث
�أو الباحثني و ذلك للح�صول على املوافقة و التو�صية باملوافقة عليها لقيمتها العلمية �أو فائدتها
للجامعة ثم يتم رفعها مبا�شرة لعمادة البحث العلمى.
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 -3البحوث اخلارجية:
وهى البحوث املقدمة للح�صول على دعم من جهات حكومية �أخرى خارج اجلامعة ولكن عن طريق
عمادة البحث العلمى (كمدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية) ،و ي�سرى عليها مواعيد فتح و
غلق بب التقدمي للبحوث و اخلا�صة بتلك اجلهات .كما ي�شرتط �أخذ موافقة مراكز البحوث التابع
لها الباحث �أو الباحثني.
بع�ض اجلهات احلكومية الداعمة للبحوث:
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ( )www.kacst.edu.saوتدعم برامج بحثية متعددة
منها برنامج �أبحاث التقنية احليوية و الهند�سة الوراثية وبرنامج مراكز االبتكار التقني وبرنامج
دعم التميز والإبتكار
مركز البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية جامعة �أم القرى ()rcc@uqu.edu.sa
مركز بحوث الطب والعلوم الطبية -جامعة �أم القرى ()www.uqu.edu.sa
برنامج منح �سابك البحثية
مركز بحوث الطب والعلوم الطبية -جامعة �أم القرى
مركز بحوث العلوم الهند�سية واملعمارية -جامعة �أم القرى
مركز بحوث احلج والعمرة -جامعة �أم القرى
معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج -جامعة �أم القرى
البحوث واال�ست�شارات -جامعة طيبة باملدينة املنورة
مركز البحث العلمي و�إحياء الرتاث الإ�سالمي -جامعة �أم القرى
مركز امللك فهد للبحوث الطبية -جامعة امللك عبدالعزيز
مركز �أبحاث املياه -جامعة امللك عبدالعزيز
معهد البحوث واال�ست�شارات -جامعة امللك عبدالعزيز
مركز بحوث الدرا�سات البيئية -جامعة امللك عبدالعزيز
مركز بحوث اجلينوم الطبي -جامعة امللك عبدالعزيز
مركز التميز يف الدرا�سات البيئية جامعة امللك عبدالعزيز
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مركز تقنيات متناهية ال�صغر -جامعة امللك عبدالعزيز كلية الهند�سة
مركز التميز لبحوث اجلينوم الطبية
مركز امللك فهد لبحوث اجلينوم جامعة
مركز الأبحاث الزراعية بهدى ال�شام -جامعة امللك عبدالعزيز
مركز الدرا�سات املائية  -جامعة امللك في�صل
مركز �أبحاث اجلمال -جامعة امللك في�صل
مركز �أبحاث النخيل والتمور جامعة امللك في�صل
حمطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية -جامعة امللك في�صل
مركز و�سائل وتقنية التعليم جامعة امللك في�صل –
مركز البحوث البيطرية والإنتاج احليواين جامعة امللك في�صل
مركز بحوث كلية طب الأ�سنان جامعة امللك �سعود
مركز الأمري حممد بن فهد للبحوث والدرا�سات الطبية -جامعة امللك في�صل
املركز الوطني لأبحاث الزراعة واملياه بالريا�ض
حمطة الأبحاث الزراعية بلجر�شي -وزارة الزراعة
مركز تقنية املعلومات -جامعة امللك في�صل
املركز الإقليمي للأبحاث الزراعية باالح�ساء -وزارة الزراعة
مركز بحوث كلية علوم احلا�سب واملعلومات جامعة امللك �سعود
مركز اخليول العربية بديراب -وزارة الزراعة –
حمطة الأبحاث الزراعية باخلرج -وزارة الزراعة
مركز الأبحاث الزراعية بالق�صيم -عنيزة وزارة الزراعة
مركز الأبحاث الزراعية -منطقة مكة املكرمة جدة  /وزارة الزراعة
مركز �أبحاث الب�ستنة جنران وزارة الزراعة
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مركز �أبحاث تنمية املراعي والرثوة احليوانية باجلوف -وزارة الزراعة
مركز بحوث النخيل والتمور
املركز الوطني لأبحاث الزراعة واملياه -وزارة الزراعة
املركز الوطني ملكافحة و�أبحاث اجلراد -وزارة الزراعة واملياه
مركز البحوث والتطوير� -أرامكو ال�سعودية
مركز بحوث الطاقة املتجددة -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز بحوث كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة امللك �سعود
مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية
مركز التنقيب وهند�سة البرتول بر�أ�س تنورة �شركة �أرامكو -
مركز بحوث تكرير البرتول والكيماويات -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز �أبحاث الإبل واملراعي باجلوف
مركز الأبحاث والتطوير� -أرامكو ال�سعودية
مركز امللك عبدالعزيز للخيل العربية الأ�صيلة بديراب
املركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور بالأح�ساء
مركز بحوث كلية ال�صيدلة -جامعة امللك �سعود
معهد البحوث -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
حمطة التجارب وتطوير احلم�ضيات بال�سيباين -وزارة الزراعة
�إدارة الأبحاث والتقنية واخلدمات الفنية ب�شركة �أرامكو
مركز �أبحاث الإقت�صاد الإ�سالمي
مركز بحوث �أق�سام العلوم والدرا�سات الطبية -جامعة امللك �سعود
مركز بحوث كلية الطب -جامعة امللك �سعود
مركز بحوث كلية الهند�سة -جامعة امللك �سعود
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مركز بحوث االت�صاالت واحلا�سبات الآلية -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز الأبحاث -م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
مركز بحوث كلية الهند�سة -جامعة امللك �سعود
معهد البحوث الهند�سية -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز بحوث التقنية احليوية -جامعة امللك �سعود
مركز العلوم الطبية التطبيقية -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز الأبحاث يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
مركز البحوث يف ق�سم ال�صيدلة الإكلينيكية -جامعة امللك �سعود
مركز الأبحاث مب�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون
مركز البرتول واملعادن -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز �أبحاث النباتات الطبية والعطرية وال�سامة
الإدارة العامة للبحوث الطبية بوزارة ال�صحة
مركز التكرير والبرتوكيماويات -جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
مركز امللك فهد الوطني لأورام الأطفال والأبحاث� -شركة �أراجني
مركز البيئة واملياه جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن -
مركز الأبحاث بكلية الطب جامعة امللك �سعود -
مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز للدرا�سات والبحوث البيئية وال�سياحية -جامعة امللك خالد
مركز درا�سات ال�صحراء -جامعة امللك �سعود
مركز التقومي والتطوير الأكادميي -جامعة امللك خالد
مركز بحوث ودرا�سات املدينة املنورة
مركز البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية -جامعة �أم القرى
معهد امللك عبداهلل بجامعة امللك �سعود معهد البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية
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مركز الدرا�سات العليا والتعليم الطبي امل�ستمر -جامعة امللك خالد
مركز بحوث كلية العمارة والتخطيط -جامعة امللك �سعود
مركز بحوث كلية علوم الأغذية والزراعة -جامعة امللك �سعود
مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
معهد بحوث الفلك واجليوفيزياء -مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
مركز بحوث كلية العلوم -جامعة امللك �سعود
مركز �أبحاث ا�ستزراع الأ�سماك يف ال�سعودية
مركز الدرا�سات الزلزالية -جامعة امللك �سعود
معهد بحوث الطاقة  /مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
جممع �سابك ال�صناعي للبحث والتطوير -مدينة الريا�ض
مركز �شلمربجر لأبحاث ال�صخور الكربونية بالظهران
مركز بحوث املواد الهند�سية جامعة امللك �سعود
مركز االمري �سلطان لأبحاث البيئة و املياه و ال�صحراء
معهد بحوث الف�ضاء -مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
معهد الأبحاث وتقنيات التحلية
ق�سم البحث والتطوير -جمموعة �شركات كابالت الريا�ض
املركز الوطني للطب البديل والتكامل -وزارة ال�صحة
مركز تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات -جامعة امللك �سعود
مركز �أبحاث الب�ستنة بنجران
الإدارة العامة للبحوث والدرا�سات املهنية امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء -مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
حمطة الأبحاث الزراعية بلجر�شي -وزارة الزراعة
مركز �أبحاث املراعي والرثوة احليوانية باجلوف
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رابعا :مكاف�آت �أع�ضاء هيئة التدري�س للأبحاث املمولة من اجلامعة
يتم الإنفاق على البحوث التي متولها اجلامعة من ميزانيتها �سواء مببادرة من الباحث �أو اجلهات
العلمية املخت�صة وفق اخلطة املعتمدة والإجراءات املنظمة لذلك من املجل�س العلمي يف حدود املبالغ
التالية حدّ ًا �أق�صى:
�أ -ت�صرف مكاف�أة قدرها �ألف ومائتا ريال (� )1200شهري ًا للباحث الرئي�س من حملة الدكتوراه،
و�ألف ريال (� )1000شهري ًا لكل واحد من امل�شاركني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم من
حملة الدكتوراه خالل املدة الأ�سا�سية املحددة يف خطة البحث.
ب -ت�صرف مل�ساعد الباحث من حملة املاج�ستري مكاف�أة قدرها ( )30ثالثون ريا ًال عن ال�ساعة
الواحدة مبا ال يتجاوز ( )800ثمامنائة ريال �شهري ًا وذلك خالل املدة الأ�سا�سية املحددة يف خطة
البحث ،ومبا ال يزيد عن ثالثة م�ساعدين.
ج -ت�صرف مل�ساعد البحث من حملة ال�شهادة اجلامعية مكاف�أة قدرها ( )25خم�سة وع�شرون ريا ًال
عن ال�ساعة الواحدة مبا ال يتجاوز (� )600ستمائة ريال �شهري ًا وذلك خالل املدة الأ�سا�سية املحددة
يف خطة البحث.
د -ت�صرف مل�ساعد الباحث من طالب املرحلة اجلامعية و�أو الفنيني �أو املمهنيني مكاف�أة قدرها ()20
ع�شرون ريا ًال عن ال�ساعة الواحدة مبا ال يتجاوز (� )400أربعمائة ريال �شهري ًا وذلك خالل املدة
الأ�سا�سية املحددة يف خطة البحث.
هـ -ي�صرف للم�ست�شار من داخل املدينة مكاف�أة قدرها ( )500خم�سمائة ريال عن كل يوم ا�ست�شارة
على �أال يتجاوز جمموع ما يتقا�ضاه يف العام الواحد عن (� )7000سبعة �آالف ريال.
و -ي�صرف للم�ست�شار من خارج املدينة مكاف�أة قدرها (� )1000ألف ريال عن كل يوم ا�ست�شارة �شاملة
للإقامة والإعا�شة على �أال يتجاوز جمموع ما يتقا�ضاه يف العام الواحد عن � )14000أربعة ع�شر �ألف
ريال وت�صرف له تذكرة �سفر ذهاب ًا و�إياب ًا.
ز -ي�صرف للم�ست�شار من خارج اململكة مكاف�أة قدرها (� )2000ألفا ريال عن كل يوم ا�ست�شارة �شاملة
للإقامة والإعا�شة على �أال يتجاوز جمموع ما يتقا�ضاه يف العام الواحد عن ( )20000ع�شرين �ألف
ريال ،وت�صرف له تذكرة �سفر ذهاب ًا و�إياب ًا.
ح -ال يجوز �صرف املكاف�آت امل�شار �إليها �إذا كان الباحث مفرغ ًا للعمل يف البحث العلمي.
�أليات الإ�ستعانة بجهات خارج اململكة:
 -1فى حالة الإ�ستعانة فى البحث مب�ست�شار�أو باحث من خرج اململكا يجاب ذكا ذلك فى م�شروع
البحث ،كما ميكن زيادة املكاف�أة ال�شهرية التاى ت�صرف لهم خالل املدة الأ�سا�سية املحددة يف خطة
البحث.
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 -2فى حالة اال�ساتعانة مبعامل خارج اململكة يجب ذكر �سبب اللجوء لتلك املعامل فى م�شروع البحث،
كما يجب �إح�ضار فواتري �أ�صلية لتكلفة املعمل العتمادها.
 -3فى حالة �شراء مواد من خرج اململكاة يجب ذكر �سبب القيام بال�شراء من اخلارج فى م�شروع
البحث ،كما يجب �إح�ضار الفواتري الأ�صلية العتمادها.
 -4البحوث املدعمة مالي�أ من م�ؤ�س�سات بحثية حكومية� ،أو غريها يامت تنفيذها طبق�أ للوائح ال�صادرة
من هذه امل�ؤ�س�سات.

خام�سا :اجلوائز واملكاف�أت الت�شجيعية
اجلوائز واملكاف�آت الت�شجيعية للباحثني املتميزين والبحوث املتميزة:
بناء
 -1يجوز منح جوائز ومكافئات ت�شجيعية �سنوي ًا للباحثني املتميزين ،ويحدد جمل�س اجلامعة ً
على تو�صية املجل�س العلمي عدد هذه اجلوائز واملكاف�أت ومعايري االختيار وطريقته.
بناء على تو�صية
 -2يجوز منح جوائز ت�شجيعية للبحوث املتميزة �سنوي ًا ،ويحدد جمل�س اجلامعة ً
املجل�س العلمي عدد اجلوائز ومعايري االختيار.
 -3تتكون كل جائزة من �شهادة تقدير ومكاف�أة مالية ال تزياد عان ع�شرين �ألف ريال يحددها جمل�س
بناء على تو�صية املجل�س العلمي ويجوز �أن ي�شرتك يف اجلائزة �أكرث من باحث ويف هذه
اجلامعة ً
احلالة توزع املكاف�أة بينهم بالت�ساوي.
اللوائح املنظمة لن�شر ر�سائل املاج�ستري الدكتوراه:
 -1يجوز بعد موافقة املجل�س العلمي ن�شر بع�ض ر�سئل املاج�ستري والدكتوراه التي يكون يف ن�شرها
فائدة عظيمة �أو ترتبط ب�أهداف التنمية يف اململكة.
� -2إذا كانات الر�سالة مكتوبة باللغة الأجنبية ور�أى املجل�س العلمي �أهمية ن�شرها باللغة العربية
يقرر املجل�س مكاف�أة مالية مقابل ترجمتها.
 -3يجوز لغر�ض الن�شر النظر يف ن�شر الر�سائل التي �أجازتها جامعة �أخرى داخال اململكة �أو خارجها
�إذا كانت تخدم �أهداف اجلامعة.
 -4ت�صرف ل�صاحب الر�سالة مكافاة قدرها ثمانية �آالف ( )8000ريال مقابال ن�شر ر�سالة املاج�ستري
وخم�سة ع�شر �ألف ( )15000ريال مقابل ن�شر ر�سالة الدكتوراه.
ترجمة ون�شر البحوث وامل�ؤلفات العلمية والكتب:
 -1ينظر املجل�س العلمي فيما يقدم له من �إنتاج للن�شر با�سم اجلامعة بحث ًا �أو ت�أليف ًا �أو ترجمة �أو
حتقيق ًا على �أن يكون مت�سق ًا مع �أهداف اجلامعة ومت�سم ًا بالأ�صالة.
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 -2يخ�ضع الإنتاج العلمي املقدم للن�شر للتحكيم من اثنني على الأقل من ذوي االخت�صا�ص وي�ضع
املجل�س العلمي القواعد والإجراءات التف�صيلية لنظم التحكامي والفح�ص واملراجعة.
بناء على تقارير املحكمني
 -3ي�صرف للم�ؤلفني واملحققني واملرتجمني مكاف�أة يقدرها املجل�س العلمي ً
تبع ًا ملو�ضوع الكتاب وقيمته العلمية وما باذل فيه من جهد على �أال تتجاوز املكاف�أة مبلغ خم�سني �ألف
ريال ()50000عن الكتاب الواحد.
 -4يتم حتديد مكاف�أت الت�أليف �أو الرتجمة للمو�سوعات والكتب املو�سوعية وفق اخلطة والإجراءات
املعتمدة من املجل�س العلمي على �أال تتجاوز مكافئات كل جملد خم�سني �ألف ريال (.)50000
 -5ت�صرف مكافئات ال تزيد عن �ألفي ريال ( )2000ملن يكالف بفح�ص الكتب امل�ؤلفة �أو املحققة �أو
�سواء من داخل اجلامعة �أو خارجها وذلك على الكتاب الواحد.
املرتجمة �أو حتكيمها
ً
 -6ت�صرف مكاف�أة ال تزيد عن �ألفي ريال ( )2000للكتاب الواحد للم�صححني اللغويني للكتاب الذي
تن�شره اجلامعة.
 -7ي�صرف ملن ي�شرتك يف حتكيم وفح�ص الإنتاج العلمي املقدم للرتقية لدرجة علمية مكاف�أة ال
تتجاوز خم�سمائة ريال ( )500عن كل بحث ومبا ال يزيد عن ثالثة �آالف ريال ( )3000لكامل
الإنتاج العلمي املقدم.
 -8على �صاحب الإنتاج املقدم للن�شر �أن ي�صحح جتارب الطبع ويعد الفهار�س الكاملة ،ويعطي �صاحب
الإنتاج مائة ن�سخة مما تطبعه اجلامعة له.
 -9يف حال الإنتاج املرتجم ي�شرتط ما يلي:
�أ� -أن يكون العمل املرتجم ذا جدوى علمية �أو تطبيقية ملمو�سة.
ب� -أن يخ�ضع العمل املرتجم للتحكيم من قبل مراجع �أو �أكرث.
ج� -أن يكون املرتجم واملراجع متقنني �إتقان ًا كامال للغتني املرتجم منها واملرتجم �إليها.
د� -أن يلتزم املرتجم مبراعاة مالحظات املراجع وما اقرتحه من تعديالت.
هـ -احل�صول على حق الرتجمة والن�شر من اجلهات املعنية قبل البدء يف ذلك.
 -10يعد مقابل حق الن�شر تناز ًال من امل�ؤلف عن حقه يف طبع الكتب الذي �ألفه �أو حققه �أو ترجمه
ملدة خم�س �سنوات من تاريخ موافقة املجل�س العلمي على طباعته.
 -11عند �إعادة طبع امل�صنفات املن�شورة من قبل اجلامعة يعامل �أ�صحابها وفق ما يلي:
�أ� -إذا كانت امل�صنفات قد متت �ضمن م�شروعات علمية �أنفقت عليها اجلامعة �أو ا�شرتت حقوق طبعها
ب�شكل نهائي �أو �أجنزها �أ�ساتذة تام تفريغهم من قبل اجلامعة الجنازها فلي�س لأ�صحابها �أي حقوق
ماليه جديدة عند �إعادة الطبع.
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ب -امل�صنفات التي �أعدها �أ�صحابها وا�شرتت اجلامعة منهم حق الن�شر ي�صرف لهم عند �إعادة الطبع
مكاف�أة ال تتجاوز ما �صرف لهم يف املرة الأوىل.
 -12حتتفظ اجلامعة بحق �إعادة ن�شر مطبوعاته لفرتة خم�س �سنوات ،و�إذا �أ�ضاف �صاحب الإنتاج
�شيئا مهم ًا �إىل الطبعة فيقدر املجل�س العلمي مكافئة خا�صة عما �أ�ضاف بعد �إجازته من املحكم
(الفاح�ص).
 -13بعد م�ضي خم�س �سنوات من موافقة املجل�س العلمي على طباعة الإنتاج ينتقل حق �إعادة ن�شره
كام ًال ل�صاحبه �أو لورثته ،وتكون �إعادة الن�شر باتفاق خا�ص مع اجلامعة.
 -14يجوز للمجل�س العلمي �أن ينظر يف �إعادة ن�شر �إنتاج مل تن�شره اجلامعة من قبل �أو نفد �إذا كان ذا
قيمه علمية خا�صة ،ويقدر املجل�س العلمي مكاف�أة مقابل ذلك.

17

دليل البحث العلمي

�سيا�سة �أخالقيات البحث العلمي
(املرجع :عمادة البحث العلمي)
تهتم جامعة الق�صيم ممثلة يف عمادة البحث العلمي بحماية حقوق جميع من�سوبي اجلامعة وحماية
خ�صو�صية مو�ضوعات البحث العلمي ،كما تويل اجلامعة اهتمام ًا خا�ص ًا ب�سالمة من�سوبي اجلامعة
بالدرجة الأوىل  ،وكذلك �سالمة البيئة  ،واملن�شاة .وتعنى اجلامعة بدعم احلراك العلمي �ضمن �أطر
و�أ�س�س علمية دولية ترتقي مب�ستوى اجلامعة بو�صفها مركز ًا للأبحاث املت َقنة ذات امل�ستوى املتميز.
وقد متت �صياغة هذه الوثيقة للعمل على حتقيق هذه الأهداف  ،وا�ستجابة ملتطلبات متويل الأبحاث
من جهات التمويل املختلفة .ويف ما ي�أتي بعده و�صف للإجراءات وال�ضوابط املقننة للبحث العلمي
يف اجلامعة.

املادة الأوىل� /أنواع وجماالت البحث:
من الناحية النظرية ؛ كل مو�ضوعات البحث لها بعد خلقي  ،لكن هناك بع�ض اجتاهات البحث التي
يكون للجانب اخللقي فيها مكانة خا�صة  ،و هي الأبحاث التي تهتم بالنواحي الإن�سانية و اجلوانب
ال�صحية ؛ الأبحاث التي جترى با�ستخدام حيوانات التجارب ؛ الأبحاث التي قد ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار
بالبيئة  ،والأبحاث التي لها ح�سا�سية اجتماعية  ،و�سيا�سية.

املادة الثانية /الباحثون:
�إن امل�س�ؤولية اخللقية تقع يف املقام الأول على عاتق الباحث ؛ الذي يجب �أن يويل اجلوانب اخللقية
ابتداء من الفكرة �إىل اخلطوات النهائية  ،والنتائج.
�أهمية خا�صة يف جميع خطوات البحث
ً
بالإ�ضافة �إىل �أن الباحث يجب �أن يكون على دراية  ،و�إملام تام بقواعد اجلامعة و�سيا�ساتها يف هذا
اجلانب  ،كما يجب العمل بهذه القواعد  ،والتنظيمات .وهذه القواعد  ،والتنظيمات تنطبق على كل
من يقوم بالبحث حتت رعاية اجلامعة ؛ �سواء كان مكان البحث داخل اجلامعة �أو خارجها.
 -1يعد الباحث م�سئوال عن احل�صول على املوافقة امل�سبقة من كل من ي�شمله مو�ضوع البحث  ،كما
يجب على الباحث �أن يو�ضح للم�شاركني يف البحث الآتي:
الهدف من البحث  ،وم�صدر التمويل  ،وحقهم يف االن�سحاب من البحث � ،أو رف�ض امل�شاركة فيه ويجب
احرتام حق امل�شاركني يف ذلك  ،و�إذا مل يكن هناك معاونة من �أفراد على دراية مبو�ضوع البحث  ،كما
هو احلال عند التعامل مع املر�ضى ؛ فيجب على الباحث اال�ستعانة مبعاونة املخت�صني.
� -2إذا كان امل�شاركون يف البحث غري مدركني طبيعة البحث � ،أو قيمة م�شاركتهم فيه كالأطفال مثال ،
فالبد من احل�صول على موافقة مكتوبة من �أحد الوالدين �أو الويل.
� -3إذا كانت معرفة امل�شاركني بطبيعة البحث �سوف ت�ؤثر على النتائج  ،فيجب على الأقل التنويه عن
البحث له�ؤالء امل�شاركني.
 -4ي�ستحب للباحث اال�ستعانة با�ست�شارة ذوي اخلربة يف مو�ضوع البحث � ،أو بر�أي �أحد زمالئه متى
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كانت هناك حاجة لذلك  ،خا�صة يف الأبحاث ذات العالقة ببع�ض التخ�ص�صات مثل:
· الإجهاد احليوي � ،أو النف�سي.
· التعدي على خ�صو�صية الآخرين.
 -5يجب على الباحث �أن يو�ضح طبيعة البحث للم�شاركني فيه  ،واحل�صول على موافقتهم على
كل منهم.
امل�شاركة فيه  ،و ي�شمل ذلك طريقة كتابة �أ�سماء امل�شاركني وترتيبها مع تعريف مكان عمل ٍ
 -6يجب توعية امل�شاركني يف البحث على �أهمية عدم ن�شر �أي بيانات عن النتائج  ،وخ�صو�صية البحث
و كذلك عدم الإف�صاح عن املعلومات و النتائج اخلا�صة بالبحث �أو ا�ستخدامها حلني اكتماله ون�شره.

املادة الثالثة /مبادئ و�أخالقيات عامة للبحث:
 -1امل�صداقية  ،والأمانة :الرتكيز على �أهمية ال�صدق  ،والأمانة يف جميع خطوات البحث مبا يف
ذلك :جمع املعلومات  ،وت�سجيل النتائج  ،والطريقة امل�ستخدمة  ،كتابة البحث و ن�شره.
 -2مو�ضوعية البحث :يجب على الباحث �أن يتجنب االنحياز �إىل �أي وجهة نظر � ،أو تبني نتيجة
م�سبقة يف خطوات البحث مثل  ،حتليل النتائج  ،والبيانات ،كتابة خطة البحث  ،وا�ستعرا�ض الآراء
 ،والأبحاث ال�سابقة.
 -3الدقة :التزام الدقة  ،واجلدية يف كل مظاهر البحث  ،واالحتفاظ ب�سجالت خلطوات ونتائج
البحث.
 -4التعاون  ،وم�شاركة الأفكار  ،والبيانات  ،والأجهزة  ،وكذلك تقدمي الن�صح  ،والعون ملن يحتاجه من
زمالئه  ،وقبول النقد  ،واالقرتاحات.
 -5االحرتام :تقدير  ،واحرتام �آراء ومقرتحات امل�شاركني يف البحث  ،كذلك حماية الأ�شخا�ص
الق ُّ�صر � ،أو غري املدركني الذين قد ي�شملهم � ،أو يتعامل معهم البحث.
 -6احرتام حقوق امللكية الفكرية :مثل براءات االخرتاع  ،وحقوق الن�شر وغريها من �أنواع امللكية
الفكرية.
 -7اخل�صو�صية :حماية خ�صو�صية الأفراد  ،واملعلومات يف كل �أوجه البحث.
 -8العدالة  ،ومعاملة الآخرين باحرتام حقوقهم ومراعاتها  ،و�إعطاء كل �شخ�ص قدره  ،ومنزلته
التي تليق به.

املادة الرابعة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي:
 -1يجب على الباحث اتباع اللوائح  ،والأنظمة املو�ضوعة من قبل اللجنة الوطنية للخلقيات
احليوية  ،والطبية http://bioethics.kacst.edu.sa

19

دليل البحث العلمي

 -2يجب على الباحث اتباع اللوائح  ،والأنظمة املن�صو�ص عليها من قبل اجلامعة � ،أو الكلية �أو الق�سم
�إن وجدت.
 -3يجب على الباحث يف املقام الأول �إظهار امل�س�ؤولية اخللقية يف جميع جوانب البحث العلمي  ،ومن
ذلك كل ما ذكر يف املبادئ واخللقيات العامة �سابق ًا.
 -4يجب على الباحث �أتباع اللوائح  ،والأنظمة املن�صو�ص عليها من قبل اجلهات الداعمة الأخرى � ،أو
اجلهات احلكومية � ،أو امل�صرح لها بتنظيم هذه املمار�سة.
 -5يجب على الباحث اتباع �سبل ال�سالمة  ،واحلفاظ على �سالمة الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة ،
والباحثني  ،وامل�ساعدين  ،وغريهم من العاملني .وكذلك احلفاظ على �سالمة املن�ش�أة  ،والبيئة.
 -6يجب على الباحث التخل�ص ال�صحي  ،وال�سليم من جميع النفايات  ،وي�شمل ذلك النفايات احلادة
 ،واملعدية  ،والكيمائية  ،وغريها.
 -7يجب على الباحث االطالع  ،وااللتزام بجميع اللوائح  ،وال�ضوابط املن�صو�ص عليها واملنظمة
ل�سوء ال�سلوك يف البحث العلمي.

املادة اخلام�سة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي على الإن�سان:
جميع الأبحاث والدار�سات العلمية امل�شتملة على الإن�سان � ،أو ما �شابه ذلك من مادة وراثية DNA
� or RNAأو �أن�سجة  Human Tissueيجب �أن تطبق عليها اللوائح  ،والأنظمة لآتية:
 -1يجب على الباحث االلتزام ب�أحكام ال�شرعية الإ�سالمية  ،واملبادئ  ،والأعراف العلمية املنظمة
لهذه املمار�سة.
 -2يجب �أن يعرف ال�شخ�ص امل�شارك يف الدرا�سة مو�ضوع البحث كام ًال.
 -3يجب �أن تكون م�شاركة الأ�شخا�ص يف البحث ب�شكل اختياري  ،وطوعي بعد معرفة تفا�صيل البحث
ً
كاملة.
 -4يجب احرتام الأ�شخا�ص مو�ضع الدرا�سة  ،وحمايتهم  ،وذلك ب�شرح جميع تفا�صيل البحث ،
والأ�ضرار  ،واملخاطر �إن وجدت.
 -5البد �أن يكون مو�ضوع البحث مقبو ًال �ضمن اخللقيات  ،والأعراف العامة للمنطقة.
 -6يجب �أن يتم �أخذ املوافقة امل�ستنرية اخلطية من ال�شخ�ص امل�شارك بالدرا�سة � ،أو وليه ال�شرعي.
 -7اطالع جميع الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة  ،على النتائج �إذا دعت احلاجة لذلك.
 -8يجب احرتام خ�صو�صية الأفراد امل�شاركني يف الدرا�سة واحرتام خ�صو�صية املعلومات املتعلقة
بجميع �أوجه البحث العلمي كافة.
 -9يجب حماية املعلومات يف البحث العلمي وخا�صة املعلومات ال�شخ�صية منها واخلا�صة.
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 -10يجب حماية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة  ،وذلك من عينة الدرا�سة � ،أو باحثني �أو م�ساعدين
 ،وكذلك البد من احلفاظ على �سالمة املن�ش�أة  ،والبيئة.
 -11ميكن للباحثني يف هذا املجال اال�ستزادة من التوجهات الإ�ضافية على املواقع الآتية:
 جمل�س البحوث الطبية :الإن�سان الأن�سجة والعينات البيولوجية ال�ستخدامها يف البحوثwww.mrc.ac.uk
 الكلية امللكية للأطباء www.rcpath.org امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�صحة www.nih.org -اللجنة الوطنية للأخالقيات احليوية والطبية http://bioethics.kacst.edu.sa

املادة ال�ساد�سة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي على احليوان:
يعترب ا�ستخدام حيوانات التجارب يف البحث العلمي �أحد �أهم العوامل امل�ساعدة لإجراء الأبحاث
الطبية والتطبيقية وعلية ف�أن جميع الأبحاث العلمية املت�ضمنة على حيوانات التجارب يجب �أن
تطبق عليها اللوائح والأنظمة التالية:
 -1يجب على الباحث االلتزام ب�أحكام ال�شرعية الإ�سالمية واملبادئ والأعراف العلمية املنظمة
لهذه املمار�سة.
 -2يجب على الباحث االطالع وتطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي.
 -3يجب االكتفاء ب�أقل عدد ممكن من حيوانات التجارب يف البحث العلمي.
 -4يجب تقليل ال�ضرر الذي قد يلحق بحيوانات التجارب قدر الإمكان وذلك يف كل مراحل البحث
العلمي.
 -5ال يجوز ا�ستخدام حيوانات التجارب �أال من قبل الأ�شخا�ص املدربني على ذلك.
 -6ال يجوز ا�ستخدام احليوانات املهددة باالنقرا�ض.
 -7يجب �أن حتتوي املن�شاة على الأماكن ال�صاحلة لرعاية حيوانات التجارب خالل جميع مراحل
البحث العلمي.
 -8يجب حماية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة باحثني �أو م�ساعدين وغريهم وكذلك البد من
احلفاظ على �سالمة املن�شاة والبيئة.
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املادة ال�سابعة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي على البيئة:
يعترب الإن�سان جزء �أ�سا�سي من البيئة املحيطة كما انه يعتمد ب�شكل كبري على املوارد الطبيعية
يف املوجودة فيها ومن ذلك ف�أن احلفاظ على البيئة بجميع مواردها الطبيعية يجب �أن يكون حمل
اهتمام اجلميع .بناء ًا على ذلك ف�إن جميع الأبحاث ذات ال�صلة بالبيئة �ستطبق عليها اللوائح
والأنظمة التالية:
 -1يجب على الباحث تطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي وااللتزام ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية واملبادئ والأعراف العلمية.
 -2يجب على الباحث �شرح �آليات البحث كاملة وتقدير كافة الأ�ضرار الناجمة عن عمل البحث
�إ�ضافة �إىل و�ضع البدائل الأخرى املوجودة لذلك.
 -3يجب قدر امل�ستطاع تقليل ال�ضرر على كافة �أ�شكال احلياة يف البيئة وي�شمل ذلك الإن�سان واحليوان
والنبات وغرية من املوارد الطبيعية.
 -4البد من عمل الدرا�سة مبدئي ًا على حجم �ضيق للتحقق من الأ�ضرار امل�صاحبة.
 -5يجب على الباحث احرتام امللكية اخلا�صة وامللكية العامة من جميع اجلوانب والتن�سيق يف هذا
اخل�صو�ص.
 -6التخل�ص ال�صحي وال�سليم من جميع املواد ال�ضارة الناجمة عن البحث وي�شمل ذلك املواد املعدية
واملواد الكيمائية وغريها.
 -7يجب حماية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة واملحافظة على املوارد الطبيعية.

املادة الثامنة /بع�ض ال�ضوابط الأخرى التي جتب مراعاتها:
ت�ضارب امل�صالح ،املحافظة على �سالمة املن�ش�أة والبيئة  ،العدالة  ،احرتام اخل�صو�صية  ،حماية امللكية
الفكرية  ،اتفاقية مكتوبة مع الباحثني  ،اتفاقية مكتوبة مع الداعمني  ،تقييم حجم املخاطر ،
�إدارة امل�شرتيات  ،الإدارة املالية  ،حتليل كل من التكلفة واملنفعة املتوقعة  ،التدريب  ،دعم الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.

املادة التا�سعة� /سيا�سة �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي:
تتوقع عمادة البحث العلمي واجلامعة ب�شكل عام من جميع الباحثني داخل اجلامعة �أو خارجها
االلتزام التام بال�ضوابط واللوائح املنظمة للبحث العلمي امل�شار �إليها �أعاله ،و�إن �أي �إخالل بهذه
ال�ضوابط �سيتم �أخذه بغاية اجلدية ،وذلك لتقليل الإ�ضرار الناجمة عن ذلك واحلفاظ على م�ستوى
البحث العلمي و�سمعة اجلامعة كمركز رائد من مراكز البحث العلمي.
ويف حالة الإخالل ب�أي من لوائح �أخالقيات وخلقيات البحث العلمي ف�إن الأمر يحال �إىل مركز
البحوث املعني ليقدم تو�صية للجنة �أخالقيات البحث العلمي باجلامعة.
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فقرة ( )1التطبيق:
تطبق �سيا�سة �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي على جميع مراحل البحث العلمي بدء من الفكرة
واملقرتح البحثي واملراجعة الأدبية و�آليات عمل البحث واملراجع والتقرير النهائي والباحثني
وامل�ساعدين والداعمني وغريه.
فقرة ( )2التعريف:
يعرف �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي كالتايل:
•�صنع �أو اختالق النتائج والتقارير.
•حتريف وتزييف النتائج وطرق عمل البحث وغريها �أو االنتقائية يف �إظهار
بع�ض النتائج و�إخفاء البع�ض.
•االنتحال �أو ال�سرقة الأدبية وي�شمل ذلك جميع مراحل البحث العلمي بداء
بالأفكار ونهاية بالتقارير.
•الأخطاء والأ�ضرار الناجتة عن عدم االلتزام التام باللوائح والأنظمة
ال�ضابطة للبحث العلمي
•ال ي�شمل �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي الأخطاء العفوية �أو طرق التف�سري
املختلفة لدى الباحثني.
فقرة ( )3الثبوت:
من اجل �إثبات �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي على الباحث فالبد من التايل:
 �أن يكون هناك خطاء غري مقبول �أو بعيد عن ممار�سة البحث العلمي. �أن يكون ارتكاب هذا اخلطاء ب�شكل متعمد من قبل الباحث �أو نتيجة التهور وعدم االلتزامبال�ضوابط.
 �أن يتم �أثبات ذلك بالدالئل.فقرة ( )4امل�سئولية:
تقع م�سئولية الإبالغ عن �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي على اجلميع بحيث يتعني على �أي �شخ�ص
يعتقد �أن هناك �سوء �سلوك يف البحث العلمي قد حدث �أو يحدث ان يقوم ب�إبالغ عميد الكلية �أو عميد
عمادة البحث العلمي.
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فقرة ( )5التحقيق:
تتكفل اجلهة الداعمة ممثلة بعمادة البحث العلمي عملية التحقق من �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي
وذلك بالطريقة املنا�سبة بعد التقييم املبدي .كما تتوىل عمادة البحث العلمي عملية التخاطب مع
اجلهات اخلارجية ذات ال�صلة احلكومية منها واخلا�صة .وحتال كافة الأوراق �إىل جلنة خلقيات
البحث العلمي لإ�صدار القرارات املنا�سبة.
فقرة ( )6العقوبات املحتملة:
بعد �أن يتم التحقيق وجمع كافة الأدلة واال�ستماع للأطراف ذات ال�صلة ف�أن العقوبات املحتملة
ب�سبب �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي تختلف بح�سب اخلطاء املرتكب وهناك مراحل متعددة من
العقوبات الناجتة عن ذلك منها.
 عدم دعم امل�شروع يف حالة التقدمي. ر�صد ومتابعة عمل الباحث ب�شكل خا�ص �إزالة الباحث من م�شروع بحثي معني. عدم �أو خف�ض دعم امل�شاريع البحثية امل�ستقبلية للباحث. خطاب لفت نظر للباحث وقد يتم ت�ضمني ذلك يف ملف الباحث. اخل�صم من الراتب ال�شهري �أو احلرمان من العالوة. توقيف الرتقية الوظيفية. الإنهاء من اخلدمة.وقد يتم تطبيق عقوبات �أخرى من جهات خارجية ذات �صلة بالق�ضية ح�سب النظام املطبق واملتبع
لديها.
جميع املقرتحات البحثية املقدمة لعمادة البحث العلمي بجامعة الق�صيم ذات البعد الأخالقي يجب
�أن يتم تقيمها من قبل جلنة �أخالقيات البحوث ح�سب النموذج التايل:
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عمادة التطوير والجودة

المملكة العربية السعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم العالي

Ministry of Higher Education

جامعة القصيم

Qassim University

عمادة البحث العلمي

Scientific Research Deanship

منوذج طلب املوافقة من جلنة �أخالقيات البحث العلمي
 )1عنوان الدرا�سة
......................................................
 )2هدف الدرا�سة
......................................................
 )3ا�سماء الباحثني
......................................................
� )4سبب اختيار العينة
......................................................
� )5آلية م�شاركة وهدف و مدة م�شاركة عينة الدرا�سة
......................................................
 )6املخاطر �أن وجدت
......................................................
 )7و�صف لأي منافع �أن وجدت
......................................................
 )8التعوي�ضات املتوقعة �أن وجدت
......................................................
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دليل البحث العلمي

28

عمادة التطوير والجودة
Saudi Arabia

دليل
البحث العلمي

www.qu.edu.sa
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