يختص مجلس المراجعة المؤسسية بدراسة القضايا المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي للبحوث المقدمة
إليها من الباحثين من جميع الكليات سواء كانت البحوث تتم على الإنسان أو البحوث تستوجب إجراء تجارب
على الحيوان واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
يرجى التكرم بمراجعة المعلومات الواردة أدناه قبل التقدم بالبحث للمراجعة الأخلاقية لدى مجلس المراجعة
المؤسسية و تقديم الطلب من خلال البريد الالكتروني التاليIRB@ju.edu.jo :

أولا :البحوث المعفاة من المراجعة الأخلاقية





البحوث التي تقيم خدمة إدارية أو أكاديمية أو صحية أو مؤسسية ولا تتطلب معلومات تعريفية
بأفراد أو لا صلة لها مع كائنات حية.
البحوث التي تجرى في بيئات تعليمية في مؤسسات التعليم العالي (الجامعات أو الكليات
المتوسطة) وتتضمن نشاطات تعليمية عادية ،مثل البحث في الاستراتيجيات التعليمية أو
نشاطات التعليم الخاص ،أو فعالية أساليب التدريس أو البحث في مقارنة أساليب التدريس أو
المناهج أو أساليب إدارة الصف.
البحث يعتمد على بيانات أو مستندات أو سجلات متاحة للجمهور أويملكها الباحث مسبقاً بطريقة
لا يمكن التعرف على أصحابها.

ثانيا :البحوث التي تحول إلى لجان مراجعات مؤسسية زميلة
البحوث التي تنطبق عليها الشروط الآتية ،يمكن تحويلها الى لجان مراجعة مؤسسية أخرى مباشرة دون
الحاجة لعرضها على لجنة المراجعة المؤسسية في الجامعة الأردنية للمراجعة الأخلاقية
البحث الذي سيجرى داخل مستشفى الجامعة الأردنية بمشاركة المرضى النزلاء أو المراجعين أو العيادات
.1
ا لتابعة له سواء كان الباحث من داخل أو من خارج الجامعة الأردنية حيث يمكن تقديمه مباشرة للجنة
المؤسسية للدراسات الدوائية في المستشفى.
البحث المتضمن دراسة دوائية أو سريرية أو يحتوي على إجراءات علاجية على المرضى يتوجب عرضه
.2
على المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية واللجان المؤسسية في المؤسسات الصحية التي سيجري
فيها البحث مباشر ًة.
البحث الذي سيجري خارج الحرم الجامعي كاملا ً وفي هيئة أو مؤسسة لديها لجنة مؤسسية لمراجعة
.3
أخلاقيات البحث حيث يمكن التقدم مباشرة بطلب مراجعة أخلاقية للبحث من تلك الهيئة دون التقدم
بالطلب للجنة المراجعة المؤسسية في الجامعة الأردنية.

ثالثا :البحوث التي يجب أن تخضع الى المراجعة البحثية من قبل اللجنة المراجعة
المؤسسية في الجامعة الأردنية
تحتاج البحوث التي تنطبق عليها الشروط الآتية إلى مراجعة بحثية من قبل لجنة المراجعة المؤسسية
البحوث التي تجري داخل حرم الجامعة الأردنية وتتضمن جمع بيانات أو عينات من متطوعين من طلبة أو
.1
موظفي الجامعة سواء كان الباحث من داخل أو من خارج الجامعة الأردنية.
البحوث التي يقوم بها الباحثون من الجامعة الأردنية في المجتمع المحلي ولا يتوفر هيئة معينة لمراجعتها
.2
أخلاقياً في مكان إجراء البحث ولا ينطبق عليها البندين الأول والثاني ،ومن الأمثلة على هذا النوع البحوث
التي تتضمن جمع بيانات (سواء بمقابلات أو بتوزيع إستبيان فقط دون مداخلات ،أو بوجود إجراءات أو
سحب عينات بشرية ،الخ).
تقديم الطلب من خلال البريد الالكتروني IRB@ju.edu.jo

يوضح الجدول الآتي النماذج التي يتعين على الباحث إرفاقها عند التقدم بطلب مراجعة أخلاقيات بحث من
قبل اللجنة المراجعة المؤسسية في الجامعة الأردنية بحسب نوع وآلية البحث :

أولا :البحوث التي تجري على الانسان

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

النماذج المطلوبة و تعليمات عامة
التفصيل
نموذج (رقم " )1معلومات البحث للتقدم بطلب الحصول
ويتضمن
·
البحث على مشاركين من طلبة أو موظفي الجامعة االردنية
جمع بيانات أو إجراءات أو تداخالت من أي نوع أو إجراء مقابالت على الموافقة االخالقية للبحوث على االنسان"
نموذج (رقم " )2الموافقة المستنيرة "
·
تتضمن تسجيل صوتي أو تصوير مرئي-صوتي
نموذج (رقم " )1معلومات البحث للتقدم بطلب الحصول
جمع عينات من سوائل أو أنسجة بشرية من متطوعين (مثال عينات·
على الموافقة االخالقية للبحوث على االنسان"
دم ،أنسجة ،لعاب ،ألخ)
نموذج (رقم " )2الموافقة المستنيرة "
·
نموذج (رقم " )3معلومات البحوث التي تتضمن عينات
·
بشرية"
نموذج (رقم " )1معلومات البحث للتقدم بطلب الحصول
البحث على مشاركين من إحدى فئات المجتمع غير الحصينة والتي ·
على الموافقة االخالقية للبحوث على االنسان"
تشمل أي من التالي:
نموذج (رقم  )2الموافقة المستنيرة لولي األمر
·
أطفال ويافعين تحت سن 18
تفصيل من قبل الباحث لشرح ألية الحصول على موافقة
ذوي احتياجات خاصة أو األشخاص الذين يعانون من صعوبات ·
القاصر الواعي
عقلية ،تعلم ،أو تواصل
المرأة الحامل
فاقدي األهلية القانونية بسبب المرض النفسي
كبار سن في دور المسنين
أشخاص تحت الحجز القضائي أو األمني
اشخاص متورطين في أعمال غير قانونية (مثل مدمني المخدرات
نموذج (رقم " )1معلومات البحث للتقدم بطلب الحصول
عاقلين
·
البحث الذي يتضمن توزيع استبيان فقط على مشاركين بالغين
على الموافقة االخالقية للبحوث على االنسان"
من غير "فئات المجتمع غير الحصينة" المذكورين في البند أعاله
على الباحث تزويد المشترك على ورقة منفصلة بكافة
·
المعلومات التي يجب توافرها في الموافقة المستنيرة (نموذج رقم
 )2وفي جال أن كان االستبيان الكتروني فتكون المعلومات قبل
البدء باإلجابة
تكفي الموافقة الشفهية من قبل المشارك على تعبئة االستبيان
·
– حيث تتغبر المشاركة باالستبيان بمثابة موافقة بحد ذاتها وال
يشترط توقيع المشارك على نموذج موافقة مستنيرة.

ثانيا :البحوث التي تجري على الحيوان:
.1

نموذج (رقم " )4معلومات البحث للتقدم بطلب الحصول على الموافقة الاخلاقية للبحوث
على الحيوان"

