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دور املؤسسات التعليمية يف غرس قيم أخالقيات البحث 
 العلمي لدى طلبه اجلامعات

 حدين كخيم ىجى أ.م.د                                                            
 كمية التخبية / الجامعة السدتشرخية                                                         

 ممخص البحث 
العمسي دور السؤسدات التعميسية في غخس قيع أخالقيات البحث  ييجف البحث الحالي إلى معخفة

 وذلظ الفمدفي التحميل أسمػب استخجام البحث ىحا مغ اليجف ضػء وفي. لجػ شمبو الجامعات
 الجور دراسة في الػصفي السشيج اتبع كسا ،أخالقيات البحث العمسي  مفيػم عمى مػقػفل

غخس قيع أخالقيات البحث العمسي لجػ شمبو و  تشسية في التعميسية السؤسدات مغ السصمػب
 ، وأىسيتو البحث أىجاف وتزسشت السقجمة لمبحث العام الييكل تزسغ وقج . الجامعات
 البحث االستشتاجات تزسشت وخاتسة البحث، تداؤالت عمى اإلجابة تع كسا .ومشيجو ، وتداؤالتو

قيع أخالقيات البحث العمسي لجػ شمبو الجامعات  غ شأنيا تفعيلالتػصيات والسقتخحات التي مو 
االىتسامات األساسية في البحػث العمسية، ولزسان  ػتعج أحج ألنيافي مجتسعشا  اوالشيػض بي

 .االلتدام بيحه األخالقيات في إجخاء البحػث
 

Research Abstract                                                                                                       
      The current research aims to know the role of educational institutions 

in instilling the values of ethics of scientific research at the request of 

universities. In light of the objective of this research, the method of 

philosophical analysis was used to identify the concept of ethics of 

scientific research. The descriptive approach was also followed in 

studying the role of educational institutions in developing and instilling 

the values of research ethics at the request of universities. The general 

structure of the research presented included the research objectives, 

importance, questions and methodology. The research findings, 

recommendations and suggestions that activate the values of the ethics of 

scientific research when applying for and promoting universities in our 
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society, as it is one of the main concerns in scientific research, and to 

ensure compliance with these ethics in conducting research, were 

answered. 
 

 

  Research Problemمذكمة البحث   .1

تػافخ مجسػعو متعجدة أخخػ يتصمب البحث العمسي في التخبية وعمع الشفذ وفي السجاالت      
ن العسمية البحثية ال تعجو مجخد فيع مجسػعو مغ المغ القيع والسبادغ األخالقية فيسغ يسارسو، 

ابة األسذ واإلجخاءات التي تترل بتحجيج السذكمة وإعجاد الترسيع البحثي وتجسيع البيانات وكت
مظ ت تقاريخ البحث، وإنسا ىشاك مجسػعو مغ السعاييخ األخالقية التي تراحب كل مخحمو مغ

ليع  باحثيغيتعامل مع  ألنوالسخاحل . وعمى الباحث أن يكػن ممسا بتمظ السعاييخ والقيع ذلظ 
يدتمدم عمى و  .تحسلمحقػقيع وليع كخامتيع والتي يجب الحفاظ عمييا وصيانتيا مغ كل ضخر 

حث التحمي في بحثو سػاء كان أشخوحة جامعية أو مقاال أو بحثا مقجما لسؤتسخ عمسي البا
تصػر   ات حتى يدتصيع تحقيق جػدة بحثو وتسيده بسا يخجموالرفبسجسػعة مغ الخرال 

 .السجتسع وتقجمو

أخالقيات البحث العمسي ومفاهيع غخس قيع و تشسية في كبيخ دور ليا التعميسية والسؤسدات    
  إعجادىم في  الطمبة مع تتعامل التي السؤسدات أىم من تعتبخ .ألنياشمبو الجامعاتلجػ 

 السؤسدات بو تقهم الحي الجور بيان البحث ىحا يحاول لحا ، السفاهيم ىحه عمى وتخبيتيم
 مذكمة فان وبيحا تخبيتيم. في دورىا لعظم وذلك العمسي البحث اخالقيات تشسية في التعميسية

 التالية: التداؤالت خالل من ضيحياته  يسكن البحث
 
  ؟  أخالقيات البحث العمسي السقرهد ما 
 ؟الجامعات طمبة لجىأخالقيات البحث العمسي  قيم غخس في التعميسية السؤسدات دور ما 
  

 Importance of the Researchأىسية البحث  .2

  : يمي فيسا البحث ىحا أىسية وتبخز
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 بيا يدتمدم عمى الباحث أن يكػن متدمحًا  تيلا ،العمسي البحث أخالقيات أىسية من
  لمبحث. السعخفية والسشيجية بسػاصفات أخالقية تتػافق مع السػاصفاتو 

 أىسية البحث العمسي وضخورتو في اكتذاف وتقري السعمػمات برػرة  وكحلظ مغ
 .أجل تحقيق التصػر والتقجم في مختمف السجاالت مشتطسة ومػضػعية مغ

 دراسة بأىسية  العمسية والبحهث الجراسات بو أوصت لسا جابةاالست يحاول أنو  
احتخام حقػق اآلخخيغ وآرائيع وكخامتيع، سػاء أكانػا مغ و أخالقيات البحث العمسي 

 .الباحثيغ، أم مغ السذاركيغ في البحث أم مغ السدتيجفيغ 
 وىاتان  تبشى مبادغ أخالقيات البحث العمسي عامة  العسل اإليجابي و تجشب الزخر ،ي

 القيستان يجب أن تكػنا ركيدتي االعتبارات األخالقية خالل عسمية البحث
  عمى يخكد حيث ، يتشاوليا التي الجامعية السخحمة أىسية من البحث ىحا أىسية تتزح 

 ىحه ففيالجراسات. او األولية مخحمة في سهاء  الطالب بيا يسخ التي السخاحل  معظم
 العمسي. البحث بأخالقيات يتعمق ما واكتداب لفيم الطمبة يتييأ أن يجب السخاحل

 
  

 Research Aimsأىجف البحث  .6

  : إلى البحث ىحا ييجف    
 .ياأىسيت وبيان العمسي البحث أخالقيات معشى عمى التعخف -1
 طمبة لجى  العمسي البحث أخالقيات قيم غخس في التعميسية السؤسدات دور عمى التعخف -2

 . الجامعات
   Research Termsالبحث رطمحات م .4

السؤسدة التعميسّية ىي عبارة عغ مكان أو مػقع يتع فيو التقاء فئات مجتسعّية مختمفة  (6
األعسار، ويتع فييا تعميسيع وتدويجىع بالكثيخ مغ السعمػمات السختمفة حدب نػع ىحه 

ة أو السؤسدة التعميسّية، وتتكػن ىحه السؤسدة التعميسّية مغ أعزاء الييئة التجريديّ 
السعمسػن، والصالب، وأولياء األمػر، والييئات اإلدارّية فييا، ويقػم الصالب بالبقاء في 
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ىحه السؤسدة لتمقي العمع لفتخات زمشّية معّيشة، تعتسج ىحه الفتخة أيزًا عمى نػع السؤسدة 
التعميسّية، فيشاك العجيج مغ أنػاع السؤسدات التعميسّية مثل رياض األشفال، والسجارس، 

 .والسعاىج، والكميات، والجامعات

السبادغ األساسية التي تقػم عمييا القػانيغ واألعخاف وفقا “األخالقيات وتعخف بأنيا:  (6
لمقػاعج السعسػل بيا التي تمتدم بيا الفئات السيشية الستخررة. كسا تعتبخ قػاعج بشاءة 

بغي اعتبارىا لزبط الدمػك، وتدتيجف تحجيج األفعال والعالقات والدياسات التي يش
 (61، 6162)اماني، صحيحة أو خاشئة

مبحث مغ مباحث عمع األخالق يقرج بو إحياء “أخالقيات البحث العمسي فتعخف بأنيا   (3
السثل األخالقية لمبحث العمسي لجػ الباحثيغ والجارسيغ وشالب العمع التي تحفع لمعمع 

 ( 6166،66)مسجوح،. كيانو ولمبحث قػامو

مية تقري مشطسة باتباع أساليب ومشاىج عمسية محجدة لمحقائق البحث العمسي ىػ عس (4
.       العمسية بغخض التأكج مغ صحتيا وتعجيميا أو إضافة الججيج ليا

 (6161،3)الدعيج،

ة مكسيتالجامعة: ىي عبارة عغ مؤسدة مغ مؤسدات التعميع العالي، وىي مخحمة  (5
شيادة أكاديسّية لسسارسة  لمسخحمة الثانػية مغ السجرسة، وتقػم عمى مشح الصالب

تخّرز معيغ وىحه الذيادة تدّسى بذيادة البكالػريػس، ويكػن السعّمع فيا حاصاًل عمى 
 .في العجيج مغ التخّررات والجكتػراه شيادة الساجدتيخ 

 اختيار مشيج البحث: . 5

وعمى  يعج مشيج البحث الػسيمة التي تدتخجم لمػصػل إلي تحقيق اليجف مغ إجخاء البحث ،    
قج استخجام فذلظ يتحجد نػع السشيج السدتخجم في بحث ما ، في ضػء اليجف مغ ىحا البحث، 

كسا اتبع  .أخالقيات البحث العمسيأسمػب التحميل الفمدفي وذلظ بيجف الػقػف عمى مفيػم 
أخالقيات  في تشسية قيع  التعميسيةالسشيج الػصفي في دراسة الجور السصمػب مغ السؤسدات 

 العمسي لجػ شمبة الجامعات.البحث 
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 Theoretical Frameworkاإلطار الشظخي .  6

 ويتزسغ السحػريغ التي تبيغ متغيخات البحث :  
 : العمسي البحث أخالقياتمفيػم السحػر األول: 

وقبل أن نتصخق إلى أخالقيات البحث العمسي لو أخالقيات يشبغي مخاعاتيا وااللتدام بيا.      
التي تتع عغ شخيقيا تأكيج االلتدام بقيع أخالقية وتحجيج الرػاب ألخالقيات العمع فالشعخف ا

ىي السبادغ األساسية التي تقػم عمييا القػانيغ واألعخاف وفقا والخصأ. وىكحا فإن األخالقيات 
أن ىشاك أريع  Rokeah . ويحكخلمقػاعج السعسػل بيا التي تمتدم بيا الفئات السيشية الستخررة

يا الباحث العمسي ىي القيع األخالقية وقيع الكفاءة والقيع الذخرية والقيع السجتسعية. قيع يمتدم ب
القخارات التي يع اتخاذىا بشاء عمى السبادغ األخالقية التي تسجنا بسا “وتذيخ القيع األخالقية إلى 

أو ىػ صػاب والحؼ يجب أن نمتدم بو مثل أنو مغ الخصأ التسييد بيغ الشاس عمى أساس العخق 
 (      6166،661. )جسال،الجشذ عشج تشفيح البحػث العمسية

األخالق أىسية بالغة في البحػث العمسية نطخا إلسيامو بذكل إيجابي في باللتدام وا       
إلى خمق البيئة السالئسة  يػدؼ التدام الجسيع بأخالقيات العسلالن االرتقاء بالسدتػػ العمسي، 

يئة التجريذ فيسا يتعمق بالبحث العمسي، وزيادة إنتاجيع العمسي لمتشافذ الذخيف بيغ أعزاء ى
مغ الكتب والسخاجع العمسية، مسا يشعكذ أثخه في االرتقاء بالسدتػػ العمسي لمصالب )كسخخجات( 
ويتيح فخص التفػق واكتداب ميدة التشافذ بتخخيج شالب متسيديغ ويتستعػن باألخالق الكخيسة 

 .سدكػن بالسػاثيق األخالقية سػاء عمى السدتػػ اإلقميسي أو العالسيوبسؤىالت عمسية راقية، ويت
 (      6166،661)جسال،

 وعمى ىحا األساس فان أخالقيات البحث العمسي فيسكغ تػضيحيا مغ خالل الشقاط التالية: 

اصصمح أىل العمع عمى أن لكل عمع آدابو وأخالقو وضػابصو الستعارف   :األخالقيااللتدام (1
وعي السعمع بحجع ونػع “، والتي البج مغ االلتدام بيا، ليحا عخف االلتدام األخالقي بأنو عمييا

اآلثار الخمقية لترخفاتو بيجف خمق البيئة األخالقية السالئسة لاللتدام الخمقي وتصػره سػاء 
 (6161،6)دمحم،. عمى مدتػػ الفخد أو الجساعة
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دام الباحث بخرائز السشيج العمسي، وأن يخد الت“تعخف ة بأنيا  :مفيهم األمانة العمسية( 2
 (16، 6111.) مبخوكة، كل شيء إلى أصمو، وأن يكػن أميشا وصادقا في كافة مخاحل البحث

يدتخجم لػصف الحج األقرى مغ الجػدة، ويسكغ التعبيخ عشو  :مفيهم التسيد البحثي(3
. أما واالبجاع يحقق التسيدباإلبجاع والتفػق عمى اآلخخيغ عشجما يزيف الفخد أشياء مبتكخة ف

الجػدة البحثية، بسعشى تػافخ مجسػعة مغ السعاييخ أو السػاصفات “التسيد البحثي فيذيخ إلى 
 (66، 6161)مشال،. ذات الجػدة في البحث العمسي

 البحث الحؼ يخزع لمتجقيق والتقييع مغ قبل الخبخاء في السجال“يعخف البحث السسيد بأنو و 
لمسجتسع  ومسيد كبيخ في تصػيخ مجال البحث كػنو يقجم إسياما مفيجا، ولو تأثيخ التخرز

. والتسيد البحثي مخادف لمبحػث ذات الجػدة العالية، ومغ ثع فيػ انعكاس واسععمى السجػ 
  (64، 6161. )مشال،لجػدة التعميع العالي

 
   :خالقيات الباحث العمسياأل
غيخه. تكوػن بسثابوة معيوار شخروي يقواس عمى الباحث ان يتحمى برفات شخرية تسيده عغ    

 بو ويحاسب عميو. ويسكغ تقديع الرفات الػاجب تػافخىا في الباحث باالتي:
ووو صووفات خمقيووة وىووي تمووظ التووي تتعمووق بالباحووث نفدووو كاندووان، مشيووا رغبتووو فووي البحووث والرووبخ 6

بذووكل  غاآلخووخيعمووى العسوول السدووتسخ والتستووع بحووب التقرووي واالشووالع والتػاضووع وعووجم مياجسووة 
 والتأكج مغ  تحقيقيا. اإلحجاثشخري وقػة السالحطة واليقطة والقجرة عمى رؤية 

صفات عمسية عامة  يتحمى بيا، ومشيا السقجرة عمى البحث وذلظ الن جسع البيانات وتختيبيا  ـ 2
فقط غيخ مججية،والسيع في ذلظ  تحميميا وتفديخىا وىحا ما يحتواج الوى ذاكوخة قػيوة وحافطوة تعيشوو 

مووى ربووط االجووداء وخمووق التذووابظ بوويغ االحووجاث فووي السعمػمووات، وكووحلظ البووج مووغ تووػافخ السقووجرة ع
التشطيسيووووة التووووي تسكشووووو مووووغ تبػيووووب السووووادة وترووووشيفيا. فوووواذا ثبووووت لووووو صووووحة الفخضووووية وثووووق بيووووا 
واعتسجىا. واال نبحىا واضيخ عجم صحتيا. ويذتخط فوي الباحوث ايزوا وجوػد صوفة التجوخد العمسوي 

لتاموووووة لجيوووووو. وتعشوووووي توووووػافخ العوووووجل فوووووي الباحوووووث وتجوووووخده عوووووغ التحيووووود واتروووووافو والسػضوووووػعية ا
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بالسػضوووػعية واالبتعووواد عوووغ الحاتيوووة والعاشفوووة واالىوووػاء الذخروووية والعوووادات والتقاليوووج والسروووالح 
 واالنتساءات االيجيػلػجية والفكخية والقػمية والسحىبية وتػافخ االمانة والشداىة.

لسعخفوة بسػضوػع البحوث وفوي ىوحه الحالوة فالباحوث بحاجوة الوى و صوفات عمسيوة صوخفة ومشيوا ا 6
قخاءة واسوعة واشوالع عموى خم يوة السػضوػع الشطخيوة. وبسعشوى اخوخ التخروز فوي نفوذ مػضوػع 

 البحث. 
البحث العمسي وقػاعجه وشخائق جسع البيانات وتحميميا وتفديخىا وكي يوة صوياغة  بأساليب واإللسام

 السذكمة. 
يكووػن لووجػ الباحووث الووجافع القووػؼ لمبحووث، سووػاء كووان ىووحا الووجافع معشػيووا او الووجافع لمبحووث ان  -4

ماديا، فال يكفي ان يكػن الباحث متخررا فوي مػضوػع البحوث بول يجوب ان تتوػفخ لجيوو الوجافع 
 والخغبة في القيام بو. 

فوان البحوث يوأتي ىوديال بروخف الشطوخ  وإال  االقتشواع بأىسيوة وفاعميوة البحوث الوحؼ يقوػم بوو  -1
 عغ القجرات الجيجة لمباحث ووجػد الجافع لجيو. 

بسجال البحوث، فسوغ السفوخوض ان يختوار الباحوث مػضوػعا يكوػن قوادرا عموى انجوازه.  اإللسام -1
وتووختبط القووجرة بالجرايووة، وىووحه بووجورىا تووختبط بالتخرووز، فمووحا عمووى الباحووث ان يختووار مػضووػعا  

 تخررو العام او الفخعي الجقيق.  لبحثو في مجال
وو القووجرة عمووى القووخاءة مووغ حيووث الدووخعة والقووجرة عمووى اسووتخالص االفكووار السقووخوءة وعمووى تحجيووج 2 

 العشاصخ السيسة التي بحاجة الى التعسق فييا عغ العشاصخ غيخ السيسة. 
جووع. والباحووث و الجرايووة والسعخفووة بسرووادر السعمػمووات والفيووارس السكتبيووة والتعووخف عمووى السخا 3

 الجيج يقزي وقتا بيغ صفحات السخاجع  
الكتابة  تعج مدألة الكتابة مذكمة شائكة لكثيخ مغ الباحثيغ، فالعمع شيء والقجرة عمى الكتابة  -4

تتووػافخ لووجػ كوول  ويدووتػعبػنو. والقووجرة عمووى الكتابووة ال اآلخووخون شوويء اخووخ. والبووج ان يكتووب ليقووخأه 
 وأصوػلالكامول بكول قػاعوج  اإللسوام  ىسوا أساسوييغتاز بعشروخيغ باحث. ىحا وان الباحث الجيج يس

لجيووووو و  بكي يووووة صووووياغة السذوووكمة وجسووووع السعمػمووووات وتحميميوووا وتفدوووويخىا. وإلسامووووالبحوووث العمسووووي 
او خبووخاء او غيووخىع، والووجفاع عووغ  أسوواتحةسووػاء كووانػا زمووالء  او  اآلخووخيغاالسووتعجاد لمسشاقذووة مووع 
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قوج دون تدموت ليدوتفيج موغ االراء السصخوحوة فوي تروحيح بعوس ارائو ومػضوػعاتو وعميوو تقبول الش
 متزسشات بحثو. فالسشاقذة والشقج مغ مرادر الحرػل عمى السعمػمات كالكتب والسخاجع. 

ان الباحووث بحاجووة دائسووة الووى التعاموول مووع االخووخيغ لزووخورة متصمبووات  اآلخووخيغووو التعاموول مووع 61
دوات والجيوات التوي تجوخؼ فييوا دراسواتو السيجانيوة. السختبوخ او بالسؤس بحثو، سػاء فوي السكتبوة او

فالبج  لو مغ امتالك القجرة عمى تكػيغ عالقات عامة جيجة مع االخوخيغ بسوا يحقوق مرومحتو فوي 
 ( 611،    6113)أنػر،   انجاز بحثو. 

 
السحوووػر الثووواني :دور السػئدوووات العمسيوووة  فوووي غوووخس قووويع أخالقيوووات البحوووث العمسوووي لوووجػ شمبوووة   

 الجامعات
وعمى السؤسدات التعميسية غخسيا في نفػس مغ القػاعج الجػىخية إلعجاد البحث العمسي    

وضخورة  مغ خالل ندب اآلراء إلى أصحابيا األمانة العمسيةااللتدام بجقة الصمبة ىي 
العػدة إلى البحػث األصمية. فاألمانة العمسية مدألة تتعمق بالفخد والسجتسع معا، وااللتدام 

وتقتزي األمانة العمسية  .عمى الفخد وحق لمسجتسع الحؼ يذجع البحػث العمسيةبيا واجب 
اإلشارة إلى السرادر التي  الخجػع إلى السرادر واالستفادة مشيا، وتتخكد في البحث عمى

استقى مشيا الباحث معمػماتو وأفكاره مشيا مع ذكخ البيانات األساسية  والقائسة الكاممة 
كان والرفحات التي وردت فييا، وما شابو ذلظ مغ اإلشارات لمسرادر وأصحابيا والس

التأكج مغ عجم تذػيو و  .الزخورية التي تكفل الشقل األميغ لسختمف أنػاع السعمػمات
  .األفكار واآلراء التي نقل الباحث عشيا معمػماتو

تكػن مغ خالل عخض اآلراء عخضا  االلتدام بالشداىة العمسيةأما بالشدبة إلى     
الحاتية ،  ضػعيا محايجا دون تذػيو. كسا يتصمب العخض أن يكػن أخالقيا خاليا مغمػ 

حيث تتاح الفخصة لمجسيع لعخض أفكارىع دون تسييد . كسا تتصمب الشداىة العمسية أن 
يكػن عخض اآلراء كامال غيخ مشقػص الن بتخ السعمػمات أو اآلراء يعبخ عغ سياسة 

 (462، 6116. )فيسي، غيخ نديية

سسة سمػكية  ألنو التخمق بالتهاضع العمسيكسا يجب أن تخكد السؤسدات التعميسية عمى      
 لإلندان الرالح، وىػ مغ أخالقيات السؤمغ، فإذا سمظ الفخد مدمظ السعخفة والعمع يربح
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التػاضع لجيو مغ الػاجبات. وفي ضػء ىحا االدراك الدمػكي فإن الباحث العمسي ميسا تعسق في 
مصالب دائسا بالتخمق بالتػاضع العمسي بتجشب استخجام عبارات الجسع واألنا والتسمق،  عمسو يبقى

إن تػاضع الباحث وعجم تخفعو حيث   .والسبالغة في اإلشخاء وعجم نقج اآلخخيغ دون مبخرات
عمى اآلخخيغ الحيغ سبقػه في مجال بحثو أمخ في غاية األىسية، ألن الباحث ميسا وصل إلى 

في عمسو وبحثو ومعخفتو في مجال ومػضػع محجد فإنو يبقى في حاجة إلى  مختبة متقجمة
. االستدادة مغ العمع والسعخفة، لحا فإنو يحتاج إلى التػاضع أمام نتاجات وأعسال اآلخخيغ

 (61، 6161)الدعيج،

مدألة ضخورية في البحث العمسي  ة ألنياالسهضهعيوأيزا يجب ان تخكد ىحه السؤسدات عمى 
حث مغ تصبيق خصػات السشيج العمسي في البحث، وبالتالي الػصػل إلى نتائج يسكغ تسكغ البا

دراسة الطػاىخ والسذكالت “الػثػق بيا، ومغ ثع تصبيقيا وتعسيسيا. وتعخف السػضػعية بأنيا 
كأشياء خارجية ومدتقمة عغ الباحث ألنيا تسثل أحج القػاعج السخكدية لمخوح العمسية التي تتزسغ 

 (464، 6116)فيسي، .كخيااستقالال ف

 ا يأتي:وتتصمب السػضػعية العمسية في البحػث االجتساعية مغ الباحث العمسي م

 االبتعاد عغ االنفعالية والذخرية. 

  يػصل إلى صياغة قػاعج نطخية حقيقية تعبخ عغ واقع  وألن األخالقياللتدام بالحياد
 .السجتسع

 ػضػعية تعشي مالحطة الحقيقة كسا ىي احتخام آراء الغيخ ولػ كانت متبايشة ألن الس
 وتفديخىا عمسيا والكذف عغ العالقة الستجاخمة بيغ الطػاىخ االجتساعية

تهخي الجقة وكفاية األدلة لمهصهل إلى القخارات وأخيخا يجب أن تخكد السؤسدات التعميسية عمى 
مػثػق بيا،  تكػن مغ خالل الجقة في جسع األدلة والسالحطات مغ مرادر متعجدةو واألحكام

االعتقاد بأىسية الجور و .وعج التدخع في القخارات مالع تجعسيا األدلة والسالحطات الكافية
بجور العمع والبحث العمسي في إيجاد حمػل عمسية  األيسان الن االجتساعي لمعمم والبحث العمسي

ادية لسا تػاجو السجتسعات مغ مذكالت وتحجيات في مختمف السجاالت التخبػية واالقتر
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والرحية مدألة ضخورية، ألن االيسان بالعمع يتعارض مع األخالق والقيع الجيشية وتػجيو العمع 
لحفاظ عمى أسخار الغيخ وعجم اإلباحة وا  ما يحقق سعادة ورفاهية البذخية والبحث العمسي إلى

بالخرػصيات، وعجم إفذاء ما يقع تحت يج وبرخ الباحث مغ بيانات شخرية لمسبحػثيغ 
. ء كانػا أفخادا أو مؤسدات وأجيدة مختمفة، فالبيانات تدتخجم ألغخاض البحث فقطسػا

 ( 41، 6161)ماجج،

  Conclusionsاالستشتاجات   .7

استشادا إلى ما سبق نرل إلى أن مدألة أخالقيات البحث تبقى مدألة جػىخية وىي أساس    
الجامعات داخل العمسي في فعل  والتقييع وتقػم عمى خمق أرضية مشاسبة لتشسية البحث 

وخارجيا، وتصػيخ الكفاءات العمسية حدب التقاليج الجامعية السعسػل بيا في أرقى الجامعات 
 .احتخاما لسبادغ أخالقيات البحثو 

نؤكج بجورنا عمى     وحتى نرل إلى تحقيق جػدة البحث العمسي وتسيده داخل السؤسدات البحثية
لسخاقبة أخالقيات البحث العمسي بالتخكيد بذكل أساسي عمى االعتساد عمى مجسػعة مغ اآلليات 

التشذئة االجتساعية كػنيا اآللية األساسية لشقل أخالقيات البحث العمسي والسعخفة.باإلضافة إلى 
معاقبة السشحخفيغ عغ االلتدام و   وضع ضػابط لمشذخ العمسي والتخقيات داخل السؤسدات،

 .األخالقي في مجال البحث العمسي

إن الدعي إلى تحقيق التسيد البحثي يعكذ مجسػعة مغ األىجاف السخاد تحقيقيا والتي ا  كس
 :يسكغ تػضيح أبخزىا عمى الشحػ اآلتي

  تشسية اإلبجاع والثقافة الفكخية مغ خالل حرػل الباحث عمى أكبخ قجر مغ السعمػمات
ثية لتداعجه في اكتداب وتصبيقيا عسميا مغ الشاحية البح الثقافية والفكخية الستعمقة بتخررو

خبخة بحثية تؤىمو إلعجاد مذخوع البحث وتشفيحىا عمسيا بأساليب بحثية مسيدة وجل السذكالت 
 .التي تػاجو مديختو  لمػصػل إلى نتائج  تحقق تقجم بحثو

 أن تحتل و . مغ الكفايات البذخية والباحثيغ السسيديغ في خجمة العمع والسجتسع اإلفادة
 .عة مسيدة في البحث العمسيالجامعة مكانة وسس



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

26 

 في تقجم مغ خالل بحػث تخجم السجتسع وتداعج في تمبية حاجاتو وتعسل  اإلسيام
 .عمى إحجاث تغييخ إيجابي يداعج السجتسع في مػاجية التحجيات التي تحيط بو

 

ىشاك عالقة وشيجة بيغ كل مغ الػضائف التي تؤدييا الجامعة، وبيغ كسا تع استشتاج إن    
، والتي تعج العسمية التي الجامعة التشسية حيث يذار إلى وضيفة التعميع التي تقػم بياجػانب 

عمى أخالقيات العمع والبحث  تدتصيع عغ شخيقيا اإلسيام في تشسية األفخاد تشسية كاممة وشاممة
، وىحا يعشي تسكيغ الجامعة مغ القيام بجورىا في تشسية والتجريب إلى إعجاد الباحثيغ العمسي

أىيميع، ألن األبحاث الجامعية تيجف إلى اكتذاف السعخفة والتكشػلػجيا وتحجيج مجاالت وت
 .استخجاميسا

كسا أن لمجامعة دور كبيخ في تشسية السعخفة وأنساشيا وتصػيخىا مغ خالل ما تقػم بو مغ أنذصة 
سام البحث العمسي. ويجب أن تكػن لجػ أساتحة الجامعة وشالبيا اتجاىات رصيشة نحػ االىت
 .بالبحػث العمسية والحخص عميو، وتجريب السذتغميغ بو وىػ جدء ال يتجدأ مغ أنذصتيا العمسية

ليا دور كبيخ في محاربة انتياك األمانة   وبرػرة عامة نرل إلى أن السعاييخ األخالقية لمباحث
التذغيل  العمسية، أو ما يعخف بالقخصشة العمسية والتي يقرج بيا االستخجام غيخ السذخوع لشطع

 .أو لبخامج الحاسب اآللي السختمفة، أو الدخقة العمسية مغ الكتب وغيخىا مغ الػثائق الخسسية

وقج أكج العجيج مغ الباحثيغ أن استفحال ضاىخة القخصشة ىي نتيجة عامميغ أساسييغ يتسثالن في 
معات، ناهيظ وحالة االكتطاظ التي تعيذيا الجا  تجني ضخوف البحث العمسي في العالع الشامي،

 .عغ تصػر وسائل االترال وما أحجثتو ثػرة االنتخنت مغ تجفق واندياب لمسعمػمات والشرػص

  ولسحاربة ىحه الطاىخة 

 :ويسكغ أن نرل إلى بحث متصػر مغ خالل اتباع السعاييخ األخالقية التالية

 تػجيو البحػث لسا يفيج السعخفة والسجتسع واإلندانية كالتدام أخالقي أساس. 
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  األمانة العمسية في تشفيح البحػث والسؤلفات فال يشدب الباحث لشفدو إال فكخه وعسمو
 .فقط

  عجم بتخ الشرػص السشقػلة بسا يخل بقرج صاحبيا سػاء كان ذلظ بقرج أو بغيخ
 .قرج

  مخاعاة الجقة والرجق واألمانة في جسع البيانات مع االبتعاد تساما عغ اإليحاء
 .لمسدتقري مشيع باإلجابة

  السحافطة عمى سخية البيانات خرػصا إذا تعمق األمخ بذخرية أو بسدائل مالية أو
 .سمػكية

  

  . التهصيات:8

 يغ الحقػق ويبالبحث العمسي  ألخالقياتبػضع نطام مػحج   السػئدات التعميسيةيام ق
 .متابعة حق الباحث العمسي و مقاضاة السعتجيغ عمى حقػقيع الفكخيةو  والػاجبات

 والبحثية لػضع الزػابط  األكاديسيةالبحث العمسي في السؤسدات  أخالقياتجشة ل إنذاء
البحث العمسي والستعجيغ  ألخالقياتلمعسل البحثي والشذخ العمسي، ومحاسبة السخالفيغ 

 .لحقػق السمكية الفكخية
  يبيغ سساتو  البحث العمسي في الحقػل السعخفية الستعجدةيػضح أخالقيات إعجاد دليل 

  البحث العمسي في كل تخرز مصخوح داخل الجامعات وكمياتيا الستعجدة اتأخالقي

 

 األكاديسيفي كل مخاحل التعمع  واألخالقية القيسةذخ الػعي بالسعاييخ الدمػكية ن 
  .والبحثي ومعخفة العقػبات الستختبة عمى كل مخالفة

 مغ الدخقة  تذكيل لجشة لػضع خصة تتبشى تشفيح تػجيات شئػن البحث العمسي في الحج
     .وتبشي أحج البخمجيات  في ىحا السجال األكاديسيالعمسية أو الغر 
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  عقج دورات عمسية مغ قبل أقدام بالجامعات برػرة دائسة بسا يتيح تشاول الخبخات
  .الستعمقة بالبحث العمسي ومياراتو ونذخ مخخجاتو بيغ والباحثيغ

 مغ  الشذخو  ، التشفيحمغ اإلعجاد احمياخاقبة أبحاث الساجدتيخ والجكتػراه في جسيع مخ م
نطام التخقيات بشػدا تػضح  تزسيغو  البحث العمسي فييا أخالقياتحيث درجة تػافخ 

  .األكاديسيةعقػبة الدخقة 
  البحث العمسي ضسغ مداق مشاىج البحث في مخاحل التعميع  أخالقياتتجريذ مػضػع

 .ياالجامعي السختمفة، وخرػصًا في مخاحل الجراسات العم
  بأخالقياتتدام اللنتخنت والفزائيات لمحث عمى ااالومػاقع  اإلعالمتفعيل دور وسائل 

  .لآلخخيغالبحث العمسي واحتخام السمكية الفكخية 
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 ، 6113مرخ، 
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  ،مشال سيج يػسف: التسيد البحثي السفيػم واألسذ والستصمبات، مؤسدة شباب الجامعة
 .6161اإلسكشجرية مرخ، 

 يسي سميع الغدوؼ وآخخون: السجخل فات البحث العمسي،  سالع بغ جسعان: أخالقيدمحم
 ،6116، عسان، األردن، 6إلى عمع االجتساع دار الذخوق لمشذخ والتػزيع، ط

  نػر حديغ عبج الخحسغ و عجنان حقي شياب زنكشة،األسذ الترػرية والشطخية في
           6113  ، 6مشاىج العمػم اإلندانية والتصبيقية ،ط

  
 


