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

 حسين كريم ىدى أ.م.د                                                            
 كمية التربية / الجامعة المستنصرية                                                         

 ممخص البحث 
العممي دور المؤسسات التعميمية في غرس قيم أخالقيات البحث  ييدف البحث الحالي إلى معرفة

 وذلك الفمسفي التحميل أسموب استخدام البحث ىذا من اليدف ضوء وفي. لدى طمبو الجامعات
 الدور دراسة في الوصفي المنيج اتبع كما ،أخالقيات البحث العممي  مفيوم عمى موقوفل

غرس قيم أخالقيات البحث العممي لدى طمبو و  تنمية في التعميمية المؤسسات من المطموب
 ، وأىميتو البحث أىداف وتضمنت المقدمة لمبحث العام الييكل تضمن وقد . الجامعات
 البحث االستنتاجات تضمنت وخاتمة البحث، تساؤالت عمى اإلجابة تم كما .ومنيجو ، وتساؤالتو

قيم أخالقيات البحث العممي لدى طمبو الجامعات  ن شأنيا تفعيلالتوصيات والمقترحات التي مو 
االىتمامات األساسية في البحوث العممية، ولضمان  ىتعد أحد ألنيافي مجتمعنا  اوالنيوض بي

 .االلتزام بيذه األخالقيات في إجراء البحوث
 

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 Problemمشكمة البحث   .1

توافر مجموعو متعددة أخرى يتطمب البحث العممي في التربية وعمم النفس وفي المجاالت      
ن العممية البحثية ال تعدو مجرد فيم مجموعو من المن القيم والمبادئ األخالقية فيمن يمارسو، 

عداد التصميم البحثي وتجميع البيانات وكت ابة األسس واإلجراءات التي تتصل بتحديد المشكمة وا 
نما ىناك مجموعو من المعايير األخالقية التي تصاحب كل مرحمو من مك ت تقارير البحث، وا 

ليم  باحثينيتعامل مع  ألنوالمراحل . وعمى الباحث أن يكون ممما بتمك المعايير والقيم ذلك 
يستمزم عمى و  .تحملمحقوقيم وليم كرامتيم والتي يجب الحفاظ عمييا وصيانتيا من كل ضرر 

حث التحمي في بحثو سواء كان أطروحة جامعية أو مقاال أو بحثا مقدما لمؤتمر عممي البا
تطور   ات حتى يستطيع تحقيق جودة بحثو وتميزه بما يخدموالصفبمجموعة من الخصال 

 .المجتمع وتقدمو

أخالقيات البحث العممي ومفاىيم غرس قيم و تنمية في كبير دور ليا التعميمية والمؤسسات    
  إعدادىم في  الطمبة مع تتعامل التي المؤسسات أىم من تعتبر .ألنياطمبو الجامعاتلدى 

 المؤسسات بو تقوم الذي الدور بيان البحث ىذا يحاول لذا ، المفاىيم ىذه عمى وتربيتيم
 مشكمة فان وبيذا تربيتيم. في دورىا لعظم وذلك العممي البحث اخالقيات تنمية في التعميمية

 التالية: التساؤالت خالل من ضيحياتو  يمكن البحث
 
  ؟  أخالقيات البحث العممي المقصود ما 
 ؟الجامعات طمبة لدىأخالقيات البحث العممي  قيم غرس في التعميمية المؤسسات دور ما 

  
 Importance of the Researchأىمية البحث  .2

  : يمي فيما البحث ىذا أىمية وتبرز
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 بيا يستمزم عمى الباحث أن يكون متسمحًا  تيلا ،العممي البحث أخالقيات أىمية من
  لمبحث. المعرفية والمنيجية بمواصفات أخالقية تتوافق مع المواصفاتو 

 أىمية البحث العممي وضرورتو في اكتشاف وتقصي المعمومات بصورة  وكذلك من
 .أجل تحقيق التطور والتقدم في مختمف المجاالت منتظمة وموضوعية من

 دراسة بأىمية  العممية والبحوث الدراسات بو أوصت لما جابةاالست يحاول أنو  
احترام حقوق اآلخرين وآرائيم وكرامتيم، سواء أكانوا من و أخالقيات البحث العممي 

 .الباحثين، أم من المشاركين في البحث أم من المستيدفين 
 وىاتان  تبنى مبادئ أخالقيات البحث العممي عامة  العمل اإليجابي و تجنب الضرر ،ي

 القيمتان يجب أن تكونا ركيزتي االعتبارات األخالقية خالل عممية البحث
  عمى يركز حيث ، يتناوليا التي الجامعية المرحمة أىمية من البحث ىذا أىمية تتضح 

 ىذه ففيالدراسات. او األولية مرحمة في سواء  الطالب بيا يمر التي المراحل  معظم
 العممي. البحث بأخالقيات يتعمق ما واكتساب لفيم الطمبة يتييأ أن يجب المراحل

 
  

 Research Aimsأىدف البحث  .6

  : إلى البحث ىذا ييدف    
 .ياأىميت وبيان العممي البحث أخالقيات معنى عمى التعرف -1
 طمبة لدى  العممي البحث أخالقيات قيم غرس في التعميمية المؤسسات دور عمى التعرف -2

 . الجامعات
   Research Termsالبحث صطمحات م .4

المؤسسة التعميمّية ىي عبارة عن مكان أو موقع يتم فيو التقاء فئات مجتمعّية مختمفة  (6
األعمار، ويتم فييا تعميميم وتزويدىم بالكثير من المعمومات المختمفة حسب نوع ىذه 

ة أو المؤسسة التعميمّية، وتتكون ىذه المؤسسة التعميمّية من أعضاء الييئة التدريسيّ 
المعممون، والطالب، وأولياء األمور، والييئات اإلدارّية فييا، ويقوم الطالب بالبقاء في 
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ىذه المؤسسة لتمقي العمم لفترات زمنّية معّينة، تعتمد ىذه الفترة أيضًا عمى نوع المؤسسة 
التعميمّية، فيناك العديد من أنواع المؤسسات التعميمّية مثل رياض األطفال، والمدارس، 

 .والمعاىد، والكميات، والجامعات

المبادئ األساسية التي تقوم عمييا القوانين واألعراف وفقا “األخالقيات وتعرف بأنيا:  (6
لمقواعد المعمول بيا التي تمتزم بيا الفئات المينية المتخصصة. كما تعتبر قواعد بناءة 

بغي اعتبارىا لضبط السموك، وتستيدف تحديد األفعال والعالقات والسياسات التي ين
 (61، 6162)اماني، صحيحة أو خاطئة

مبحث من مباحث عمم األخالق يقصد بو إحياء “أخالقيات البحث العممي فتعرف بأنيا   (3
المثل األخالقية لمبحث العممي لدى الباحثين والدارسين وطالب العمم التي تحفظ لمعمم 

 ( 6166،66)ممدوح،. كيانو ولمبحث قوامو

مية تقصي منظمة باتباع أساليب ومناىج عممية محددة لمحقائق البحث العممي ىو عم (4
.       العممية بغرض التأكد من صحتيا وتعديميا أو إضافة الجديد ليا

 (6161،3)السعيد،

ة مكميتالجامعة: ىي عبارة عن مؤسسة من مؤسسات التعميم العالي، وىي مرحمة  (5
شيادة أكاديمّية لممارسة  لممرحمة الثانوية من المدرسة، وتقوم عمى منح الطالب

تخّصص معين وىذه الشيادة تسّمى بشيادة البكالوريوس، ويكون المعّمم فيا حاصاًل عمى 
 .في العديد من التخّصصات والدكتوراهشيادة الماجستير 

 اختيار منيج البحث: . 5

وعمى  يعد منيج البحث الوسيمة التي تستخدم لموصول إلي تحقيق اليدف من إجراء البحث ،    
قد استخدام فذلك يتحدد نوع المنيج المستخدم في بحث ما ، في ضوء اليدف من ىذا البحث، 

كما اتبع  .أخالقيات البحث العمميأسموب التحميل الفمسفي وذلك بيدف الوقوف عمى مفيوم 
أخالقيات  في تنمية قيم  التعميميةالمنيج الوصفي في دراسة الدور المطموب من المؤسسات 

 العممي لدى طمبة الجامعات.البحث 
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 Theoretical Frameworkاإلطار النظري .  6

 ويتضمن المحورين التي تبين متغيرات البحث :  
 : العممي البحث أخالقياتمفيوم المحور األول: 

وقبل أن نتطرق إلى أخالقيات البحث العممي لو أخالقيات ينبغي مراعاتيا وااللتزام بيا.      
التي تتم عن طريقيا تأكيد االلتزام بقيم أخالقية وتحديد الصواب ألخالقيات العمم فالنعرف ا

ىي المبادئ األساسية التي تقوم عمييا القوانين واألعراف وفقا والخطأ. وىكذا فإن األخالقيات 
أن ىناك أريع  Rokeah . ويذكرلمقواعد المعمول بيا التي تمتزم بيا الفئات المينية المتخصصة

يا الباحث العممي ىي القيم األخالقية وقيم الكفاءة والقيم الشخصية والقيم المجتمعية. قيم يمتزم ب
القرارات التي يم اتخاذىا بناء عمى المبادئ األخالقية التي تمدنا بما “وتشير القيم األخالقية إلى 

أو ىو صواب والذي يجب أن نمتزم بو مثل أنو من الخطأ التمييز بين الناس عمى أساس العرق 
 (      6166،661. )جمال،الجنس عند تنفيذ البحوث العممية

األخالق أىمية بالغة في البحوث العممية نظرا إلسيامو بشكل إيجابي في باللتزام وا       
إلى خمق البيئة المالئمة  يودي التزام الجميع بأخالقيات العملالن االرتقاء بالمستوى العممي، 

يئة التدريس فيما يتعمق بالبحث العممي، وزيادة إنتاجيم العممي لمتنافس الشريف بين أعضاء ى
من الكتب والمراجع العممية، مما ينعكس أثره في االرتقاء بالمستوى العممي لمطالب )كمخرجات( 
ويتيح فرص التفوق واكتساب ميزة التنافس بتخريج طالب متميزين ويتمتعون باألخالق الكريمة 

 .مسكون بالمواثيق األخالقية سواء عمى المستوى اإلقميمي أو العالميوبمؤىالت عممية راقية، ويت
 (      6166،661)جمال،

 وعمى ىذا األساس فان أخالقيات البحث العممي فيمكن توضيحيا من خالل النقاط التالية: 

اصطمح أىل العمم عمى أن لكل عمم آدابو وأخالقو وضوابطو المتعارف   :األخالقيااللتزام (1
وعي المعمم بحجم ونوع “، والتي البد من االلتزام بيا، ليذا عرف االلتزام األخالقي بأنو عمييا

اآلثار الخمقية لتصرفاتو بيدف خمق البيئة األخالقية المالئمة لاللتزام الخمقي وتطوره سواء 
 (6161،6)محمد،. عمى مستوى الفرد أو الجماعة



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

 

 

11 

زام الباحث بخصائص المنيج العممي، وأن يرد الت“تعرف ة بأنيا  :مفيوم األمانة العممية( 2
 (16، 6111.) مبروكة، كل شيء إلى أصمو، وأن يكون أمينا وصادقا في كافة مراحل البحث

يستخدم لوصف الحد األقصى من الجودة، ويمكن التعبير عنو  :مفيوم التميز البحثي(3
. أما واالبداع يحقق التميزباإلبداع والتفوق عمى اآلخرين عندما يضيف الفرد أشياء مبتكرة ف

الجودة البحثية، بمعنى توافر مجموعة من المعايير أو المواصفات “التميز البحثي فيشير إلى 
 (66، 6161)منال،. ذات الجودة في البحث العممي

 البحث الذي يخضع لمتدقيق والتقييم من قبل الخبراء في المجال“يعرف البحث المميز بأنو و 
لممجتمع  ومميز كبير في تطوير مجال البحث كونو يقدم إسياما مفيدا، ولو تأثير التخصص

. والتميز البحثي مرادف لمبحوث ذات الجودة العالية، ومن ثم فيو انعكاس واسععمى المدى 
  (64، 6161. )منال،لجودة التعميم العالي

 
   :خالقيات الباحث العممياأل
غيره. تكوون بمثابوة معيوار شخصوي يقواس عمى الباحث ان يتحمى بصفات شخصية تميزه عن    

 بو ويحاسب عميو. ويمكن تقسيم الصفات الواجب توافرىا في الباحث باالتي:
ووو صووفات خمقيووة وىووي تمووك التووي تتعمووق بالباحووث نفسووو كانسووان، منيووا رغبتووو فووي البحووث والصووبر 6

بشووكل  ناآلخووريعمووى العموول المسووتمر والتمتووع بحووب التقصووي واالطووالع والتواضووع وعوودم مياجمووة 
 والتأكد من  تحقيقيا. اإلحداثشخصي وقوة المالحظة واليقظة والقدرة عمى رؤية 

صفات عممية عامة  يتحمى بيا، ومنيا المقدرة عمى البحث وذلك الن جمع البيانات وترتيبيا  ـ 2
فقط غير مجدية،والميم في ذلك  تحميميا وتفسيرىا وىذا ما يحتواج الوى ذاكورة قويوة وحافظوة تعينوو 

مووى ربووط االجووزاء وخمووق التشووابك بووين االحووداث فووي المعمومووات، وكووذلك البوود موون توووافر المقوودرة ع
التنظيميووووة التووووي تمكنووووو موووون تبويووووب المووووادة وتصوووونيفيا. فوووواذا ثبووووت لووووو صووووحة الفرضووووية وثووووق بيووووا 
واعتمدىا. واال نبذىا واظير عدم صحتيا. ويشترط في الباحوث ايضوا وجوود صوفة التجورد العمموي 

لتاموووووة لديوووووو. وتعنوووووي تووووووافر العووووودل فوووووي الباحوووووث وتجووووورده عووووون التحيوووووز واتصوووووافو والموضووووووعية ا
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بالموضووووعية واالبتعووواد عووون الذاتيوووة والعاطفوووة واالىوووواء الشخصوووية والعوووادات والتقاليووود والمصوووالح 
 واالنتماءات االيديولوجية والفكرية والقومية والمذىبية وتوافر االمانة والنزاىة.

لمعرفوة بموضووع البحوث وفوي ىوذه الحالوة فالباحوث بحاجوة الوى و صوفات عمميوة صورفة ومنيوا ا 6
قوراءة واسوعة واطوالع عمووى خمفيوة الموضووع النظريووة. وبمعنوى اخور التخصووص فوي نفوس موضوووع 

 البحث. 
البحث العممي وقواعده وطرائق جمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا وكيفيوة صوياغة  بأساليب واإللمام

 المشكمة. 
يكووون لوودى الباحووث الوودافع القوووي لمبحووث، سووواء كووان ىووذا الوودافع معنويووا او الوودافع لمبحووث ان  -4

ماديا، فال يكفي ان يكون الباحث متخصصا فوي موضووع البحوث بول يجوب ان تتووفر لديوو الودافع 
 والرغبة في القيام بو. 

ال  االقتنواع بأىميوة وفاعميوة البحوث الوذي يقووم بوو  -1 فوان البحوث يوأتي ىوزيال بصورف النظور  وا 
 عن القدرات الجيدة لمباحث ووجود الدافع لديو. 

بمجال البحوث، فمون المفوروض ان يختوار الباحوث موضووعا يكوون قوادرا عموى انجوازه.  اإللمام -1
وتوورتبط القوودرة بالدرايووة، وىووذه بوودورىا توورتبط بالتخصووص، فمووذا عمووى الباحووث ان يختووار موضوووعا  

 تخصصو العام او الفرعي الدقيق.  لبحثو في مجال
وو القوودرة عمووى القووراءة موون حيووث السوورعة والقوودرة عمووى اسووتخالص االفكووار المقووروءة وعمووى تحديوود 2 

 العناصر الميمة التي بحاجة الى التعمق فييا عن العناصر غير الميمة. 
جووع. والباحووث و الدرايووة والمعرفووة بمصووادر المعمومووات والفيووارس المكتبيووة والتعوورف عمووى المرا 3

 الجيد يقضي وقتا بين صفحات المراجع  
الكتابة  تعد مسألة الكتابة مشكمة شائكة لكثير من الباحثين، فالعمم شيء والقدرة عمى الكتابة  -4

تتوووافر لوودى كوول  ويسووتوعبونو. والقوودرة عمووى الكتابووة ال اآلخوورونشوويء اخوور. والبوود ان يكتووب ليقوورأه 
 وأصوولالكامول بكول قواعود  اإللموام  ىموا أساسويينتاز بعنصرين باحث. ىذا وان الباحث الجيد يم

لماموووووالبحووووث العممووووي  لديووووو و  بكيفيووووة صووووياغة المشووووكمة وجمووووع المعمومووووات وتحميميووووا وتفسوووويرىا. وا 
او خبووراء او غيوورىم، والوودفاع عوون  أسوواتذةسووواء كووانوا زمووالء  او  اآلخووريناالسووتعداد لممناقشووة مووع 
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قود دون تزموت ليسوتفيد مون االراء المطروحوة فوي تصوحيح بعوض ارائو وموضووعاتو وعميوو تقبول الن
 متضمنات بحثو. فالمناقشة والنقد من مصادر الحصول عمى المعمومات كالكتب والمراجع. 

ان الباحووث بحاجووة دائمووة الووى التعاموول مووع االخوورين لضوورورة متطمبووات  اآلخوورينووو التعاموول مووع 61
سوات والجيوات التوي تجوري فييوا دراسواتو الميدانيوة. المختبور او بالمؤس بحثو، سواء فوي المكتبوة او

فالبد  لو من امتالك القدرة عمى تكوين عالقات عامة جيدة مع االخورين بموا يحقوق مصومحتو فوي 
 ( 611،    6113)أنور،   انجاز بحثو. 

 
المحوووور الثووواني :دور الموئسوووات العمميوووة  فوووي غووورس قووويم أخالقيوووات البحوووث العمموووي لووودى طمبوووة   

 الجامعات
وعمى المؤسسات التعميمية غرسيا في من القواعد الجوىرية إلعداد البحث العممي    

 من خالل نسب اآلراء إلى أصحابيا األمانة العمميةااللتزام بدقة نفوس الطمبة ىي 
وضرورة العودة إلى البحوث األصمية. فاألمانة العممية مسألة تتعمق بالفرد والمجتمع معا، 

وتقتضي األمانة  .عمى الفرد وحق لممجتمع الذي يشجع البحوث العمميةوااللتزام بيا واجب 
اإلشارة إلى  العممية الرجوع إلى المصادر واالستفادة منيا، وتتركز في البحث عمى

المصادر التي استقى منيا الباحث معموماتو وأفكاره منيا مع ذكر البيانات األساسية  
كان والصفحات التي وردت فييا، وما شابو ذلك والقائمة الكاممة لممصادر وأصحابيا والم

التأكد من و  .من اإلشارات الضرورية التي تكفل النقل األمين لمختمف أنواع المعمومات
  .عدم تشويو األفكار واآلراء التي نقل الباحث عنيا معموماتو

تكون من خالل عرض اآلراء عرضا  االلتزام بالنزاىة العمميةأما بالنسبة إلى     
الذاتية ،  ضوعيا محايدا دون تشويو. كما يتطمب العرض أن يكون أخالقيا خاليا منمو 

حيث تتاح الفرصة لمجميع لعرض أفكارىم دون تمييز . كما تتطمب النزاىة العممية أن 
يكون عرض اآلراء كامال غير منقوص الن بتر المعمومات أو اآلراء يعبر عن سياسة 

 (462، 6116. )فيمي، غير نزيية

سمة سموكية  ألنو التخمق بالتواضع العمميكما يجب أن تركز المؤسسات التعميمية عمى      
 لإلنسان الصالح، وىو من أخالقيات المؤمن، فإذا سمك الفرد مسمك المعرفة والعمم يصبح
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التواضع لديو من الواجبات. وفي ضوء ىذا االدراك السموكي فإن الباحث العممي ميما تعمق في 
مطالب دائما بالتخمق بالتواضع العممي بتجنب استخدام عبارات الجمع واألنا والتممق،  عممو يبقى

إن تواضع الباحث وعدم ترفعو حيث   .والمبالغة في اإلطراء وعدم نقد اآلخرين دون مبررات
عمى اآلخرين الذين سبقوه في مجال بحثو أمر في غاية األىمية، ألن الباحث ميما وصل إلى 

في عممو وبحثو ومعرفتو في مجال وموضوع محدد فإنو يبقى في حاجة إلى  مرتبة متقدمة
. االستزادة من العمم والمعرفة، لذا فإنو يحتاج إلى التواضع أمام نتاجات وأعمال اآلخرين

 (61، 6161)السعيد،

مسألة ضرورية في البحث العممي  ة ألنياالموضوعيوأيضا يجب ان تركز ىذه المؤسسات عمى 
حث من تطبيق خطوات المنيج العممي في البحث، وبالتالي الوصول إلى نتائج يمكن تمكن البا

دراسة الظواىر والمشكالت “الوثوق بيا، ومن ثم تطبيقيا وتعميميا. وتعرف الموضوعية بأنيا 
كأشياء خارجية ومستقمة عن الباحث ألنيا تمثل أحد القواعد المركزية لمروح العممية التي تتضمن 

 (464، 6116)فيمي، .كريااستقالال ف

 ا يأتي:وتتطمب الموضوعية العممية في البحوث االجتماعية من الباحث العممي م

 االبتعاد عن االنفعالية والشخصية. 

  يوصل إلى صياغة قواعد نظرية حقيقية تعبر عن واقع  وألن األخالقياللتزام بالحياد
 .المجتمع

 وضوعية تعني مالحظة الحقيقة كما ىي احترام آراء الغير ولو كانت متباينة ألن الم
 وتفسيرىا عمميا والكشف عن العالقة المتداخمة بين الظواىر االجتماعية

توخي الدقة وكفاية األدلة لموصول إلى القرارات وأخيرا يجب أن تركز المؤسسات التعميمية عمى 
موثوق بيا،  تكون من خالل الدقة في جمع األدلة والمالحظات من مصادر متعددةو واألحكام

االعتقاد بأىمية الدور و .وعد التسرع في القرارات مالم تدعميا األدلة والمالحظات الكافية
بدور العمم والبحث العممي في إيجاد حمول عممية  األيمان الن االجتماعي لمعمم والبحث العممي

ادية لما تواجو المجتمعات من مشكالت وتحديات في مختمف المجاالت التربوية واالقتص
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والصحية مسألة ضرورية، ألن االيمان بالعمم يتعارض مع األخالق والقيم الدينية وتوجيو العمم 
لحفاظ عمى أسرار الغير وعدم اإلباحة وا  ما يحقق سعادة ورفاىية البشرية والبحث العممي إلى

بالخصوصيات، وعدم إفشاء ما يقع تحت يد وبصر الباحث من بيانات شخصية لممبحوثين 
. ء كانوا أفرادا أو مؤسسات وأجيزة مختمفة، فالبيانات تستخدم ألغراض البحث فقطسوا

 ( 41، 6161)ماجد،

  Conclusionsاالستنتاجات   .7

استنادا إلى ما سبق نصل إلى أن مسألة أخالقيات البحث تبقى مسألة جوىرية وىي أساس    
الجامعات داخل العممي في فعل  والتقييم وتقوم عمى خمق أرضية مناسبة لتنمية البحث 

وخارجيا، وتطوير الكفاءات العممية حسب التقاليد الجامعية المعمول بيا في أرقى الجامعات 
 .احتراما لمبادئ أخالقيات البحثو 

نؤكد بدورنا عمى     وحتى نصل إلى تحقيق جودة البحث العممي وتميزه داخل المؤسسات البحثية
لمراقبة أخالقيات البحث العممي بالتركيز بشكل أساسي عمى االعتماد عمى مجموعة من اآلليات 

التنشئة االجتماعية كونيا اآللية األساسية لنقل أخالقيات البحث العممي والمعرفة.باإلضافة إلى 
معاقبة المنحرفين عن االلتزام و   وضع ضوابط لمنشر العممي والترقيات داخل المؤسسات،

 .األخالقي في مجال البحث العممي

إن السعي إلى تحقيق التميز البحثي يعكس مجموعة من األىداف المراد تحقيقيا والتي ا  كم
 :يمكن توضيح أبرزىا عمى النحو اآلتي

  تنمية اإلبداع والثقافة الفكرية من خالل حصول الباحث عمى أكبر قدر من المعمومات
ثية لتساعده في اكتساب وتطبيقيا عمميا من الناحية البح الثقافية والفكرية المتعمقة بتخصصو

خبرة بحثية تؤىمو إلعداد مشروع البحث وتنفيذىا عمميا بأساليب بحثية مميزة وجل المشكالت 
 .التي تواجو مسيرتو  لموصول إلى نتائج  تحقق تقدم بحثو

 أن تحتل و . من الكفايات البشرية والباحثين المميزين في خدمة العمم والمجتمع اإلفادة
 .عة مميزة في البحث العمميالجامعة مكانة وسم
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 في تقدم من خالل بحوث تخدم المجتمع وتساعد في تمبية حاجاتو وتعمل  اإلسيام
 .عمى إحداث تغيير إيجابي يساعد المجتمع في مواجية التحديات التي تحيط بو

 

ىناك عالقة وطيدة بين كل من الوظائف التي تؤدييا الجامعة، وبين كما تم استنتاج إن    
، والتي تعد العممية التي الجامعة التنمية حيث يشار إلى وظيفة التعميم التي تقوم بياجوانب 

عمى أخالقيات العمم والبحث  تستطيع عن طريقيا اإلسيام في تنمية األفراد تنمية كاممة وشاممة
، وىذا يعني تمكين الجامعة من القيام بدورىا في تنمية والتدريب إلى إعداد الباحثين العممي

أىيميم، ألن األبحاث الجامعية تيدف إلى اكتشاف المعرفة والتكنولوجيا وتحديد مجاالت وت
 .استخداميما

كما أن لمجامعة دور كبير في تنمية المعرفة وأنماطيا وتطويرىا من خالل ما تقوم بو من أنشطة 
مام البحث العممي. ويجب أن تكون لدى أساتذة الجامعة وطالبيا اتجاىات رصينة نحو االىت
 .بالبحوث العممية والحرص عميو، وتدريب المشتغمين بو وىو جزء ال يتجزأ من أنشطتيا العممية

ليا دور كبير في محاربة انتياك األمانة   وبصورة عامة نصل إلى أن المعايير األخالقية لمباحث
التشغيل  العممية، أو ما يعرف بالقرصنة العممية والتي يقصد بيا االستخدام غير المشروع لنظم

 .أو لبرامج الحاسب اآللي المختمفة، أو السرقة العممية من الكتب وغيرىا من الوثائق الرسمية

وقد أكد العديد من الباحثين أن استفحال ظاىرة القرصنة ىي نتيجة عاممين أساسيين يتمثالن في 
معات، ناىيك وحالة االكتظاظ التي تعيشيا الجا  تدني ظروف البحث العممي في العالم النامي،

 .عن تطور وسائل االتصال وما أحدثتو ثورة االنترنت من تدفق وانسياب لممعمومات والنصوص

  ولمحاربة ىذه الظاىرة 

 :ويمكن أن نصل إلى بحث متطور من خالل اتباع المعايير األخالقية التالية

 توجيو البحوث لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية كالتزام أخالقي أساس. 
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  األمانة العممية في تنفيذ البحوث والمؤلفات فال ينسب الباحث لنفسو إال فكره وعممو
 .فقط

  عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبيا سواء كان ذلك بقصد أو بغير
 .قصد

  مراعاة الدقة والصدق واألمانة في جمع البيانات مع االبتعاد تماما عن اإليحاء
 .لممستقصي منيم باإلجابة

  المحافظة عمى سرية البيانات خصوصا إذا تعمق األمر بشخصية أو بمسائل مالية أو
 .سموكية

  

  . التوصيات:8

 ين الحقوق ويبالبحث العممي  ألخالقياتبوضع نظام موحد   الموئسات التعميميةيام ق
 .متابعة حق الباحث العممي و مقاضاة المعتدين عمى حقوقيم الفكريةو  والواجبات

 والبحثية لوضع الضوابط  األكاديميةالبحث العممي في المؤسسات  أخالقياتجنة ل إنشاء
البحث العممي والمتعدين  ألخالقياتلمعمل البحثي والنشر العممي, ومحاسبة المخالفين 

 .لحقوق الممكية الفكرية
  يبين سماتو  البحث العممي في الحقول المعرفية المتعددةيوضح أخالقيات إعداد دليل 

  البحث العممي في كل تخصص مطروح داخل الجامعات وكمياتيا المتعددة اتأخالقي

 

 األكاديميفي كل مراحل التعمم  واألخالقية القيمةشر الوعي بالمعايير السموكية ن 
  .والبحثي ومعرفة العقوبات المترتبة عمى كل مخالفة

 من السرقة  تشكيل لجنة لوضع خطة تتبنى تنفيذ توجيات شئون البحث العممي في الحد
     .وتبني أحد البرمجيات  في ىذا المجال األكاديميالعممية أو الغش 
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  عقد دورات عممية من قبل أقسام بالجامعات بصورة دائمة بما يتيح تناول الخبرات
  .المتعمقة بالبحث العممي ومياراتو ونشر مخرجاتو بين والباحثين

 من  النشرو  , التنفيذمن اإلعداد احمياراقبة أبحاث الماجستير والدكتوراه في جميع مر م
نظام الترقيات بنودا توضح  تضمينو  البحث العممي فييا أخالقياتحيث درجة توافر 

  .األكاديميةعقوبة السرقة 
  البحث العممي ضمن مساق مناىج البحث في مراحل التعميم  أخالقياتتدريس موضوع

 .ياالجامعي المختمفة, وخصوصًا في مراحل الدراسات العم
  بأخالقياتتزام اللنترنت والفضائيات لمحث عمى ااالومواقع  اإلعالمتفعيل دور وسائل 

  .لآلخرينالبحث العممي واحترام الممكية الفكرية 
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