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 خالقيات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العلياأ
دراسة وصفية على عينة من طالب الدراسات العليا مبرحليت املاجستري والدكتوراه يف جامعة 

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 
 مىن إبراهيم فارح 

Scientific Research Ethics for Post Graduate Students 

A descriptive study on a sample for Post Graduate Students with masters and 

doctorate levels at Imam Muhammad bin Saud Islamic University. 

   : مللخصا
الدراسة   عند إىل  هدفت  العلمي  البحث  أبخالقيات  العليا  الدراسات  طالب  التزام  حتديد 

الدراسة موضوع  املبحوثني،    ،اختيار  مع  وتعاملهم  البحثي،  املخطط   .النتائج    وتفسي وإعداد 
الدراسة حول ذلك وفقاً ملتغيات الدراسة:  أفرادداللة الفروق بني متوسطات إجاابت   والكشف عن

حباث. ولتحقيق األهداف وعدد األ  ،واملرحلة الدراسية  ،واحلالة االجتماعية  ،والكلية  ،واجلنس  ،السن
 ( من الطالب ذكوراً 140مكونة من )  عشوائية  عينة  استخدام املنهج الوصفي التحليلي واختيار مت  
اإلسالميةوإ سعود  بن  حممد  اإلمام  جبامعة  الكليات  يف  ابلدراسة  املنتظمني  االستبيان   ،اناثً  وطُبق 

أبخالقيات   ملتزمون  الدراسة  عينة  أفراد  أن  النتائج  وكشفت  البياانت.  جلمع  البحث اإللكرتوين 
الثالث اجملاالت  يف  النتائج   ةالعلمي  بعرض  املتعلقة  األخالقيات  يف  أقوى  التزامهم  وكان  للدراسة، 

ت أظهر وتفسيها، مث اختيار موضوع الدراسة وإعداد املخطط البحثي، والتعامل مع املبحوثني. كما  
إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  الدراسة  الع  نتائج  أفراد  إجاابت  متوسطات  االلتزام بني  حول  ينة 

وكانت الفروق   ،أبخالقيات البحث العلمي تعزى ملتغيات الدراسة ابستثناء متغي احلالة االجتماعية
 لصاحل املتزوجني وغي املتزوجني. 

Abstract: 

The objective of the study is to determine the commitment of students of post-

graduate studies to ethics of scientific research upon selecting the subject of the 

study, preparing of a research plan and dealing with the subjects, and upon 

proposing and interpreting results, and checking the significance of differences 

among averages of the answers of the study subject according to variables of the 

study: Age, sex, marital status, school stage and the number of researches. To 

achieve the objectives, the descriptive and analytical method shall be used and a 

sample composed of (140) of male and female students will be selected from the 

regular students studying at the colleges at Al Imam Mohammad bin Saud Islamic 

University, and the electronic questionnaire was applied to collect the data. The 

study showed that members of the study sample are committed to  the ethics of 

scientific research in the three fields of study, and their commitment was stronger 

in the ethics related to presentation and interpretation of the results.  The Subject 

of the study was chosen,  the research plan was prepared and the subjects were 

dealt with. Results of the study also have shown no statistically significant 
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differences between averages of the answers of the sample members about 

commitment to scientific research attributable to variables of the study except for 

the marital status variable, and the differences were in favor of the married and 

unmarried persons. Recommendations are made according to the findings. 

 

Key words : Scientific Research ; Ethics of Scientific Research ; Post Graduate 

Students ; Preparation of Research Plan. 

 

 

 

 موضوع البحث: 
يف كافلللللة اجملتمعلللللات عللللللو اخلللللتالف تقلللللدمها وتطورهلللللا    مهملللللةحيتلللللل البحلللللث العلملللللي مكانلللللة  

تنميللللة ةلللللاملة للفلللللرد واجملتمللللع عللللللو السلللللواء. وقلللللد    فهلللللو مطلللللت أساسلللللي لتحقيلللللق  والتقللللل  العلمللللي  
هلللللو    وتنميلللللة مسلللللتدامة  ة،حضلللللاري  هنضلللللةأدركلللللت اللللللدول الناميلللللة أن امللللللدخل الطبيعلللللي  لللللا لتحقيلللللق  

  السللللللللللللامرائي)  مللللللللللللن ضللللللللللللرورات اللحللللللللللللاق ابألمللللللللللللم املتقدمللللللللللللة  أصللللللللللللب البحللللللللللللث العلمللللللللللللي اللللللللللللل    
 (.  101،ص2015وآخرون،

نسللللللللت  اجلامعللللللللات العصللللللللرية احلاضللللللللنة الرئيسللللللللية للبحللللللللث العلمللللللللي، فهللللللللي املكللللللللان األ  وتعللللللللد 
املتخصصلللللون ابجمللللللاالت العلميلللللة املختلفلللللة،  اللللللم يقلللللوم  لللللا    ركلللللز كادمييلللللة والتطبيقيلللللة امللألحبلللللاث األ
هللللللللداف التقليديللللللللة ملللللللن حيللللللللث البحللللللللث علللللللن املعرفللللللللة والقيللللللللام  األ  عللللللللو  اً حمصللللللللور   هللللللللاومل يعلللللللد دور 

والتقنيلللللة، األملللللر    ،بلللللل امتلللللدت لتشلللللمل  يلللللع نلللللواحي احليلللللا  العمليلللللة،  الطلللللالبابلتلللللدريس و لللللريج  
الللللللل   جعلللللللل ملللللللن واجبلللللللات اجلامعلللللللات املعاصلللللللر  أن تتفاعلللللللل ملللللللع اجملتملللللللع للبحلللللللث يف حاجاتللللللل   

 (.110،ص2012،العياةي) وتوفي متطلبات 
خ  ؤ لم تيف كون  يعد أحد املعايي األساسية ا  وتربز أمهية البحث العلمي يف اجلامعات حالياً 

اجلامعات املتقدمة سعيا حثيثا لتأمني   ل لك سعت   يف االعتبار عند التصنيفات العاملية للجامعات
جنازاهتا العلمية من خالل نشر إ املتطلبات الالزمة للتوافق مع ه ه املعايي التصنيفية والم من أبرزها  

البتكارات واالخرتاعات يف اجملاالت وحصد اجلوائز العلمية ل،  حبوثها يف اجملالت والدورايت الرصينة
لدعم   االستثمارات  من  الكثي  جل ب  اجملتمع  العلميةأالم  دم  الطلبة   ،نشطتها  أفضل  وج ب 

  (. 129،ص2015، حممود)لاللتحاق برباجمها االكادميية
وعلو الرغم من التحدايت الم يواجهها البحث العلمي يف العلامل العلرس سلواء ملن حيلث حجلم  

أال    الصلعوابت اللم تعيلق الباحلث العلرس وحتلد ملن إنتاجل  العلملي،  أو،  حباث العلميةنفاق علو األاإل
مهلا.  تنميلة بيالات البحلث العلملي ودعإىل  أن هناك مبادرات انجحة قاملت  لا بعلل اللدول هلدفت  

شلللجيع  مبلللادر  امراكلللز التميلللز البحثللليا  لللدف ت  ففلللي اململكلللة العربيلللة السلللعودية أنشلللأت وزار  التعلللليم
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وأهلم    .(212،ص2016،  عبلداللطيف)،  اجلامعات علو االهتملام بنشلاا البحلث العلملي والتطلوير
التميز البحثي يتمثل يف تركيز منسوبيها من أعضلاء هيالة التلدريس والبلاحثني عللو إجلراء   مراكز مسات

التميللللز يف إدار   وتتمثللللل عوامللللل جنللللا  مراكللللز  البحللللوث املتخصصللللة يف جمللللال التميللللز ا للللاص ابملركللللز،  
ذات رؤيللة ويريللم علمللي وحبثللي تيللز، واختيللار جمموعللة متميللز  علللو درجللة عاليللة مللن    ،حكيمللة للمركللز

 والفنيني، واملساعدين القادرين علو العطاء البحثي النوعي. ،  الكفاء  من الباحثني
واألهلية هنا ،  أهلية الباحث العلمي  وصالحيت   املؤثر  يف متيز البحث العلمي عوامل  الومن أهم  

البحث  وتنفي   و طيط  وأدوات  وطرق  ومبادئ  ملفاهيم  والتطبيقية  النظرية  املعرفة  علو  تقتصر  ال 
خالقية والقيم واملبادئ عند قيام  ابلبحوث العلمي، إمنا تتضمن التزام الباحث جبملة من املعايي األ 

)عبد  ل أمهية عن املعرفة العلمية تقوهي صفات ال   ،والتواضع   مانة، واملوضوعية، والنزاهة،منها: األ 
 .  (189-188،ص2008احلي،

العلمي  ونظراً  البحث  اجلوانت األخالقية يف  العلمي  ا    ، ألمهية  الباحث  التزام  قرت أوضرور  
يف   االلتزام  ا   خالقيات واملبادئ الم علو الباحثنيتوض  أمهية األمعظم اجلامعات لوائ  وأنظمة  

ابلدرجة   -عىن  هم الفاة الم تُ   يف مرحلم املاجستي والدكتوراه   ولكون طلبة الدراسات العليا   .حباثهمأ
فمن   ،تدريسالعضاء هياة  أةراف  إإبجراء البحوث والدراسات لنيل الدرجة العلمية حتت    -  وىلاأل

الباحثة من  وقد الحظت مراعاهتا يف حبوثهم العلمية.  ابألخالقيات الم عليهم  هم التام ملامإ  الضرور  
أن   ات العلمية واملشاركة يف املناقش  ،الباتعلو الط  واإلةراف  ، حباث اجملاز خالل االطالع علو األ
 وقصور   ،من طلبة الدراسات العليا  خالقيات الزال يكتنف  الكثي من التهاونالتطبيق الفعلي   ه األ

التدريس    يف هياة  أعضاء  واملهار     و أ  ، عن قصد   سواء كان  ،ةابجلامعاملتابعة من  املعرفة  من نقص 
دون   وتتجلو مظاهر ا رق يف اقتباس املعلومات  ألخالقيات البحث العلمي.   اً يعد خرق  تا   الطالب

بنسبة تفوق ما كتب  فكاره من ، واملغاال  يف االقتباسات  أاإلةار  إىل املصدر ال   استقو الباحث  
 والشمر   توصل كل من احلبيتقد  و   ويلغي اجلهد الفكر  للباحث.  ، الباحث بشكل خيل ابلبحث

دراستهما ضعف  يف  هناك  مستوايت    اً أن  بعد  أيف  مرتبطة  الطلبة  لدى  العلمي  البحث  خالقيات 
   (.347،ص2014) احلبيت والشمر ، عوامل منها: قلة جتربة واعتياد الطالت للبحث العلمي

أن هناك   البحث العلمي وجدت الباحثةخالقيات  أ وابلرجوع لألدبيات الم تناولت موضوع  
ندر  يف الدراسات االجتماعية الم تناولت التزام طالب الدراسات العليا أبخالقيات البحث العلمي 

خالقيات البحث العلمي للطالب من وجهة نظر أغلت الدراسات تناولت  أ ن  إإذ     يف اجلامعات
أو ركزت  أ التدريس،  هياة  االنتحال  عضاء  ب   ،سباب أو   ، ةكال أعلو  الطلبة  وعي  اسهام و    ومدى 

.  ا  عداد البحوث العلمية واالرتقاءإاملعلومات يف تعزيز نزاهة الطالب يف    وتقنيةتطبيقات املكتبات  
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التنوع الطر     ورغم  املوضوع  تبنييف  من  حاجة  والدراسة    ملزيد  عنلالبحث  التزام   لكشف  مدى 
ملا تتميز ب     ونظراً حباثهم.  أيف    البحث العلمي   خالقياتأمببادئ و أنفسهم  طالب الدراسات العليا  

األ الربامج  توسع يف  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من  العلياجامعة  الدراسات  ، كادميية مبرحلة 
و  الطالب  الربامج من  بتلك  االلتحاق  الطلت علو  اجملال  مإولزايد   البحثية   ،يحة  الفكر   برزت 

امعة اإلمام جبالعلمية    الكليات  التزام طالب الدراسات العليا يف  ى مد   ما  التايل:السؤال    عن لإلجابة  
 ؟حبوثهم يف أبخالقيات البحث العلمي

حتديلد مللدى التلزام طللالب الدراسلات العليللا    -1يف:    اللرئيس للبحللث  : يرتكلز ا للدفأهددداا البحددث
ا للدف الللرئيس  يف جامعلة اإلمللام حممللد بلن سللعود اإلسللالمية أبخالقيلات البحللث العلمللي. ويتفلرع مللن  

 هداف الفرعية التالية:األ
الدراسة .1 موضوع  اختيار  عند  العلمي  البحث  أبخالقيات  الطالب  التزام  املخطط إ و   ، حتديد  عداد 

 البحثي.
 حتديد التزام الطالب أبخالقيات البحث العلمي عند التعامل مع املبحوثني املشاركني ابلبحث.  .2
 ابألخالقيات عند عرض النتائج وتفسيها. حتديد التزام الطالب   .3

بني أفراد العينة يف التزامهم أبخالقيات البحث العلمي تبعاً   اً   حتديد ما إذا كانت هناك فروق  -2
 ملتغيات الدراسة.

الرئيس  البحثسئلة  أ السؤال  العليا    مدى ما    -1  يف:للبحث  : يرتكز  الدراسات  يف التزام طالب 
العلمي البحث  أبخالقيات  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  الرئيس    ؟جامعة  السؤال  من  ويتفرع 

 سالة الفرعية التالية: األ
العلمي  .1 البحث  الطالب أبخالقيات  التزام  الدراسة    عند   ما مدى  املخطط وإاختيار موضوع  عداد 

 البحثي؟
 البحث؟ يف  التعامل مع املبحوثني املشاركني ما مدى التزام الطالب أبخالقيات البحث العلمي عند   .2
 ما مدى التزام الطالب أبخالقيات البحث العلمي عند عرض وتفسي النتائج؟  .3
 هل خيتلف التزام الطالب أبخالقيات البحث العلمي ابختالف متغيات الدراسة؟  -2

 ،يعد ركيز  أساسية يف رؤية ال    البحث العلمي  لبحث يف تناول  ملوضوع : تربز أمهية اأمهية البحث
والم تتمحور يف التميز والرايد  يف التعلم   ، هداف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةأ و  ، ورسالة

جياد ثقافة حبث قوية وبياة مؤسسية حبثية ألعضاء هياة التدريس إوالتعليم والبحث العلمي من خالل 
. كما تتمثل (https://imamu.edu.sa)  ساسيةواالرتقاء جبود  البحث وبنيت  األ  والطالب،

ال ين ميثلون الفاة الم العلمي لطلبة الدراسات العليا  يف تناول  أخالقيات البحث   أمهية البحث أيضاً 
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حمدد  تطرحها مؤسسات اجملتمع املختلفة   حاجات تقع علو عاتقها إجراء البحوث الم تنبثق من  
مبنظومة   ب لك  ملتزمني  مناسبة  ا  حلول  البحث أ إلجياد  خمرجات  جود   تضمن  وقيمية  خالقية 

املنتمني  ا. تت  العلمي للجامعة  العلميكما  البحث  تناول  ألخالقيات  البحث يف   عامة   ض  أمهية 
يف كل وإجراءات     ،وأساليب   ،طار ال   علو الباحث أن حيدد من خالل  أهداف الم تعد مبثابة اإل و 

حبث ، مراحل  من  األ  مرحلة  تلك  عن  خروج   أو  من وخرق   نوع  علي   يرتتت  والضوابط  خالقيات 
. ن تقع علو الفرد واجملتمع نتيجة لتلك التجاوزاتاأاحملاسبة نظراً لالنعكاسات السلبية الم ميكن  

مستوى  و  تعكس  لنتائج  التوصل  يف  العملية  األمهية  لطالب أتتض   العلمي  البحث  خالقيات 
العليا ميكن االستفاد  منها يف تدعيم تلك وما يرتتت علو ذلك من وضع مقرتحات    ،الدراسات 

آليات إلكسا إ أو    ،األخالقيات لتحقيق رؤية  م،    ا جياد  اجلامعة يف جود    ،واالرتقاء  ا  ورسالة 
  البحث العلمي. 

 مفاهيم الدراسة: 
جمموعة اجلهود املنظمة الم يقوم  ا اإلنسان، ا:  يعرف البحث العلمي أبن   :مفهوم البحث العلمي -

واكتشاف   ،يف سعي  لزايد  سيطرت  علو بيات   -مستخدماً األسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية
 . (40،ص1983،عبيدات وآخرون )  القات بني ه ه الظواهراوحتديد الع  ، ظواهرها

أيضاً ويُ  - العلمي  البحث  أبن :عرف  الظواهر  ا    فهم  مستهدفاً  املستمر  والنشاا  اجلاد  اجلهد  ب ل 
واالجتماعية وغيها لتحقيق قدر كبي من السيطر  عليها فضالً عن ذلك احلصول   الطبيعية املادية

 (. 53،ص 2014،  النايف)  علو قدر كبي من املعرفة يف خمتلف علوم احليا ا
طريقللة علميللة منظمللة ودقيقللة تعتمللد    :أبنلل   جرائيللاً إ  تعللرف الباحثللة البحللث العلملليمللن خللالل مللا سللبق   -

و موضلوع حملدد بغلرض الكشلف علن  أ  ، علمية يتبعها الباحث عند دراسة مشكلةعلو اسس ومعايي
توضلي  أنلواع العالقلات، جيملع ملن خللالل األدوات  أو    تسلاؤالت،  علنو اإلجابلة  أ  جوانلت الغملوض،

والتأكلد منهلا وابلتلايل    ،والوسائل املستخدمة جمموعة من األدلة والشواهد متكن  من الوصلول للحقلائق
 .إضافة علمية جملال  صصي معنيسهام يف اإل

العلميأ - البحث  العلميأ مفهوم    خالقيات  البحث  البحي    خالقيات  عرفها  ااملبادئ أبهنا:    كما 
للقواعد املعمول  ا والم جيت أن يلتزم  ا   عراف وفقاً ساسية الم تقوم عليها القوانني واألوالقيم األ

ال  العلمياالباحث  البحث  خطوات  من  خطو   كل  ويف  البحث  إعداد  عملية  يف  ) علمي 
  (. 104،ص1995البحي ،

خالقيللة الللم جيللت أن  جمموعللة املبللادئ والقواعللد األ:  خالقيللات البحللث العلمللي أبهنللاأوتعللرف الباحثللة   -
  جبامعللة اإلمللام حممللد بللن سللعود اإلسللالمية  يف مرحلللة الدراسللات العليللا  اناثً إو   يلتللزم  للا الطللالب ذكللوراً 



6 
 

  التاليلللللة:  ابملراحلللللل  البحلللللث  يف  ومت حتديلللللدها  ،يف  يلللللع مراحلهلللللا  علللللدادهم ملشلللللاريعهم البحثيلللللةإأثنلللللاء  
ختيللللار املوضلللوع وإعلللداد املخطللللط البحثلللي، والتعاملللل مللللع املبحلللوثني، وحتليللللل  خالقيلللات املرتبطلللة اباأل

االعتبللارات األخالقيللة    خللالل جمموعللة مللن العبللارات تعكللسالنتللائج. ومت قيللاس كللل بعللد مللن    وتفسللي
 الالزمة في .

الم تناولت موضوع مبادئ   والقانونية   تنوعت الدراسات الرتبوية واالجتماعية  : الدراسات السابقة
فاة  أو  علو  ركز  من  فمنها  العلمي،  البحث  التزامهم أ خالقيات  ومدى  التدريس  هياة  عضاء 

عضاء هياة التدريس حنو مدى التزام أنهم من تناول ابلدراسة اجتاهات  حباثهم، ومأابألخالقيات يف  
ةرافهم عليهم، ومنهم من وج  اهتمام  إحباثهم من واقع تدريسهم و أخالقيات يف الطلبة ابملبادئ واأل

سبا ا. وقد حصدت الباحثة العديد من الكتاابت والدراسات أو   ةكا املوضوع االنتحال والسرقة أ
بشكل   احلالية  مبوضوع الدراسة  حست ارتباطها  هامن  بعل    عرض الم تطرقت   ا املوضوع. وقد مت  

مباةرأمباةر   غي  إىل حمورين  ،و  جماالهتا  تقسيمها حست  مفهوم :  ولاأل   ،ومت  تناولت  دراسات 
عضاء هياة أدراسات تناولت : والثاين ،ق الوقاية منهاسبا ا وطر أا و ةكا أاالنتحال والسرقة العلمية 

العلمي البحث  أبخالقيات  والتزامهم  أبخالقيات   ، التدريس  الطالب  ووعي  التزام  حنو  واجتاهاهتم 
 .حباثهماأ البحث العلمي يف  

سباهبا وطرق الوقاية أشكاهلا و أاالنتحال والسرقة العلمية    احملور األول: الدراسات اليت تناولت
 منها
دراسلة  لدف    (Al Musawi & Al Galaf  ,2018,املوسلو ، والقلالف)  أجلرى كلل ملن    

ومدى أتثلي متغلي  السلنوات الدراسلية    ،"مدى وعي أفراد العينة مبفهوم االنتحال وأشكاله"حتديد 
إضللافة للتعللرف علللو أسللباب سلللوك    ،والتقللديرات الدراسللية العامللة علللو إجللاابت أفللراد العينللة  ،املختللار 

االنتحال ومدى حلاجتهم لللدعم لتجنلت االنتحلال واسلتطالع اجتاهلاهتم حنلو العقلوابت والتلدابي اللم  
وتكللون اجملتمللع مللن    ،و املللنهج الوصللفي التحليلللين االنتحللال. واعتمللدت الدراسللة علللأقللد تتخلل  بشلل

وطالبللة ملللن    طالبللاً   352وتكونلللت عينللة الدراسللة ملللن  ،  ساسلللية بدولللة الكويللتطللالب كليللة الرتبيللة األ
،  2017/2018الدراسللللللي    للعللللللاماملنتظملللللني يف الدراسللللللة ضلللللمن السللللللنوات األوىل وحلللللل  ا امسلللللة  

ن وعلي وإدراك معظلم أفلراد العينلة  أتهما إىل  وتوصللت دراسل  ،االستبانة كلأدا  جلملع البيلاانت واختيت
هنم ليسوا واثقون من كوهنم يقوملون بتوثيلق  أحيث أفاد نسبة كبي  منهم  ، مبفهوم االنتحال يعد ضايالً 

هنللم يسللتخدمون كلمللات و للل مللن  أبللل أةللار حللوايل ثالثللة أرابع املشللاركني    ،املراجللع بشللكل صللحي 
 لللاع أفلللراد العينلللة عللللو  إكملللا أوضلللحت نتلللائج الدراسلللة  املقلللاالت دون اسلللتخدام عالملللات االقتبلللاس.  
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و مللزأ أجللزاء منهللا دون  أتقللدا البحللوث السللابقة    :منهللاةللكال االنتحللال والسللرقة العلميللة  أبعللل مللن  
كشلللفت نتلللائج الدراسلللة علللدم وجلللود عالقلللة ارتباطيلللة داللللة    خلللياً أسلللات   املعنيلللني. و إذن ملللن  يلللع األ

بينمللللا تبللللني وجللللود عالقللللة ارتباطيللللة طرديللللة تعللللزى للتقللللديرات  ،  تعللللزى ملتغللللي السللللنة الدراسللللية  إحصللللائياً 
  .الدراسية

  بعنللوان   دراسللة(    Najat    &Nazir  ,  ,2018  النلل ير وجنللا )كللل مللن  أجللرى    أمللا يف اجلزائللر
العلمدددي يف ميدددددام العلدددوم اإلنسدددانية واالجتماعيدددة   امعددددات  خالقيدددة للبحدددث  "املشدددكالت األ

 للدف تسللليط الضللوء علللو واقللع أخالقيللات البحللث  ،  ا  ا زائريددة: مشددكلة السددرقات العلميددة  و جدد 
  ،منوذجللاً   02جامعللة قسللنطينة    العلمللي يف ميللدان العلللوم اإلنسللانية واالجتماعيللة ابجلامعللات اجلزائريللة:

اآلليلللات اللللم تعتملللدها خلللالاي جلللود  البحلللوث العلميلللة لتعزيلللز وتطلللوير هللل ه  إضلللافة إىل التطلللرق ألهلللم  
خالقيلللات ملللن خلللالل التصلللد  للسلللرقات العلميلللة للبحلللوث اجلامعيلللة. ومت االعتملللاد عللللو امللللنهج  األ

واستمار  املقابلة كأدا  جلمع البياانت من أعضاء خلية اجللود  جلامعلة قسلنطينة   ،واالستبيان  ،الوصفي
.  4كليلة العللوم اإلنسلانية واالجتماعيلة وعلددهم  يف  قسلام  ضلاء. إضلافة لرؤسلاء األعأ 9وعددهم  02

% ملللن أعضلللاء ا ليلللة تعلللرتف بشلللهادهتا عللللو علللد  سلللرقات علميلللة  56ت نتلللائج الدراسلللة أن  أظهلللر و 
  مرتكبللة علللو عللد  حبللوث مللن طللرف العديللد مللن الطلبللة يف  صصللات العلللوم اإلنسللانية واالجتماعيللة،

ارتكاب السرقات العلمية إىل فالة الطلبلة والبلاحثني خاصلة ذو     عُ رج  ضاء تُ ع% من األ89وأن نسبة 
عضاء قيامهم ابإلبالغ علن وجلود سلرقات علميلة بصلفتهم أعضلاء  دبية، كما أ ع األالتخصصات األ

عضللاء بوجللود   ليللة ضللمان اجلللود  للحفللاد علللو جللود  البحللوث العلميللة وصللحتها. كمللا اعللرتف األ
.  خللرى ومتللا  الكرتونيللاً لعلمللي جبامعللة قسللنطينة كغيهللا مللن اجلامعللات األخالقيللات البحللث اأميثللاق  

منهملا عللو اآلخلر  واحلد   ن يلؤثر كلل  اخالقيات متالزملواأل  ،ن مفهومي اجلود أ يضاً أوكشفت النتائج 
  و السلت.أ  ،ابإلجياب

السدددرقة  خالقيدددات البحدددث العلمدددي وجر دددة  أ"بعنللوان    اً حبثلل  (Fatima,2018  ,فطيمللة)  قللد م    
تسلللليط الضلللوء عللللو واقلللع السلللرقة العلميلللة يف اجلزائلللر    هلللدف إىل،  "العلميدددة يف املاسسدددات ا امعيدددة

وتوصل فيها إىل تصاعد حد  السرقة العلمية يف اجلامعلات اجلزائريلة بشلكل ملحلود   ،ومدى انتشارها
دون    اصلللقل  -م  نسلللان الكثلللي ملللن الطلبلللة أصلللبحوا يلجالللون إىل آليلللة  إحيلللث  ،  يف السلللنوات األخلللي 

مراعلا  لطلرق ومنللاهج البحلث العلملي الصللحيحة. حيلث ةللهدت الظلاهر  انتشلاراً واسللعاً، فهلي تعتللرب  
فلراد اجلامعلة  أويتقاسم  يلع    ،األخالقية املعقد  واملتعدد  الوجوه يف البياة اجلامعية املشكالتمن أهم 

 .األكادميية للمؤسسة ومسعتها املعاييمسؤولية احلفاد علو 



8 
 

خالقيدددددات وضدددددواب   أ"يف دراسللللتها    (,Abdulqadir,2019 عبللللدالقادر)  استعرضللللت
خالقيللات البحللث  أأهللم ضللوابط و   دراسددة تيبيقيددة"،  البحددث العلمددي لدددى طددالب املرحلددة ا امعيددة

والتطبيقيللة يف  وىل كنمللوذأ مللن بعللل الكليللات النظريللة  العلمللي لللدى الطللالب يف املرحلللة اجلامعيللة األ
-2017وجامعللة سللتة اكتللوبر يف العللام الدراسللي اجلللامعي  ،  وجامعللة حلللوان   ،كللل مللن جامعللة القللاهر 

وعلللو    للوقللوف علللو دوافللع جلللوء الطللالب داخللل اجلامعللات إىل السللرقة العلميللة واالنتحللال،   2018
املعلوملات يف    ةوتقنيلومدى إسهام تطبيقلات املكتبلات  ،  مدى إدراك الطالب ملاهية السرقة واالنتحال

عللداد البحللوث العلميللة واملسللاعد  علللو التعللليم واالرتقللاء ابلبحللث العلمللي.  إتعزيللز نزاهللة الطللالب يف  
ومللنهج دراسللة احلالللة، وإعلداد اسللتبيان طبللق علللو عينللة عشللوائية بلغللت    ،واسلتخدمت املللنهج املسللحي

ت واملعلوملات بشلأن الضلوابط  . واستبيان الستطالع آراء عينة من ا رباء يف جمال املكتباطالباً  550
املتعلقللة ابجلللرائم املعلوماتيللة. وانتهللت الدراسللة إىل أن السللرقة العلميللة منتشللر  يف    واملعللايي املطبقللة فعليللاً 

اجلامعللات جمتمللع الدراسللة خاصللة مللع تنللامي القللدر  علللو الوصللول احلللر إىل مصللادر املعلومللات الرقميللة  
ئج أن هناك العديد من الدوافع الم جتعلل الطلالب يلجلأون  مبا يف ذلك قواعد املعلومات. وبينت النتا

مللا يللربرون سلللوكهم بللدعوى عللدم معللرفتهم    إىل السللرقة العلميللة واالنتحللال العلمللي، وأن الطللالب غالبللاً 
والطريقلللة الصلللحيحة لالقتبلللاس واالستشلللهاد املرجعلللي، وكللل ا علللدم    ،مبفهلللوم السلللرقة واالنتحلللال العلملللي
رقات العلميللللة، والقللللوانني والتشللللريعات املتعلقللللة ابجلللللرائم املعلوماتيللللة  معللللرفتهم أبهللللم بللللرامج كشللللف السلللل

 وىل ابجلامعات جمتمع الدراسة.واجلزاءات املطبقة ابلفعل علو الطالب يف املرحلة اجلامعية األ
الثاين:احمل تناولت    ور  العلمي أ"دراسات  البحث  أبخالقيات  والتزامهم  التدريس  هيئة  عضاء 

 حباثهم" أواجتاهاهتم حنو التزام ووعي اليالب أبخالقيات البحث العلمي يف  
( دراسة هدفت إىل التعرف علو درجة تارسة   Eid & zian,2020  ,عيد، وزاين ) أجرى        

البح ألخالقيات  االجتماعية  العلوم  بكلية  التدريس  هياة  نظرهم. أعضاء  وجهة  من  العلمي  ث 
أخالقيات  تضمنت  استبانة  إعداد  ومت  احلالة  دراسة  طريقة  الوصفي،  املنهج  الباحثان  واستخدم 
البحث  العليا، عينة  الدراسات  العالقة بني املشرف وطالت  العلمية،  العلمي وهي: األمانة  البحث 

من   البحث  جمتمع  وأتلف  والنتائج.  اإلحصائية  التحليالت  بكلية وجمتمع ،  التدريس  هياة  أعضاء 
قوامها  عينة  علو  الدراسة  وطبقت  االسالمية.  سعود  بن  حممد  اإلمام  جبامعة  االجتماعية  العلوم 

هياة 119) أعضاء  تارسة  درجة  أن  التالية:  النتائج  إىل  الدراسة  وتوصلت  تدريس.  هياة  ( عضو 
االت األربعة تتم بدرجة كبي  التدريس بكلية العلوم االجتماعية ألخالقيات البحث العلمي يف اجمل

التايل:  النحو  علو  تنازلياً  العلمي  البحث  أخالقيات  تارسة  ترتيت  وجاء  العينة.  نظر  وجهة  من 
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البحث  عينة  والنتائج،  اإلحصائية  التحليالت  واملشرف،  الطالت  بني  العالقة  العلمية،  األمانة 
 وجمتمع . 

انتهددداخ أخالقيدددات البحدددث العلمدددي مدددن  بعنللوان ا  دراسلللة  (,Barakat  ,2019بركللات  )أجللرى    
ىل تقصلي  إ. هلدفت  عضاء هيئة التدريس يف ا امعات الفلسيينية يف حمافظة طددولكرمأوجهة نظر 

طلللرق ودوافلللع وعقلللوابت انتهلللاك أخالقيلللات البحلللث العلملللي ملللن وجهلللة نظلللر عينلللة ملللن أعضلللاء هيالللة  
دالللللللة الفلللللروق بلللللني متوسلللللطات    التلللللدريس يف اجلامعلللللات الفلسلللللطينية يف حمافظلللللة طلللللولكرم، وفحلللللص

ومت اختيلار    ،والرتبة العلميلة  ،والتخصص  ،ىل متغيات: اجلنسإ  تقديرات أفراد الدراسة حول ذلك تبعاً 
واسلتخدم امللنهج    ،هياة تدريس من اجلامعات الفلسطينية يف احملافظة أعضاء( 210عينة متاحة من )

سلللاليت انتهلللاك  أتقلللديرات أفلللراد الدراسلللة حلللول طلللرق و . وخلصلللت النتلللائج إىل أن  الوصلللفي التحليللللي
، وكانللت أهللم الطللرق واألسللاليت ا مسللة   البللاحثني ألخالقيللات البحللث العلمللي كانللت مبسللتوى عللال 
النتهللللاك البلللللاحثني ألخالقيلللللات البحللللث العلملللللي أبةلللللكال  املختلفلللللة: سللللرقة أفكلللللار ومعلوملللللات ملللللن  

سللابق دون اإلةللار  إليلل ، وسللرقة أدوات  دراسللات سللابقة، انتحللال جللزء مللن حبللث، اقتبللاس مللن عمللل  
تحكيمهللا. كمللا بينللت النتلللائج أن  ب  قللامأو ملللن دراسللات    ،ة مللن دراسللات سللابقة ونسللبتها لنفسلل حبثيلل

التقديرات كانت عالية علو جمال الدوافع وراء االنتهاكات األخالقيلة يف البحلث العلملي، كملا كانلت  
ت النتلللائج ايضلللا علللدم  أظهلللر البحلللث العلملللي، و   خالقيلللاتأعاليلللة يف جملللال العقلللوابت الرادعلللة النتهلللاك  

فراد الدراسة حول طرق ودوافع وعقوابت انتهلاك  أوجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات تقديرات  
 .والرتبة العلمية ،والتخصص  ،أخالقيات البحث العلمي تبعاً إىل متغيات: اجلنس

   الدراسدددات اإلعالميدددة .بعندددوام اخالقيدددات البحدددث العلمدددي يف(  kaera,2015دراسللة )خلللي   
البحلللث العلملللي يف إجنلللاز حبلللوثهم ومللل كرات  لللرجهم،     لللدف معرفلللة ملللدى التلللزام الطلبلللة أبخالقيلللات

ابإلضللافة إىل التوصللل إىل فكللر  الطالللت حللول أخالقيللات  البحللث العلمللي ودرجللة التزاملل   للا وذلللك  
طالبلللاً، وبعلللد تفريللل  البيلللاانت    70مللن خلللالل توزيلللع اسلللتمار  اسلللتبيان عللللو عينلللة ملللن الطلبلللة تقلللدر بلللل  

ظلللللم الطلبلللللة ال ميتلكلللللون فكلللللر  واضلللللحة وجيلللللد  حلللللول  توصللللللت الدراسلللللة إىل نتيجلللللة مفادهلللللا أن مع
أخالقيللات البحللث العلمللي ابإلضللافة إىل أن التللزامهم أبخالقيللات البحللث العلمللي متوسللط فعنللاك فاللة  

البحللث العلمللي يف إجنللاز حبوثهللا ويرجعللون ذلللك ألسللباب مللن بينهللا ضلليق    معتللرب  ال تلتللزم أبخالقيللات
 وه ا االخالل كان بني احلني واآلخر.الوقت وعدم توفر املاد  العلمية بشكل كايف  

"مسددتوى الددوعي  دراسلة بعنلوان  (    AL Harthi  2015,  ,احللارثي)  جلرىأويف جامعة الباحلة       
أبخالقيددات البحددث ال بددوط لدددى طلبددة الدراسددات العليددا نامعددة الباحددة مددن وجهددة نظددر أعضدداء  
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ا.  واستخدم املنهج الوصفي، واالستبانة كأدا  جلمع البياانت، وتكونت عينة الدراسلة  هيئة التدريس
نتللائج الدراسللة أن    وكانللت أبللرز  ،( مللن أعضللاء هياللة التللدريس بكليللة الرتبيللة يف جامعللة الباحللة46)مللن  

مسلللتوى اللللوعي أبخالقيلللات البحلللث الرتبلللو  للللدى طلبلللة الدراسلللات العليلللا جبامعلللة الباحلللة ككلللل عنلللد  
( درجلللات، وجلللاء  3( ملللن أصلللل )25 2مسلللتوى )متوسلللط(، حيلللث بلللل  املتوسلللط احلسلللاس الكللللي )

طبيللق  مسلتوى الللوعي أبخالقيلات البحللث الرتبلو  لللدى طلبللة الدراسلات العليللا يف جانلت إجللراءات الت
(. يف حللللني جللللاء  2.39و للللع البيللللاانت عنللللد مسللللتوى )مرتفللللع( يف املرتبللللة األوىل مبتوسللللط حسللللاس )

مسللللتوى الللللوعي أبخالقيللللات البحللللث الرتبللللو  يف جانللللت اإلطللللار النظللللر  والدراسللللات السللللابقة عنللللد  
ظهلرت نتلائج الدراسلة علدم وجللود  أ(. و 2.15)متوسلط( يف املرتبلة األخلي  مبتوسلط حسلاس )  مسلتوى
ذات دالللللة إحصلللائية بلللني اسلللتجاابت أفلللراد عينلللة الدراسلللة حلللول مسلللتوى اللللوعي أبخالقيلللات  فلللروق  

البحث الرتبو  لدى طلالب الدراسلات العليلا جبامعلة الباحلة تعلود الخلتالف متغلي: الدرجلة العلميلة،  
  .وا رب  التدريسية يف برامج الدراسات العليا

السعودية  و       اجلامعات   & ALhabeeb  ,والشمر احلبيت  )جرى  أيف 
ALShammari,2014)   بعنوان العليا دراسة  الدراسات  ليلبة  العلمي  البحث  جودة   "

األ التزامهم  ملعايري  ومدى  السعودية  "  امعات  حبوثهم  يف  علو   خالقية  التعرف   دف 
وابلتحديد أ سعود  امللك  جامعة  يف  اإلنسانية  الكليات  طلبة  لدى  العلمي  البحث  خالقيات 

املتعلقةخالاأل التالية:  قيات  املوضوع،ا  ابجملاالت  النظر  إ و   ختيار  اإلطار  وإعداد  ا طة،  عداد 
مبعاجلة إبجراءات تطبيق الدراسة و ع البياانت مث املتعلقة خالقيات املتعلقة واأل والدراسات السابقة، 

البحثية،  واملعلومات  النتائج  األمث    البياانت  بعرض  املتعلقة  وتكونت خالقيات  ومناقشتها.  وحتليلها 
الدراسة من ) الكليات اإلنسانية من 291عينة  الدكتوراه يف  التدريس من محلة  ( من أعضاء هياة 

اجلامعة يف  العلمية  الرسائل  علو  يشرفون  علو    ، ال ين  احلصول  واستخدم   ، استجابة  124ومت 
دا  درجة العينة علو كامل األ   رادأفت نتائج الدراسة إلجاابت  أظهر االستبيان كأدا  جلمع البياانت. و 

والرابع،   متوسطة. )الثالث،  اجملاالت  وهي  امليدانية  ابلدراسة  املتعلقة  اجملاالت  متوسطات  وأن 
غيها من  أقل  املتوسطات  قيم  جاءت  )إ   وا امس(  بني  ما  تراوحت  كما  .(2.43-2.46ذ 

األأظهر  علو  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدراسة  نتائج  تعزى ت  للدراسة  الكلية  دا  
األ   ،اجلنس   : ملتغي  مستوايت   خياً أو   كادميية.والرتبة  يف  ضعف  بوجود  الظاهر   الباحثان  فسر 

وارتباا ذلك مبنظومة متكاملة من العوامل أمهها: قلة جتربة   ،خالقيات البحث العلمي لدى الطلبةأ
  خالقية للبحث العلمي. واعتياد الطالت للبحث العلمي، وجهل  ابملواثيق األ
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"مسدددتوى امدددتالخ طلبدددة  دراسلللة عنواهنلللا  )  ,professor,2005  االسلللتاذ)ويف فلسلللطني أجلللرى        
 لدف التعلرف    الدراسات العليددا لقدديم البحددث العلمددي مددن منظددور أسدداتلة ا امعددات الفلسدديينية"

واللللل   يتبللللدى يف خطللللاابهتم    طلبللللة الدراسللللات العليللللا  اميتلكهلللل  الللللمعلللللو طبيعللللة نسللللق القلللليم البحثيللللة  
،  وأثلللر كلللل ملللن: نلللوع اجلامعلللة  ،إضلللافة إىل التعلللرف عللللو مسلللتوى القللليم موضلللوع الدراسلللة  ،االكادمييلللة

  علللو املسللتوى القيمللي للطلبللة .  فيةااإلةللر وجمللال التخصللص، وعللدد سللنوات ا للرب   ،  والدرجللة العلميللة
جلامعللات الفلسللطينية مللن محلللة  سللات   اأواقتصللرت علللو    ،وتعللد الدراسللة مللن النللوع الوصللفي التحليلللي

  جامعيللاً   سللتاذاً أربعللني  أاالسللتبيان كللأدا  جلمللع البيللاانت وطبللق علللو    واسللتخدم الباحللث  الللدكتوراه فقللط
  .علللللو طلبللللة الدراسللللات العليللللا يف مللللرحلم املاجسللللتي والللللدكتوراه  يةاإلةللللرافمللللن اللللل ين مارسللللوا ا للللرب   

وبعلد  املوضلوعية،    مث وتوصلت الدراسة إىل أن ترتيت جماالت النسق القيمي كالتايل: البصي  الفكريلة،  
األمانلة العلميلة، وكلان مسلتوى القليم البحثيلة للدى طلبلة    خلياً أمث حلت االسلتطالع، و ، العقالنية ذلك

   اجلامعي. ابألستاذ%، ومل يتأثر ابملتغيات املتعلقة 80ا أقل من الدراسات العلي
مسددتوى الددوعي  بعنددوام "  (et al,2001,   Al Qaisiنيوآخللر   ،القيسللو)كللل مللن  دراسللة     

  "دراسددة ميدانيددة ألعضدداء هيئددة التدددريس يف كليددة ا داب وال بيددة  أبخالقيددات البحددث العلمددي :
سللالة منهللا: مللا مسللتوى وعللي التدريسلليني يف كليللم اآلداب والرتبيللة  عللدد مللن األ  عللنجابللة   للدف اإل

البحلللث العلملللي االجتملللاعي ابخلللتالف الكليلللة، اجللللنس، املرتبلللة العلميلللة، املؤهلللل  )علللدن( أبخالقيلللات  
( مللن جمتمللع الدراسللة،  %41.9ميثلللون )  ( تدريسللياً 57العلمللي. وتكونللت عينللة دراسللة البحللث مللن )

مللللن كليللللة اآلداب.    تدريسللللياً   26عللللدن، ومللللن كليللللة الرتبيللللة    سللللياً ( تدري31وضللللمنت عينللللة الدراسللللة )
ت النتلللائج أن مسلللتوى وعلللي املبحلللوثني  أظهلللر و   واسلللتخدم البلللاحثون االسلللتبيان كلللأدا  جلملللع البيلللاانت.

% ملن  82حيلث اتضل  أن    ،أبخالقيات البحث العلمي االجتماعي مل يصل بعد إىل حلده املطللوب
حملللددات    ابعتبارهلللاكلللدوا عللللو ضلللرور  التحلللرر ملللن الضلللوابط وااللتزاملللات للللدى االسلللتالل  أاملبحلللوثني  

مانللة العلميللة تللا  لتحقيللق األ% مللنهم يللرون أن كفللاء  الباحللث مبفردهللا كافيللة  71.9وحللوايل  ،  ةللكلية
ظهللر نتللائج الدراسللة وجللود فللروق ذات داللللة  تُ ومل  ،  عفللاء الباحللث مللن التزامللات تثبيللت املراجللع إيعلل   

  ،الكليللة  اتملتغللي   ية بللني مسللتوى وعللي املبحللوثني أبخالقيللات البحللث العلمللي االجتمللاعي تبعللاً حصللائإ
  واملؤهل العلمي.  ،اللقت العلميو   ،اجلنسو 

 جنبية: الدراسات األ
    ( املسؤوليات Huang, Zhou & Thomas Sheeran  2017,دراسة  بعنوانا   )

أخالقيات  تعليم  علو  املرتتبة  البشرية  ابملوضوعات  األخالقي  والوعي  الرتبويني  للباحثني  األخالقية 
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العليا  الدراسات  التدريس وطالب  هياة  الدراسة تصورات أعضاء  تناولت  البحوث ابلصنيا حيث 
عات البشرية، وكان عدد املشاركني ملسؤولياهتم األخالقية كباحثني تربويني ووعيهم األخالقي ابملوضو 

مت 418) حمددتني  صينيتني  مدرستني  من  بكالوريوس،  وطالب  تدريس،  هيا   أعضاء  بني  ما   )
اختيارمها، وتشي النتائج إىل أن املشاركني أظهروا الفهم األساسي ملسؤولياهتم األخالقية كباحثني يف 

وعي األخالقي ابملواضيع البشرية. عالو  علو طوروا إحساسهم العام ابل   جمال التعليم إىل جانت أهنم
وحالة  التدريس،  هياة  وأعضاء  اجلنس،  ملتغي  يعزى  التباين  من  قدر كبي  النتائج  أظهرت  ذلك، 

 الدراسة، وخرباهتم البحثية، وأتثيها علو تصوراهتم للقضااي األخالقية العامة يف البحث الرتبو .
دراسة يف جامعة تربيز  Abbaszadeh,et al)   2015,  ,عباس زاده وآخرون )  جرى كل من أ   

ابستخدام نظرايت ميتون،    " "العالقة بني التنشئة االكاد ية وااللتزام أبخالقيات البحث  بعنوان 
دراستهم   وهدفت  االجتماع  علماء  من  وعدد  التنشاة  إكون   عملية  بني  العالقة  تقصي  ىل 

حصاء  يع طالب الدراسات وااللتزام أبخالقيات البحث. ومشل جمتمع اإل   ،ةاالجتماعية االكادميي
الدراسي   العام  تربيز يف  عينة عشوائية طبقية   6615. وعددهم  2015العليا يف جامعة  اختيت 

بلغت   الدراسات أظهر و   ، حالة  729منهم  البحث بني طالب  االلتزام أبخالقيات  النتائج: أن  ت 
التنشاة االجتماعية األ   . كم تبنيالعليا كان قوايً  كادميية و يع جوانبها )جو  أن العالقة بني عملية 

االكادميي والتشجيع  ،  املدرسة الداعمة، وتفاعل الطالت مع االسات  ، وتفاعل الطالت مع الطالب
عند مهمة  خالق  مع االلتزام ابلبحث كانت األ ،  (نشطة االكادمييةابستثناء املشاركة يف األ،  للطالب
التنشاة االجتماعية مع بياة  .    0.01مستوى   عضاء هياة التدريس أكانت االرتباطات بني عملية 

معتدلة العلمي  البحث  أبخالقيات  االلتزام  مع  للطالب  العلمي  والتشجيع  بينما كان   ، الداعمة 
كد الباحثون أن  مع أللنتائج    لكن  ضعيف، ووفقاً   سات   مباةراً االرتباا بني تفاعل الطالب مع األ

 حتسن عملية التنشاة االجتماعية للطالب يتحسن التزامهم أبخالقيات البحث والعكس صحي . 
  التعقيب على الدراسات السابقة:

يف مبلللادئ    ةواملتمثلللل  نفسلللها  اةلللرتاكها يف دائلللر  االهتملللام  سلللابقةال  دراسلللاتال  اتضللل  ملللن علللرض
سلواء ملن أعضلاء هيالة    يف  يلع مراحلل البحلث   االتزام الباحثني    مهيةأو  ،وأخالقيات البحث العلمي

مللن خللالل عمليللة    واألخالقيللاتويغرسللون فلليهم تلللك املبللادئ    ،التللدريس تللن ميثلللون القللدو  للطللالب
الطللالب جبميللع مللراحلهم التعليميللة وابلتحديللد  مللن    ةللراف علللو الرسللائل العلميللة، أوأو اإل  ،التللدريس

اللل ين ميثلللون قللاد  املسللتقبل تللن حيملللون علللو عللاتقهم تطللور جمتمعللاهتم مبللا    العليللاطللالب الدراسللات  
ولكلللون السلللرقة العلميلللة جرميلللة    .يسلللهمون بللل  ملللن أحبلللاث ذات قيملللة علميلللة وعمليلللة تلللل  احلاجلللات

املعقللد  واملتعللدد  يف البياللة اجلامعيللة، تطرقللت    األخالقيللة  كالتهللم املشللأوتعللد مللن    ،خالقيللة وعلميللةأ
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( يف  2018يف مصر، ودراسة املوسلو  والقلالف )  (2019شكلة دراسة كل من عبدالقادر )  ه امل
وقللد مت    ،يف اجلزائللر  (2018ودراسللة فطيمللة)  (  2018الكويللت، ودراسللة كللل مللن نلل ير وجنللا  عللام )

  ،وأسلبا ا  ،السلرقات العلميلة واالنتحلال  وطرق  ةكالأاالستفاد  من تلك الدراسات يف التعرف علو  
  البحث العلمي.  ألخالقيات للحد من انتشارها ابعتبارها خرقاً  االتصد    كيفيةو  ،اساليبهأو 

  (2001)  نيالقيسللي وآخللر ودراسللة    ،يف السللعودية  (2020تناولللت دراسللة كللل مللن عيللد وزاين )     
العينللة علللو أعضللاء    واقتصللرت  ،عضللاء هياللة التللدريس ألخالقيللات البحللث العلملليأتارسللة  ،  يف عللدن 

املبللللادئ    وقلللد مت االسلللتفاد  ملللن تلللللك الدراسلللات يف التعلللرف عللللو  يف كليلللات معينللللة.س  هيالللة التلللدري
  ،األمانلللة العلميللللةخالقيلللات العلميلللة الللللم طرحتهلللا تللللك الدراسللللات واجمللللاالت اللللم تناولتهللللا مثلللل  األو 

،  يف فلسللللطني  (2019تطرقللللت دراسلللة كللللل مللللن بركللللات )  حصللللائية، وعينللللة البحللللث.والتحلللليالت اإل
التلزام    يف فلسلطني  (2005(، وحسن )2014)  يف السعودية  (، واحلبيت والشمر 2015والباحة )

، أملا الدراسلتان يف كلل ملن  الطالب أبخالقيات البحث العلمي من وجهة نظر أعضلاء هيالة التلدريس
وكانت العينلة الطلالب    ،خالقيات البحث العلميأومدرسم الصني فقد تناولتا   ،يران إجامعة تربيز يف 
تضلل  أنلل  علللو الللرغم مللن اةللرتاك الدراسللة احلاليللة مللع الدراسللات السللابقة يف جمللال  يو   واألعضللاء معللاً.

إال أهنللا اختلفللت عنهللا يف تركيزهللا علللو دراسللة التللزام طللالب الدراسللات    خالقيللات البحللث العلمللي،أ
 اناثً. إوراً و العليا ألخالقيات البحث العلمي يف كليات اجلامعة من اجلنسني ذك

الدراسة:   حيث  منهج  التحليلية  الوصفية  الدراسات  إىل  الدراسة  ه ه  الدراسة إتنتمي  ه ه  ن 
خالقيات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن أ تستهدف وصف  
 سعود اإلسالمية. 

اناثًا إاذكوراً و  العليا ماجستي ودكتوراهجمتمع الدراسة هم طالب الدراسات جمتمع الدراسة والعينة: 
 ( طالباً 140خ  عينة عشوائية منهم بل  عددها ) أوقد مت    كليات اجلامعة،يف  املنتظمني ابلدراسة  

 موزعة علو الكليات كالتايل:   ةبوطال
 
 
 
 
 

 (1جدول رقم )
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 يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب متغري الكلية امللتحق/ة هبا لنيل الدرجة 
 النسبة  اجملموع  النسبة  التكرار الكلية  النسبة  التكرار الكلية 
العلوم 

 االجتماعية 
املعهد العايل   50 70

للدعوة 
 واالحتساب 

1 .7 71 50.7 

الدراسات   25 35 ال بية 
اإلسالمية  
 املعاصرة 

1 .7 36 25.7 

اإلعالم 
 واالتصال 

 10 14 7. 1 اللغات وال مجة  9.3 13

 5.0 7 - - - 5 7 أصول الدين 
 1.4 11 - - - 7.8 11 اللغة العربية 
 99.2 139 2.1 3 - 97.1 136 اجملموع 
 7. 1 - - - 7. 1 مل يبني
 100 140 2.1 3 - 97.8 137 اجملموع 

 
بينما   ،كلية العلوم االجتماعيةمن طالب    ( من أفراد العينة%50)يتبني من اجلدول أعاله أن  

نسبة   الرتبية )   طالببلغت  نسبة كلية اإلعالم واالتصال )%25كلية  ( وبلغت %9.3( وبلغت 
أما كليات الدراسات اإلسالمية   (%5نسبة كلية أصول الدين )و (  %7.8نسبة كلية اللغة العربية )

 (. %0.7واللغات والرت ة فقد بلغت نسبتهم )  واملعهد العايل للدعو  واالحتساب  ، املعاصر 
سالة الدراسة ل وقد مت تصميم أ  عن خدم االستبيان كأدا  جلمع البياانت لإلجابة  : استُ أداة الدراسة

ومن مث أخ  املوافقة لنشره علو طالب الدراسات العليا   google drive عرب    استبيان الكرتوين
ماجستي   برامج  لديها  الم  الكليات  يف يف  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  يف  ودكتوراه 

لعام   الثاين  الدراسي  مت    ،2020-1441الفصل  بعد إ وقد  التالية  اإلحصائية  االختبارات  جراء 
 تصميم االستبيان وقبل نشره. 

 قامت الباحثة ابلتأكد من صدق أدا  الدراسة من خالل:   : صدق أدا  الدراسة  -أ
عرض   - مت  الظاهر :  احملكمني   الصدق  من  جمموعة  علو  منها  االنتهاء  بعد  الدراسة  أدا  

اجملال وبنا    املتخصصني يف  عباراهتا  واتصا ا ابملوضوعئللتأكد من صحة  االطالع علو   ، ها  وبعد 
واإلضافة ح  مت بناء األدا  يف صورهتا   ، واحل ف  ، قرتحات قامت الباحثة ابلتعديلاملالحظات و امل

 النهائية. 
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ألدا  – الداخلي  االتساق  الظاهر      صدق  الصدق  من  التأكد  بعد  ميدانياً تلم  الدراسة:  تطبيقها 
اإلحصائية  احلزم  برانمج  ابستخدام  الباحثة  قامت  االستباانت  جتميع  وبعد  استطالعية،  عينة  علو 

 (SPSS) ,(Statistical Package For Social Sciences)جتماعيةاالللعلوم  
ا حلساب معامل االرتباا بني درجة كل Pearson Correlationمعامل االرتباا بيسوناو 

، وجاءت النتائج كما العبار االستبانة ابلدرجة الكلية للمحور ال   تنتمي إلي     عبارات من    عبار 
 وضحها اجلدول أدانه: ي

 (2جدول رقم )
للمحور اللط تنتمي  الكلية  لدرجة لفقرات حماور االستبانة بريسوم ارتباط يوضح معامالت

 إليه
خالقيات البحث العلمي عند اختيار أ

 عداد املخي  البحثيإموضوع البحث و 
العلمي مع  البحثخالقيات أ

 املبحوثني 
خالقيات البحث العلمي  أ

 املتعلقة بعرض وتفسري النتائج 

 رقم العبارة 
معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

رقم  
 العبارة 

معامل  
 االرتباط 

1 .420** 1 .245** 1 .619** 
2 .423** 2 .478** 2 .747** 
3 .497** 3 .203* 3 .700** 
4 .483** 4 .445** 4 .745** 
5 .531** 5 .603** 5 .590** 
6 .366** 6 .489** 6 .702** 
7 .461** 7 .510**   
8 .437** 8 .489**   
9 .312** 9 .464**   

10 .308**     
11 .278**     
12 .318**     
13 .323**     

 
الكلية للمحور  حماور أدا  الدراسة ابلدرجة  عبارات ارتباا معامل قيم  اجلدول أعاله أن  يبني

 .احملاور  عبارات( جلميع 0.01داللة )  مستوى عند  إحصائياً  دالة ال   تنتمي إلي 
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الدراسة:    -ب أداة  استخدمثبات  الدراسة  أدا   ثبات  مدى  ألفا    ت لقياس  )معادلة  الباحثة 
( مبني Cronbach's Alpha (α)كرونباخ(  هو  الدراسة، كما  أدا   ثبات  من  للتأكد   )

 ابجلدول التايل. 
 

 (3جدول رقم )
 حماور أداة الدراسة  لقياس ثبات يوضح معامل ألفا كرنباخ

عدد  احملاور
 العبارات 

 ثبات احملور 

عداد املخي  إخالقيات البحث العلمي عند اختيار موضوع البحث و أ
 البحثي 

13 0.69 

 0.61 9 العلمي مع املبحوثني  حثخالقيات البأ

 0.77 6 خالقيات البحث العلمي املتعلقة بعرض وتفسري النتائج أ

 0.82 28 الثبات العام 

 
( 0.77و  0.61أدا  الدراسة تراو  بني )   يتض  من اجلدول أعاله أن معامل الثبات حملاور

أدا  الدراسة تتمتع بدرجة عالية من ( تا يدل علو أن  0.82بينما بل  الثبات العام ألدا  الدراسة ) 
 الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة.

لتحقيللق أهللداف الدراسللة وحتليللل البيللاانت الللم مت جتميعهللا، فقللد مت    أسللاليت املعاجلللة اإلحصللائية:  -أ
اانت إىل احلاسلت  وبعلد أن مت ترميلز وإدخلال البيل  استخدام العديد من األساليت اإلحصلائية املناسلبة.

  -5ملقيللللاس ا ماسللللي )احلللللدود الللللدنيا والعليللللا( مت حسللللاب املللللدى )  ااآليل، ولتحديللللد طللللول خللللالاي  
=  4/5(، مث تقسللليم  عللللو علللدد خلللالاي  املقيلللاس للحصلللول عللللو طلللول ا ليلللة الصلللحي  أ )  4=1

ي الواحللد  (  بعللد ذلللك مت إضللافة هلل ه القيمللة إىل أقللل قيمللة يف املقيللاس )أو بدايللة املقيللاس وهلل0.80
 وذلك لتحديد احلد األعلو   ه ا لية، وهك ا أصب  طول ا الاي كما أييت:   الصحي (

 ميثل )االستجابة أرفل بشد ( حنو كل عبار .  1.80إىل   1من   −
 ميثل )االستجابة أرفل( حنو كل عبار .  2.60وح     1.81من   −
 ميثل )االستجابة ال أدر ( حنو كل عبار .  3.40وح     2.61من   −
 ميثل )االستجابة موافق( حنو كل عبار .  4.20وح     3.41من   −
 ميثل )االستجابة موافق بشد ( حنو كل عبار .   5.00وح     4.21من   −
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( معامل ارتباا بيسون لقياس صدق االتساق 1  وبعد ذلك مت حساب اإلحصائية التالية: 
ألفا كرونباخ   2  ،الداخلي معامل   )Alpha Cranbach  الثبات   ، التكرارات(  3  ،لقياس 

املاوية احلساس  ،والنسبة  وحماورها   واملتوسط  الدراسة  أدا   بنود  األفراد علو  استجاابت  ( 4  ،ملعرفة 
املعيار  تشتتاً    االحنراف  األقل  لصاحل  العبارات  احلسابية  لرتتيت  املتوسطات  تساو   ( 5  ،عند 

أبخالقيات البحث العلمي لقياس الفروق يف متوسطات التزام طالب الدراسات العليا   اختبار )ت(
الثنائية لقياس الفروق يف متوسطات التزام طالب     ( اختبار حتليل التباين6  ،الم تعزى للمتغيات 

  الدراسات العليا أبخالقيات البحث العلمي الم تعزى للمتغيات الثالثية فما فوق. 
  

 وصف للبياانت األولية لعينة الدراسة:
 (4جدول رقم )

 توزيع أفراد الدراسة حسب متغري السنيوضح  
 النسبة  التكرار السن 
 5.0 7 سنة 25أقل من 

 42.9 60 سنة 30إىل أقل من  25من 
 52.1 73 سنة فأكثر 30

 100.0 140 اجملموع 
 

وذلك بنسبة   ، سنة فأكثر  30يتبني من اجلدول أعاله أن غالبية أفراد الدراسة أعمارهم من  
 ( أع %52.1بلغت  ترتاو   ال ين  نسبة  بلغت  بينما  بني  م(  ما  من    25ارهم  أقل  سنة   30إىل 

 (.%5.0سنة فقد بلغت نسبتهم )  25%( أما ال ين أعمارهم أقل من  42.9)
 (5جدول رقم )

 يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب متغري ا نس 
 النسبة  التكرار ا نس
 23.6 33  كر 
 75.0 105 أنثى 
 98.6 138 اجملموع 
 1.4 2 مل يبني
 100.0 140 اجملموع 

( بلغت  اإلانث  نسبة  أن  أعاله  اجلدول  من  ال كور %75.0يتبني  نسبة  بلغت  بينما   )
(23.6 .)% 
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 (6جدول رقم )
 يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب متغري احلالة االجتماعية 

 النسبة  التكرار احلالة االجتماعية 
 52.1 73 متزوج/ة

 42.1 59 غري متزوج/ة
 2.9 4 ميلق/ة
 2.2 3 أخرى
 99.3 139 اجملموع 
 7. 1 مل يبني
 100.0 140 اجملموع 

 
املتزوجني من  الدراسة  أفراد  غالبية  أن  أعاله  اجلدول  من  بلغت   ،يتبني  بنسبة  وذلك 

غي  52.1) نسبة  بلغت  بينما  ) امل%(  املطلقني  %42.1تزوجني  نسبة  وبلغت  أما 2.9%) (   )
 (. %2.2ال ين حالتهم االجتماعية خالف احلاالت الم ذكرت فقد بلغت نسبتهم )

(7جدول رقم )  
 يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب متغري املرحلة الدراسية 

 النسبة  التكرار  املرحلة الدراسية 
 57.1 80 مرحلة املاجستي 
 42.9 60 مرحلة الدكتوراه 

.100 140 اجملموع
0 

 
وذلك بنسبة   ،أن غالبية أفراد الدراسة من طالب مرحلة املاجستي(  7رقم )يتبني من اجلدول  

 (. %42.9( بينما بلغت نسبة طالب مرحلة الدكتوراه )%57.1بلغت ) 
 (8جدول رقم )

 جنازها إحباث اليت مت  يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب متغري عدد األ
 النسبة  التكرار حباثعدد األ
 47.1 66 واحدحبث 

 16.4 23 حبثام
 8.6 12 حباثأ ةثالث 
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 26.4 37 فأكثر  ةأربع
 98.6 138 اجملموع 
 1.4 2 مل يبني
 100.0 140 اجملموع 

 
( %47.1بلغت نسبتهم )  اً واحد   اً أن أفراد الدراسة ال ين اجنزوا حبث  (8رقم )  اجلدول   يوض 

( %16.4 ) ني جنزوا حبثأ( وبلغت نسبة ال ين %26.4بينما بلغت نسبة ال ين اجنزوا أربعة أحباث ) 
 (. %8.6جنزوا ثالثة أحباث فقد بلغت نسبتهم )أ أما ال ين  

 مت  اإلحصلائية اللم البيلاانت علرض من خالل اجللداول التاليلة سيتم  :حتليل نتائج الدراسة وتفسريها
 .ومناقشتها وتفسيها استخالص النتائج مث  ومن عليها، احلصول

والً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الرئيس: ما مدى التزام طلالب الدراسلات العليلا جبامعلة اإلملام حمملد بلن  أ
 سعود اإلسالمية أبخالقيات البحث العلمي؟

حنرافلللات املعياريلللة إلجلللاابت أفلللراد  واال  ،هللل ا السلللؤال مت حسلللاب املتوسلللطات احلسلللابية  علللنولإلجابلللة  
 (.9رقم )  أدانه اجلدوليوضحها العينة علو حماور الدراسة واألدا  الكلية  

 (9جدول رقم )
 الكلية احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجا ت أفراد العينة على حماور الدراسة واألداة   املتوسيات

رقم  
 احملور

املتوس   احملور
 احلساب 

االحنراا 
 املعيارط

ترتيب  
 احملور

 املستوى

خالقيدددددددددددددات البحدددددددددددددث أ األول 
العلمددددي املتعلقددددة بعددددرض 

 وتفسري النتائج

موافق  1 0.98 4.23
 بشدة 

خالقيدددددددددددددات البحدددددددددددددث أ الثاين 
العلمددددددددي عنددددددددد اختيددددددددار 

عددداد إموضددوع البحددث و 
 املخي .

 موافق 2 1.09 3.70

خالقيدددددددددددددات البحدددددددددددددث أ الثالث 
 العلمي مع املبحوثني

 موافق 3 0.96 3.54

األداة  
 الكلية 

 موافق - - 3.88 -
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وهللو يقللع يف الفاللة الرابعللة    3.88أن املتوسللط احلسللاس لللألدا  الكليللة بللل     يوضلل  اجلللدول أعللاله
  يعل ( وهي الفاة الم تشلي إىل خيلار املوافقلة تلا  4.20إىل    3.41من فاات املقياس ا ماسي من )

موافقللة أفللراد عينللة الدراسللة علللو التللزامهم أبخالقيللات البحللث العلمللي بشللكل عللام. واجلللداول التاليللة  
 .ةهتم علو حماور الدراسة الثالثتوض  إجااب

 عداد املخطط البحثي؟ إخالقيات املتعلقة ابختيار موضوع الدراسة و : ما األ األولاحملور  
 (10جدول رقم )

 عداد املخي  البحثي إخالقيات املتعلقة  ختيار موضوع الدراسة و يوضح األ

 العبارة 
املتوس  
 احلساب 

االحنراا 
 املعيارط

 %
 املتوس  

 التقدير
ال تي 
 ب

اختيار املوضوعات البحثية القابلة للدراسة خيوة  .1
 .قليال   ا  ووقت ا  تتيلب من الباحث جهد

 9 أرفض 45.8 1.33 2.29

وفرت مكاتب خدمات اليلبة على الباحثني ا هد  .2
 . والوقت إبجرائها البحوث مببالغ مادية 

 8 أرفض 48.8 1.23 2.44

علميددة سددهل  حبددا   أتنددوع حمتددوى املصددادر الدديت تنشددر  .3
على الباحثني انتقاء موضوعات حبثية سدبق التيدرق هلدا 

 .مع إجراء تعديالت عليها
 6 أدرط  ال 63.0 1.22 3.15

ينحصددر ال كيددز عنددد مراجعددة الدراسددات السددابقة علددى  .4
 7 أرفض 49.2 1.17 2.46 .الدراسات املايدة ملوضوع البحث دوم املعارضة له

جنليزيدة يددفع الباحدث القتبداس تقام اللغة اإلإ  ضعف .5
حبدددداث علميددددة منشددددورة أجنبيددددة م مجددددة مددددن أدراسددددات 

 .سابقا
 3 موافق 69.2 1.22 3.46

كثددرة االقتبدداس مددن مراجددع ضتلفددة لتضددمينها يف اإلطددار  .6
 .النظرط للبحث دليل على سعة اطالع الباحث

 5 ط أدر  ال 65.4 1.32 3.27

 كن للباحث كتابة مراجع يف القائمة مل يدتم االسدتعانة  .7
 .هبا يف البحث ليثرط حبثه

1.67 1.16 33.4 
أرفض  
 بشدة 

11 

 كددن للباحددث ترمجددة نصددو  وفقددرات مددن مصددادر  .8
 .استعام هبا ونسبتها لنفسه

1.64 1.03 32.8 
أرفض  
 بشدة 

12 

و مكتب لكتابة حبدث أ كن للباحث اللجوء لشخص   .9
 .مبقابل ونشره على أنه عملهعلمي 

1.26 0.65 25.2 
أرفض  
 بشدة 

13 

حيدددق للباحدددث تقددددف البحدددث نفسددده لالسدددتفادة منددده  .10
 .ألكثر من غرض طاملا حيقق فائدة له

 4 أدرط  ال 66.8 1.04 3.34
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 كدددن للباحدددث نقدددل معلومدددات مدددن كتدددب ومواقدددع  .11
ضافات عليها وتقد ها على أهنا إالك ونية ودجمها مع  

 .عمله
1.72 0.93 34.4 

أرفض  
 10 بشدة 

والرسدددددوم  علددددى الباحدددددث جتندددددب اسدددددتعارة الصدددددور .12
والو ئدددق املنشدددورة علدددى املواقدددع االلك ونيدددة وجمهولدددة 

 .املصادر
4.32 0.93 86.4 

موافق 
 1 بشدة 

جدادة اسدتخدام املواقدع االلك ونيدة إعلى الباحدث  .13
الددديت هكنددده مدددن كشدددف السدددرقة العلميدددة يف املقددداالت 

 .حباث اليت يقتبس منهاواأل
 2 موافق 82.8 0.88 4.14

 === موافق 74.0 1.09 3.70 املتوس  احلساب العام 

 
واالحنرافلللات املعياريلللة إلجلللاابت أفلللراد    ،السلللؤال مت احتسلللاب املتوسلللطات احلسلللابية  علللنلإلجابلللة  

عينة الدراسة علو حملور األخالقيلات املتعلقلة ابختيلار موضلوع الدراسلة وأعلداد املخطلط البحثلي وكملا  
(  3.70)  بللل    العبللارات( يتضلل  أن املتوسللط احلسللاس العللام جلميللع  10)  هللو موضلل  يف اجلللدول رقللم

( وهللي الفاللة  4.20إىل    3.41وهللو متوسللط يقللع يف الفاللة الرابعللة مللن فاللات املقيللاس ا ماسللي )مللن  
هنلم ملتزملون ابألخالقيلات املتعلقلة  أالدراسة يوافقون علو    دأن أفرا  يع الم تشي إىل خيار املوافقة تا  

ظهللر النتللائج أن املتوسللطات احلسللابية للعبللارات  الدراسللة واعللداد املخطللط البحثللي. وتُ ابختيللار موضللوع  
جتنلللت اسلللتعار   )(، وأن عبلللار   3.27-4.32الللم احتللللت املراتلللت ا ملللس األوىل تراوحلللت مللا بلللني )

لل   ذ بإ   وىلاحتللت املرتبلة األ  املصدر(الصور والرسوم والواثئق املنشور  علو املواقع االلكرتونية جمهولة  
فراد العينة تا يعكس وعيلاً أبمهيلة التحقلق ملن املصلادر  أ( حيث وافق بشد   4.32املتوسط احلساس )

ذ يعتلرب اقتبلاس مقلاطع ملن  إالم يتم استقاء املعلومات منها لتجنت الوقوع يف مشلكلة السلرقة العلميلة  
صلليني ملن  صلحا ا األأأو صور ورسوم منشور  عللو املواقلع االلكرتونيلة دون ذكلر مصلدرها أو   ،وثيقة

االنرتنلللت سلللاهم يف    ولعلللل تطلللور التقنيلللة احلديثلللة وتنلللوع وسلللائل االتصلللال علللرب  .أنلللواع السلللرقة العلميلللة
سهولة نقل املعلومات وانتشارها تا ساعد علو تزايد حاالت السرقة الم تتطلت ملن البلاحثني احلل ر  

ولتجنلت الوقلوع يف السلرقات الفكريلة والعلميلة    االلكرتونية.الشديد عند النقل أو االقتباس من املواقع  
وقلد جلاءت  ،  قامت العديد ملن ةلركات الربجميلات بتطلوير بلرامج حاسلوبية الكتشلاف السلرقة العلميلة

جلللاد  اسلللتخدام املواقلللع االلكرتونيلللة اللللم متكنللل  ملللن كشلللف السلللرقة العلميلللة يف  إعبلللار  عللللو الباحلللث  
فلراد العينللة حيللث بلل  املتوسللط احلسللاس  أمنهللا يف املرتبلة الثانيللة مبوافقللة  حبللاث اللم يقتللبس  املقلاالت واأل

مانللة العلميللة والدقللة فيمللا يللتم اقتباسلل  خاصللة مللع تللوفر  (، تللا يفسللر احلللرص علللو تللوخي األ4.14 للا)
تقلان خطلوات  إوتتطللت    ،عدد من الربجميات املتعدد  املزااي واملدعوم بعضلها ومتوافلق ملع اللغلة العربيلة
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هللا للحصللول علللو تقريللر مفصللل ابلنسللبة املاويللة للسللرقة أو االنتحللال يف البحللث أو املقللال اللل    تطبيق
يف احللد ملن السلرقة العلميلة    كوهنا تسهموتربز أمهية إجاد  استخدام ه ه الربامج يف    يراد االقتباس من 

ملا    اً ( اأن الطلالب غالبلAbdulqadir,2019)، وقد بينلت نتلائج دراسلة عبلدالقادريف اجلامعات
  ىل عدم معرفتهم أبهلم بلرامج كشلف السلرقات العلميلةا.إيربرون وقوعهم يف السرقة العلمية واالنتحال  

وتعتللرب جامعللة اإلمللام حممللد بللن سللعود اإلسللالمية مللن اجلامعللات الللم وفللرت للمنسللوبني هلل ه ا دمللة  
. تقلدم خدملة  ا اللجنة احمللية ألخالقيات البحث العلملياحيث يتوفر علو موقع اجلامع ما يسمو    

 التحقق من نسبة السرقات العلمية للراغبني يف ذلك. 
جنبيللة  أ  اللغللة االجنليزيللة يللدفع الباحللث القتبللاس دراسللات  يف املرتبللة الثالثللة جللاءت عبللار  ضللعف

ووافللق عليهللا  (    3.46)حيللث بللل  املتوسللط احلسللاس للعبللار     حبللاث علميللة منشللور  سللابقاً أمرت للة مللن  
غلللللت طللللالب الدراسللللات العليللللا يف  أمللللام  أ  تقللللان اللغللللة االجنليزيللللة عائقللللاً إويعتللللرب ضللللعف  ،  العينللللة  أفللللراد

 مرحللللة تعليميللة عاليللة حتللتم علللليهم االطللالع علللو مراجللع ودراسلللات  اجلامعللات السللعودية ولكللوهنم يف
و فصللول مللن الكتللت يف مكاتللت متخصصللة  ، أحبللاث واملقللاالتجنبيللة يضللطر الللبعل مللنهم تر للة األأ

بنقلللل ملللا مت تر تللل  ونشلللره يف    ملللنهم  و يكتفلللي اللللبعل اآلخلللرأيف الرت لللة لالسلللتفاد  منهلللا كمراجلللع،  
حباث علمية منشور  أو غي منشور  وتوثيقها حسلت ملا وردت يف املصلد الثلانو  الل   اقتبسلها منل   أ

دون عنلللاء الرجلللوع إىل املصللللدر األساسلللي. الحظلللت الباحثللللة وقلللوع بعلللل عبللللارات احمللللور يف ترتيللللت  
نلد  ( ينحصلر الرتكيلز ع4العينة، حيث احتلت العبلار  رقلم )  أفرادمتأخر وجاءت تقديراهتا ابلرفل من  

مراجعللة الدراسللات السللابقة علللو الدراسللات املؤيللد  ملوضللوع البحللث دون املعارضللة للل  املرتبللة السللابعة  
(، رغلللم أمهيلللة قيلللام الباحلللث حبصلللر علللدد كبلللي ملللن الدراسلللات  2.46ىل )إمبتوسلللط حسلللاس ا فلللل  

الللم    السللابقة الللم تللرتبط مبوضللوع حبثلل  أو حلل   الفلل  حيللث تللزوده بعللدد كبللي مللن املصللادر واملراجللع 
متكنللل  ملللن بللللور  مشلللكل  حبثللل  والكشلللف علللن الفجلللوات البحثيلللة اللللم تتطللللت البحلللث. ولقلللد توصلللل  

تاثللة  إىل نتيجلة    اميف دراسلته  (Alhabeeb&) ALShammari,2014 احلبيلت والشلمر 
ن عبللار  ايستشللهد الطلبللة بنتللائج الدراسللات السللابقة املوافقللة لفرضلليات حبللثهم واملخالفللة  للا علللو  إإذ  

( وبتقللدير متوسللط يف جمللال  2.46( ومتوسللط حسللاس بللل  )12سللواءا يف مرتبللة متللأخر  بلغللت )حللد  
األخالقيللات املتعلقللة إبعللداد اإلطللار النظللر  والدراسللات السللابقة، وكلل لك جللاءت عبللار  يقللوم الطلبللة  

تلأخر   عللو درجلة صللتها مبوضلوع الدراسلة مبرتبلة م  جبمع وحتليل املاد  العلمية والدراسات السابقة بنلاءً 
  إىل  طلللالب الدراسلللات العليلللا  حباجلللةوميكلللن تفسلللي ذللللك    .(2.38( ومبتوسلللط ملللنخفل بلللل  )16)

  بقلليم الصللرب واملثللابر أبخالقيللات الباحللث العلمللي املتمثلللة    التحللليالبحثيللة والتحليليللة و   مهللاراهتمتنميللة  
البلاحثني  . جاءت عبار  وفلر  مكاتلت خلدمات الطلبلة عللو  وعرض الدراسات السابقةيف  ع  والدقة
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  العبلار ( بلرفل أفلراد عينلة الدراسلة  8اجلهلد والوقلت إبجرائهلا البحلوث مببلال  ماديلة يف مرتبلة متلأخر  )
(، وتنتشللر مكاتللت خللدمات الطلبللة بشللكل واسللع يف اجملتمللع السللعود   2.44مبتوسللط حسللاس بللل )

ائل التواصلللل  عالانهتلللا عللن ا لللدمات املتنوعلللة الللم تقلللدمها للبللاحثني بشلللكل مسلللتمر عللرب وسلللإوتنشللر  
االجتملللاعي، وقلللد يلجلللأ بعلللل الطلللالب لالسلللتعانة ئلللدماهتا وخاصلللة اإلحصلللائية بسلللبت ضلللعفهم يف  

 خالقية يف العمل. اإلحصاء رغم افتقار الكثي منها للدقة واملصداقية وااللتزامات األ
ن  يف املرتبللة التاسللعة جللاءت عبللار  اختيللار املوضللوعات البحثيللة القابلللة للدراسللة خطللو  تتطلللت ملل

(، وتفسللر الباحثللة وقللوع هلل ه  2.29حيللث بللل  متوسللط احلسللاس للعبللار )  قللليالً   اً ووقتلل  اً الباحللث جهللد 
العبللار  يف مرتبللة متللأخر  رغللم أمهيتهللا وصللعوبتها كللأول مرحلللة مللن مراحللل البحللث إىل تقللاعس بعللل  

تلللا جيعلهلللم  ،  الطلبلللة يف بللل ل اجلهلللد املطللللوب يف البحلللث والقلللراء  املكثفلللة الختيلللار موضلللوع البحلللث
و العينلة إلجنلاز مشلروعاهتم البحثيلة يف  أكرر  مع تغيي يف جمتمع البحث  يقومون ابختيار موضوعات م

ن ترتيبهللا جللاء  أالعينللة إال    أفللراد( بللرفل ةللديد مللن  7 8 9 11مللد  وجيللز . حظيللت العبللارات رقللم)
ومبتوسللطات حسللابية منخفضللة، وهلل ه العبللارات علللو التللوايل: ميكللن للباحللث نقللل معلومللات    متللأخراً 

ذ بلللل  املتوسلللط  إعملللل     اهنلللأا عللللو  هضلللافات عليهلللا وتقلللدميإيلللة ودجمهلللا ملللع  ملللن كتلللت ومواقلللع الكرتون
(، وجاء ترتيبها العاةر، يليها عبار  ميكن للباحث كتابة مراجلع يف القائملة مل يلتم  1.72احلساس  ا )

مللا العبللار  الللم  أ(،  1.67مبتوسللط حسللاس بللل  )   عشللر   ةاالسللتعانة  للا حيللث جللاءت يف املرتبللة احلاديلل
أنلل  ميكللن للباحللث تر للة نصللوص وفقللرات مللن مصللادر اسللتعان  للا ونسللبتها لنفسلل  فقللد  تللنص علللو  

خلي  رقلم  (، وجلاءت يف املرتبلة األ1.64ىل )إجاءت يف املرتبة قبل االخي  ومبتوسلط حسلاس ا فلل  
نللل   أ( عبللار  ميكلللن للباحلللث اللجلللوء لشلللخص ومكاتلللت لكتابلللة حبلللث علملللي مبقابلللل لنشلللره عللللو  13)

(. وللللُوحن أن  يلللع هلل ه السللللوكيات تعلللد ملللن طلللرق انتهاكلللات  1.26مبتوسلللط حسلللاس بلللل  )عمللل   
وقلللد توقعلللت الباحثلللة أن أتيت هللل ه العبلللارات يف املراتلللت األوىل إال أهنلللا  ،  أخالقيلللات البحلللث العلملللي

ن إجللاابت أفللراد عينللة الدراسللة ابلللرفل  أوميكللن تفسللي هلل ه النتيجللة أنلل  رغللم     جللاءت عكللس ذلللك
بينلللت نتلللائج اجللللدول أن    .السللللوكيات إال أن ذللللك ال يلللربر علللدم وقلللوعهم يف تارسلللتها  الشلللديد  للل ه

( تراوحللت املتوسلطات احلسللابية  للا  4 5 6( حسللت ترتيبهلا يف اجلللدول أعلاله )10 6 3)  العبلارات
( وهلللو متوسلللط يقلللع يف الفالللة الثالثلللة ملللن فالللات املقيلللاس ا ماسلللي )ملللن  3.15إىل    3.34ملللا بلللني )

بلبعل    معلرفتهم  نقلصتا يفسلر    ال أدرطوهي الفاة الم تشي إىل خيار احمايدا  ( 3.40إىل  2.61
ومتوسلطها    للعبلاراتوفيما يلي علرض    انتهاك ألخالقيات البحث العلمي، فيما إذا كانتاملمارسات 

حيللق للباحللث تقللدا البحللث نفسلل  لالسللتفاد  منلل  ألكثللر مللن غللرض طاملللا حيقللق فائللد  للل     ،احلسللاس
القتبلللاس ملللن مراجلللع خمتلفلللة لتضلللمينها يف اإلطلللار النظلللر  للبحلللث دليلللل عللللو سلللعة  ا، كثلللر  ا3.34ا
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ا، تنلوع حمتلوى املصلادر اللم تنشلر احبلاث علميلة سلهل عللو البلاحثني انتقلاء  3.24اطالع الباحلث ا
 ا.3.15موضوعات حبثية سبق التطرق  ا مع إجراء تعديالت عليها ا

 البحث؟يف مع املبحوثني املشاركني خالقيات البحث العلمي أ: ما  الثاين  احملور
 (11جدول رقم )

 خالقيات البحث العلمي مع املبحوثني املشاركني  لبحث. أيوضح  
املتوس   العبارة 

 احلساب 
االحنراا 
 املعيارط

 %
 املتوس  

 ال تيب  التقدير

العيندددددة  سدددددم الباحدددددث  أفدددددراداحلدددددر  علدددددى تعريدددددف  .1
 1 موافق 83.6 0.92 4.18 .وعنوام التواصل معه

خيفدددي علدددى أفدددراد العيندددة االنعكاسدددات السدددلبية الددديت  .2
 5 أرفض 46.6 1.17 2.33 .ت تب على مشاركتهم يف البحث

أخل املوافقة اخلييدة ألفدراد العيندة عندد اشد اكهم يف  .3
 2 موافق 70.8 0.98 3.54 .البحث

املوافقددة اخلييددة مددن أوليدداء األمددور عندددما جتاهددل أخددل  .4
تكددددددددوم عينددددددددة البحددددددددث مددددددددن فئددددددددة األطفددددددددال و وط 

 .االحتياجات اخلاصة
 7 أرفض 36.2 1.09 1.81

املبحدددوثني حدددق االنسدددحاب مدددن املشددداركة يف  عح  دددن .5
 .البحث بعد أخل موافقتهم املسبقة

 4 أرفض 50.6 1.18 2.53

يستفيد من منصبه إلجبدار أفدراد العيندة علدى املشداركة  .6
 .يف البحث اللط يقوم إبجرائه

1.61 0.93 32.2 
أرفض  
 بشدة 

8 

 ا  يعيددددي املبحددددوثني املشدددداركني معدددده يف البحددددث وعددددود .7
ومهيددددة خددددارج نيدددداق حبثدددده لضددددمام اسددددتمرارهم وعدددددم 

 .انسحاهبم
1.54 1.08 30.8 

أرفض  
 9 بشدة 

سددئلة للمبحددوثني تتعلددق  إلفصدداح عددن بيدداانت أتوجيده  .8
 .خاصة هبم مرتبية مبعتقدات دينية وتوجهات سياسية

 6 أرفض 36.2 1.00 1.81

مالحظة املبحوثني دوم علمهم بغدرض مجدع معلومدات  .9
 .ختدم أهداا حبثهوبياانت 

موافق إىل  54.2 1.30 2.71
 حد ما

3 

 === موافق 70.8 0.96 3.54 املتوس  احلساب العام 

 
لنتائج اجلدول رقم )        العلمي املرتبط  (  11ابلنظر  البحث  املشاركني   أبخالقيات  املبحوثني  مع 

( وهو متوسط يقع يف الفاة الرابعة 3.54ابلبحث تبني أن املتوسط احلساس العام جلميع الفقرات )
( وهي الفاة الم تشي إىل خيار املوافقة ألفراد 4.20إىل    3.41من فاات املقياس ا ماسي )من  
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ينب الم  األخالقية  ابملعايي  املتعلقة  للسلوكيات  عينة  الدراسة  أفراد  جتاه  الباحث  يلتزم  ا  أن  غي 
من أفراد العينة رغم   ( حظيت ابلرفل الشديد 6 7البحث. ومن النتائج تبني أن هناك عبارين )  

ومها: يستفيد الباحث من منصب  إلجبار أفراد العينة علو املشاركة يف   وقوعهما يف املراتت األخي  
تا يع  رفل أفراد العينة    54 1مبتوسط حساس بل   البحث حيث جاءت يف املرتبة قبل األخي  و 

علو   الستغالل الباحث موقع  إلجبار اآلخرين علو املشاركة يف البحث كعينة ل  كون ذلك في  تعد   
حريتهم الشخصية يف ا اذ القرار ابملوافقة أو الرفل . جاءت يف املرتبة األخي  عبار  يعطي الباحث 

( وه ا 61 1ومهية خارأ نطاق حبث  مبتوسط حساس )  يف البحث وعوداً املبحوثني املشاركني مع   
أيضاً  يتعارض  األ   السلوك  املبادئ  امليداين خالقية  مع  التطبيق  عند  مراعاهتا  الباحث  علو  الم 

سالة األدا  أبن األمور سوف أجيعل املستهدفني يعتقدون من خالل    اً زائف  فال يعطي أمالً ،  للدراسة
  أو مشروع  ال   جيري . ويتبني من خالل اجلدول ان عبار  احلرص علو تعريف تتغي كنتائج حبث

بل   املرتبة األوىل مبتوسط حساس عايل  التواصل مع  جاءت يف  الباحث وعنوان  العينة ابسم  أفراد 
البحث 4.18) العينة عند اةرتاكهم يف  املوافقة ا طية ألفراد  الثانية عبار  أخ   املرتبة  يليها يف   ،)
 اً دراك أفراد عينة الدراسة أمهية العبارتني ابعتبارمها تعبي إ(، وعلو الرغم من  3.54توسط حساس ) مب

لبعل الباحثني من طالب   املشاهد   إال أن الواقع الفعلي  عن احرتام كرامة املشاركني يف البحث ، 
ض  وجيد بشكل وا  وا دف من حبث   الدراسات العليا خيالف ذلك حيث يهمل البعل تقدا نفس 

قبل املشاركة يف  عدم احلرص أبخ  املوافقة ا طية من املبحوثني  إىل  للمستهدفني من البحث، إضافة
للطالب خالل البحث اجلامعية  للبياة  واالكادميية  االجتماعية  التنشاة  أو ما:  لسببني  يعزى  ورمبا   ،

تقدا انفسهم كباحثني   سنوات الدراسة حيث مل تسهم يف اكساب الطالب املهارات الالزمة بكيفية 
مثل تعريف املبحوثني اب دف من البحث، وأمهية مشاركتهم يف البحث للوصول لنتائج  دم اجملتمع 

لبعل أفراد    ضعف الوعي االجتماعيبأما السبت الثاين فهو يرتبط    ،  خطياً   مع توثيق تلك املوافقة
الدراسة  عينة  أفراد  االلتزام  ا جتاه  الباحث  الم علو  األخالقية  املشاركني مع  يف   اجملتمع ابملعايي 

 . البحث
أعاله 2،4،5،8)   العباراتعلو  العينة    أفراد  جاابت إ ت  أظهر      اجلدول  يف  ترتيبها  حست   )

( وهو متوسط يقع يف 53 2ىل  ا 81 1)ترتيت العبارات( حيت تراو  متوسطها احلساس ما بني )  
املقياس ا ماسي من )  فاات  الثانية من  الم تشي  2.60اىل    81 1الفاة  الفاة  ىل خيار إ( وهي 

علو التوايل حست ترتيبها: مينع املبحوثني حق االنسحاب من املشاركة يف   العباراتالرفل. وه ه  
العينة أبمهية احرتام   أفراد  دراكإر  ( تا يفس2.53البحث بعد أخ  موافقتهم املسبقة مبتوسط بل  )

يكونون متطوعني وجيت معاملتهم   فهم غالباً ،  حق املشاركني يف االنسحاب من الدراسة يف أ  وقت
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ابحرتام، ل لك يتوقع انسحا م م  ما أرادوا يف أ  وقت. يلي  يف املرتبة ا امسة عبار  خيفي علو 
)   أفراد بل   مبتوسط  البحث  السلبية ملشاركتهم يف  االنعكاسات  توجي   2.33العينة  عبار   سالة أ(، 

توجهات  أو  دينية  مبعتقدات  مرتبطة  خاصة  م  بياانت  عن  ابإلفصا   تتعلق  سياسية   للمبحوثني 
 ( مبتوسط حساس  السادسة  املرتبة  ورفل  1.81وفكرية جاءت يف  العبار     أفراد(  ه ه  جاء العينة 

توخي احل ر القتحام ا صوصية للمبحوثني والم تع  حرية الفرد   برتتيت متأخر قلياًل رغم ضرور 
 اعتقاده وسلوك  أو عدم مشاركت  يف  ،ابختيار الوقت والظروف والدرجة الم ميكن لآلخرين مشاركت 

طفال خ  املوافقة ا طية من أولياء األمور عندما تكون عينة البحث من فاة األأ عبار  جتاهل    . ورأي 
( وه ا املبدأ رغم أمهيت  1.81وذو  االحتياجات ا اصة احتلت املرتبة السابعة مبتوسط حساس )

الرتبوية أو النفسية عندما تكون عينة حباث  ن  احتل املرتبة السابعة فمن املالحن وخاصة يف األ أإال  
العام التعليم  مراحل  طالب  هم  سن    الدراسة  ال   18من  فأقل  الباحث  سنة  طالب و حيرص  من  ن 

بل يكتفون ابحلصول علو خطاب رمسي من الكلية  ، ولياء األمورأأخ  موافقة   علو  الدراسات العليا 
علو موافقة اجلهة الرمسية كاملدارس   أو القسم يفيد بتسهيل مهمة الباحث ومبقتضاه حيصل الباحث

مبوافقة   االهتمام  دون  ذلك  يتم  وقد  الدراسة  عينة  علو  امليدانية  الدراسة  تطبيق  علو  ولياء أ مثالً 
يعترب االشخا  غري جراء يتعارض مع مبدأ األهلية وال   ينصا  األمور. ومن املعروف أن ه ا اإل

أو فاقدط الوعي أو مرضى عقليني عند املشاركة يف مشروع البحث،   ماهلني إ ا كانوا أطفاال  
فمن املناسب لألوصياء أو لآل ء املساولني عن هاالء األفراد غري املاهلني أم يتخلوا القرار 

( والم تنص علو مالحظة 9العبار  رقم ).  (Aljohari,2018,pp 92-95  ا) عوضا عنهم
البيا بغرض  ع  علمهم  دون  الثالثة أ  دم  الم  انت  املبحوثني  املرتبة  يف  جاءت  البحث  هداف 

بل  ) املقياس ا ماسي )من 71 2مبتوسط حساس  فاات  الثالثة من  الفاة  يقع يف  ( وهو متوسط 
 ( وهي الفاة الم تشي إىل خيار ال أدر . 3.40إىل   2.61
 خالقيات املتعلقة بعرض النتائج وتفسيها؟الثالث: ما األ  احملور
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 ( 12جدول رقم ) 
 خالقيات املتعلقة بعرض النتائج وتفسيها يوض  األ 

املتوس   العبارة 
 احلساب 

االحنراا 
 املعيارط

 %
 املتوس  

 ال تيب  التقدير

خيتار األساليب اإلحصائية اليت يرى أهنا  .1
تعيي داللة إحصائية إجيابية لنتائجه ويهمل  قي  

 .االساليب
2.26 1.28 

45.2 
 2 أرفض

يقوم إبجراء تعديالت على النتائج اليت توصل   .2
 31.4 0.87 1.57 .هداا حبثهأهلا لتتماشى مع 

أرفض  
 4 بشدة 

يدرج أمساء خرباء وحمكمني يف  ام علمية ألجل   .3
كسب املصداقية دوم علمهم ومشاركتهم الفعلية يف 

 .البحث
1.39 0.86 

27.8 

أرفض  
 بشدة 

5 

حصائية النهائية  جيرط تغيريات على البياانت اإل .4
 .للحصول على النتائج اليت حتقق اهداا حبثه

1.36 0.72 
27.2 

أرفض  
 بشدة 

6 

صلية للبحث ييبق يف حال صعوبة وصوله للعينة األ .5
 .خرى ليكمل البحثأاالستبيام على عينة 

2.26 1.12 
45.2 

 1 أرفض

سئلة من االستبيام بعد  حلا بعض العبارات واأل .6
املبحوثني لتناقضها مع نتائج  مجع البياانت من 

 .البحث
1.76 1.00 

35.2 

أرفض  
 بشدة 

3 

 املتوس  احلساب العام 
4.23 0.98 84.6 

موافق 
 === بشدة 

 
ا  م( حست ترتيبه2إىل    1)  العبارتنييتبني من النتائج املوضحة أعاله أن أفراد الدراسة يرفضون    

( وهو متوسط يقع يف الفاة 2.26متوسطها احلساس )يف اجلدول أعاله )ترتيت العبار ( حيث بل   
( وهي الفاة الم تشي إىل خيار الرفل 2.60إىل    1.81الثانية من فاات املقياس ا ماسي )من  

صلية للبحث يطبق وفيما يلي عرض للفقرات ومتوسطها احلساس )يف حال صعوبة وصول  للعينة األ
، خيتار األساليت اإلحصائية الم يرى أهنا تعطي 2.26خرى ليكمل البحث  أاالستبيان علو عينة  

ومها تارستان تعكسان عدم األمانة   (2.26داللة إحصائية إجيابية لنتائج  ويهمل ابقي األساليت  
نظر  وجهة  عن  تعرب  الم  النتائج  علو  للحصول  املعلومات  تزوير  يف  واملتمثل  العلمي  البحث  يف 

( حست ترتيبها  2،3،4،6)   العباراتويرفضون بشد     ا. أو الم يرغت يف احلصول عليه  ، الباحث
( وهو 1.76إىل    1.36يف اجلدول أعاله )ترتيت العبار ( حيث تراو  متوسطها احلساس ما بني ) 



28 
 

الفاة الم 1.80إىل    1.01متوسط يقع يف الفاة األوىل من فاات املقياس ا ماسي )من   ( وهي 
ومتوسطها احلساس )ح ف بعل العبارات   لعباراتلتشي إىل خيار الرفل بشد  وفيما يلي عرض  

ا، يقوم 1.76سالة من االستبيان بعد   ع البياانت من املبحوثني لتناقضها مع نتائج البحث اواأل
ا، يدرأ أمساء خرباء 1.57إبجراء تعديالت علو النتائج الم توصل  ا لتتماةو مع اهداف حبث  ا 

املص  ألجل كست  علمية  جلان  يف  البحث وحمكمني  يف  الفعلية  ومشاركتهم  علمهم  دون  داقية 
هداف أحصائية النهائية للحصول علو النتائج الم حتقق  ا، جير  تغييات علو البياانت اإل1.39ا

 ا( 1.36حبث  ا
خالقيات املتعلقة بعرض النتائج أن أفراد عينة يرفضون بشد  وابلنظر إىل املتوسط العام حملور األ

( وهو متوسط 4.23)  العبارات ور، حيث بل  املتوسط احلساس العام جلميع  احمل  عبارات بصور  عامة  
( وهي الفاة الم تشي إىل 5.00إىل   4.21يقع يف الفاة ا امسة من فاات املقياس ا ماسي )من 

 الدراسة ملتزمون ابألخالقيات املتعلقة بعرض النتائج وتفسيها.  أفرادخيار املوافقة تا يشي إىل أن  
البحث السؤا االلتزام أبخالقيات  الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجة  ل 

السن متغي  من  لكل  تعزى  الطالب  لدى  ماجستي، ،  اجلنس،  الكلية ،  العلمي  الدراسية  املرحلة 
 حباث املنجز ؟ دكتوراه. عدد األ 

 (13جدول رقم )
 أبخالقيات البحث العلمي لدى اليالب اليت تعزى ملتغري السنيوضح الفروق يف متوس  درجة االلتزام  

جمموع   السن 
 املربعات 

درجا
ت  

 احلرية 

متوس  
 املربعات 

F   الداللة
 اإلحصائية 

 0.961 039. 6.503 2 13.006 بني اجملموعات 

 داخل اجملموعات
22557.5

30 
137 164.654   

 اجملموع 
22570.5

36 139    

االلتزام  درجة  متوسط  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  أعاله  اجلدول  من  يتبني 
 أبخالقيات البحث العلمي لدى الطالب تعزى ملتغي السن. 
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 (14جدول رقم )
 يوضح الفروق يف متوس  درجة االلتزام أبخالقيات البحث العلمي لدى اليالب اليت تعزى ملتغري ا نس

 T االحنراا املعيارط  املتوس  احلساب  العدد ا نس
الداللة  
 اإلحصائية 

 10.22540 109.0606 33  كر 
.206 0.837 

 13.49720 108.5333 105 أنثى 
االلتزام  درجة  متوسط  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  أعاله  اجلدول  من  يتبني 

 اجلنس.أبخالقيات البحث العلمي لدى الطالب تعزى ملتغي  
 (15جدول رقم )

 يوضح الفروق يف متوس  درجة االلتزام أبخالقيات البحث العلمي لدى اليالب اليت تعزى ملتغري احلالة االجتماعية 

 جمموع املربعات  احلالة االجتماعية 
درجات  
 احلرية 

متوس  
 F املربعات 

الداللة  
 اإلحصائية 

 بني اجملموعات 
 

1675.886 3 558.629 
3.60

9 
.015 

20894.61 داخل اجملموعات
7 135 154.775   

22570.50 اجملموع 
4 

138    

 
يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجة االلتزام أبخالقيات  

وملعرفة داللة الفروق لصاحل أ  فاة من   . البحث العلمي لدى الطالب تعزى ملتغي احلالة االجتماعية
 ات احلالة االجتماعية مت إجراء االختبار البعد  ةيفي كما هو موض  ابجلدول أدانه. اف

 ( 16جدول رقم )  
يوضح االختبار البعدط شيفي للفروق يف متوس  درجة االلتزام أبخالقيات البحث العلمي لدى اليالب اليت تعزى ملتغري  

 ة احلالة االجتماعي

(I) احلالة 
 االجتماعية 

(J) االجتماعية  احلالة 
الفرق بني  
 االحنراا املتوسيات 

الداللة  
 اإلحصائية 

   /متزوأ
2.1779 2.21198 ة/متزوج  غري

6 
.794 

 -2.82192- ة/ميلق
6.3885

8 
.978 
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 23.17808* أخرى
7.3288

4 .021 

   /متزوأ غي

2.1779 -2.21198- ة/متزوج 
6 

.794 

 -5.03390- ة/ميلق
6.4278

3 
.893 

 20.96610* أخرى
7.3630

8 .048 

   /مطلق

6.3885 2.82192 ة/متزوج 
8 

.978 

 5.03390 ة/متزوج  غري
6.4278

3 
.893 

 26.00000 أخرى
9.5018

6 .063 

 أخرى 
 

 ة/متزوج 
-23.17808-

* 
7.3288

4 .021 

-20.96610- ة/متزوج  غري
* 

7.3630
8 

.048 

 -26.00000- ة/ميلق
9.5018

6 
.063 

املتزوجني ومن   الفروق كانت بني  احلالة أ يتبني من اجلدول أعاله أن  جابوا أبخرى دون حتديد 
و املنفصلنيا، والفروق كانت لصاحل املتزوجني، وبني غي أرامل،  االجتماعية فقد يكونون من ا األ

ال ين مل حيددوا حالتهم االجتماعية أقل جابوا أبخرى لصاحل غي املتزوجني أ  أن  أومن    املتزوجني 
 وك لك من غي املتزوجني.   ، التزاماً أبخالقيات البحث العلمي من املتزوجني

 (17جدول رقم )
 يوضح الفروق يف متوس  درجة االلتزام أبخالقيات البحث العلمي لدى اليالب اليت تعزى ملتغري املرحلة الدراسية 

املرحلة 
 T االحنراا املعيارط  املتوس  احلساب  العدد الدراسية 

الداللة  
 اإلحصائية 

مرحلة 
 املاجستري 

80 107.6000 12.89451 
-1.313- 0.191 

مرحلة 
 12.45796 110.4500 60 الدكتوراه 
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االلتزام  درجة  متوسط  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  أعاله  اجلدول  من  يتبني 
 الطالب تعزى ملتغي املرحلة الدراسية. أبخالقيات البحث العلمي لدى  

(81جدول رقم )  
 يوضح الفروق يف متوس  درجة االلتزام أبخالقيات البحث العلمي لدى 

 اليالب اليت تعزى ملتغري الكلية  

 جمموع املربعات  الكلية 
درجات  
 احلرية 

متوس  
 الداللة اإلحصائية  F املربعات 

 0.694 715. 111.202 9 1000.814 بني اجملموعات 
داخل 
 اجملموعات 

20051.775 129 155.440   

    138 21052.590 اجملموع 
 

االلتزام  درجة  متوسط  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  أعاله  اجلدول  من  يتبني 
 أبخالقيات البحث العلمي لدى الطالب تعزى ملتغي الكلية.

 (19جدول رقم )
 االلتزام أبخالقيات البحث العلمي يوضح الفروق يف متوس  درجة  

 لدى اليالب اليت تعزى ملتغري عدد األحباث 

 جمموع املربعات  عدد األحباث
درجات  
 احلرية 

متوس  
 F املربعات 

الداللة  
 اإلحصائية 

 0.320 1.179 193.275 3 579.824 بني اجملموعات 
   163.884 134 21960.495 داخل اجملموعات

    137 22540.319 اجملموع 
 

االلتزام  درجة  متوسط  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  أعاله  اجلدول  من  يتبني 
  أبخالقيات البحث العلمي لدى الطالب تعزى ملتغي عدد األحباث.

 مناقشة النتائج: 
(، %52.1سنة فأكثر بنسبة )  30ت النتائج أن غالبية أفراد عينة الدراسة بلغت أعمارهم من  أظهر  -

( بلغت  اإلانث  نسبة  ) %75.0وأن  ال كور كانت  نسبة  بينما  نسبة   23.6%(  وبلغت   ،)
( منهم  )%52.1املتزوجني  املتزوجني  غي  بينما  بلغت 42.1(  املاجستي  مرحلة  يف  هم  ومن   ،)

 أفراد ( يف مرحلة الدكتوراه، وتنوعت الكليات امللتحق  ا    %42.9بل ) ( مقا%57.1نسبتهم )
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( بلغت  نسبة  أعلو  أن  إال  الدراسة  االجتماعية%50عينة  العلوم  ه ه    ( يف كلية  تفسي  وميكن 
النتيجة بكثافة الطالب امللتحقني بربامج الدراسات العليا يف ه ه الكلية مقارنة ابلكليات األخرى 

 اً جنز منهم حبثأ نسبة من    ت الم يقل فيها العدد بسبت حمدودية الربامج وعدد الطالب فيها، وبلغ
 اث فأكثر. أحب ةجابوا أهنم أجنزوا أربعأ(  %26.4( يف حني ) %47.1)  اً واحد 

العينلة ملتزملون أبخالقيلات البحلث العلملي عللو  يلع حملاور الدراسلة   أفلرادت نتلائج الدراسلة أن أظهر  -
  تشلا توقلد    وهو ما يشي إىل خيار املوافقة.  (3.88جاابهتم علو األدا  عامة )إحيث بل  متوسط 

  جامعللة تربيللز حيللثيف    (   (Abbazadeh,et,al,2015ليلل  دراسللةإ  تهلل ه النتيجللة مللا توصللل
       ت النتائج أن االلتزام أبخالقيات البحث بني طالب الدراسات العليا قو .أظهر 

عداد إالعينة ملتزمون ابألخالقيات املتعلقة ابختيار موضوع الدراسة و   أفرادت نتائج الدراسة أن  أظهر  -
( وهو متوسط يقع يف الفاة الرابعة من 3.70املخطط البحثي حيث بل  املتوسط العام للمحور ) 

املقياس ا ماسي )من   املوافقة. وكانت 4.20إىل    3.41فاات  الم تشي إىل خيار  الفاة  ( وهي 
الم   وال  األوىل املراتت    جاءت يف العبارات  الصور والرسوم  استعار   الباحث جتنت  واثئق هي: علو 

الباحث   املصدر، علو  االلكرتونية وجمهولة  املواقع  االلكرتونية إ املنشور  علو  املواقع  استخدام  جاد  
واأل  املقاالت  العلمية يف  السرقة  منها، ضعف  الم متكن  من كشف  يقتبس  الم  اللغة إحباث  تقان 

دراسات   القتباس  الباحث  يدفع  من  أاالجنليزية  مرت ة  منشور .  أ جنبية  ه ه حباث  خالفت  وقد 
يف   . (Al Habeeb & Al shammari,2014)النتيجة مع ما توصل إلي  احلبيت والشمر 

مدى  ا طة يف  وإعداد  املوضوع  املتعلقة ابختيار  األخالقيات  متوسط جمال  جاء  دراستهما حيث 
حيث (  Al Harthi,2015احلارثي)    دراسة    (. كما خالفت أيضاً 2.62الفاة املتوسطة وبل  )

جاء مستوى الوعي أبخالقيات البحث الرتبو  يف جانت اإلطار النظر  والدراسات السابقة عند 
 مستوى )متوسط( يف املرتبة األخي .  

من  ابعتبارها  أمهيتها  رغم  متأخر   مراتت  يف  العبارات  بعل  وقوع  احلالية  الدراسة  نتائج  وكشفت 
ميكن للباحث كتابة مراجع يف القائمة مل يتم   وهي:  ، ساسية ألخالقيات البحث العلمياملبادئ األ

ا املرتبة  يف  ليثر  حبث   البحث  يف  نصوص  11االستعانة  ا  تر ة  للباحث  ميكن  من   وعباراتا، 
ا املرتبة  يف  لنفس   ونسبتها  استعان  ا  لشخص  12مصادر  اللجوء  للباحث  ميكن  مكتت أا،  و 

ه ه النتيجة مع ما توصل إلي   اتفقت . وقد  ا13لكتابة حبث علمي ونشره علو أن  عمل  يف مرتبة ا 
ذ  إ   سات   اجلامعات الفلسطينيةأجراها علو  أ يف دراست  الم    .(professor,2005  )  االستاذ

النتائج  أظهر  القيم  أن  ت  مستوى  وكان  القيمي،  النسق  جماالت  آخر  يف  جاءت  العلمية  األمانة 
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وعي طالب   نأب%. وتفسر الباحثة ه ه النتيجة  80البحثية لدى طلبة الدراسات العليا أقل من  
التدعيم  مازال حيتاأ إىل مزيد من  العلمي  البحث  العليا ابملبادئ األساسية ألخالقيات  الدراسات 

 .اً واحد   اً جابوا أبهنم أجروا حبثأ     إذالطالب إبجراء البحوث العلمية  خاصة مع قلة جتارب
العينة ملتزمون ابألخالقيات املتعلقة ابلتعامل مع املبحوثني املشاركني   أفرادت نتائج الدراسة أن  أظهر  -

( للمحور  العام  املتوسط  بل   فاات 3.54ابلبحث حيث  من  الرابعة  الفاة  يقع يف  متوسط  وهو   )
( وهي الفاة الم تشي إىل خيار املوافقة. وكانت العبارات 4.20إىل    3.41املقياس ا ماسي )من  

العينة ابسم الباحث وعنوان   أفرادراتت األوىل علو التوايل هي: احلرص علو تعريف  امل  جاءت يف الم 
العينة عند اةرتاكهم يف البحث، مالحظة املبحوثني دون   فرادالتواصل مع ، أخ  املوافقة ا طية أل

البياانت   النتيجة ما توصلت  الم  علمهم بغرض  ع  البحث. وقد وافقت ه ه  لي  إ  دم أهداف 
ذ جاء مستوى الوعي أبخالقيات البحث الرتبو  لدى إ  AL Harthi,2015)احلارثي )دراسة 

املرتبة  يف  )مرتفع(  عند مستوى  البياانت  التطبيق و ع  إجراءات  جانت  العليا يف  الدراسات  طلبة 
  أفراد ليها احلبيت والشمر  يف دراستهما كانت تقديرات  إخالفت النتيجة الم توصل    األوىل. بينما 

 خالقيات املتعلقة بتطبيق الدراسة و ع البياانت يف مدى الفاة املتوسطة. ة يف جمال األ العين
ت نتائج الدراسة أن أفراد العينة ملتزمون ابألخالقيات املتعلقة ابلتعامل بعرض النتائج وتفسيها أظهر  -

العام للمحور ) بل  املتوسط  املقياس 4.23حيث  الفاة ا امسة من فاات  ( وهو متوسط يقع يف 
ت الم العبارا  وكانت( وهي الفاة الم تشي إىل خيار املوافقة بشد .  5إىل    4.21ا ماسي )من  

األ  جاءت يف  للعينة  هي: يف حال صعوبة وصول   التوايل  علو  األوىل  يطبق املراتت  للبحث  صلية 
البحث، خيتار األأاالستبيان علو عينة   الم يرى أهنا تعطي داللة ساليت اإلخرى ليكمل  حصائية 

واألإ حصائية  إ العبارات  بعل  ح ف  لنتائج ،  البياانجيابية  بعد  ع  االستبيان  من  من سالة  ت 
 املبحوثني لتناقضها مع نتائج البحث. 

يتعلق   - االلتزام   ابإلجابة عن سؤال:وفيما  درجة  متوسط  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
-الكلية والقسم العلمي-التخصص-السن   اتتغي ملأبخالقيات البحث العلمي لدى الطالب تعزى  

 حباث املنجز ؟ أل املرحلة الدراسية ماجستي، دكتوراه. عدد ا  –اجلنس  
ت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجة االلتزام أبخالقيات أظهر  -

ملتغي  تعزى  الطالب  لدى  العلمي  وعدد   ات:البحث  الكلية،  الدراسية،  املرحلة  اجلنس،  السن، 
واتفقت ب لك مع دراسة بركات الم توصل فيها إىل عدم وجود   العينة.  أفرادجراها  أ حباث الم  األ
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تقديرات   متوسطات  بني  إحصائياً  دالة  انتهاك   أفرادفروق  وعقوابت  ودوافع  طرق  حول  الدراسة 
 والتخصص.   ،: اجلنس تغي ملأخالقيات البحث العلمي تبعاً  

االلتزام   - درجة  متوسط  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  البحث كشفت  أبخالقيات 
االجتماعية احلالة  ملتغي  تعزى  الطالب  لدى  مل   ،العلمي  امن  وبني  املتزوجني  بني  الفروق  وكانت 

حالتهم  حيددوا  مل  اومن  املتزوجني  غي  وبني  املتزوجني،  لصاحل  االجتماعيةا  حالتهم  حيددوا 
 االجتماعيةا لصاحل غي املتزوجني.

 
 املراجع:   

(. مستوى امتالخ طلبة الدراسات العليا لقيم البحث العلمي من منظور اساتلة ا امعات 2005األستا ، حممود حسن )
 .  372 - 348،  2, ع 9سلسلة العلوم اإلنسانية: جامعة األقصى، مج  -الفلسيينية. جملة جامعة األقصى 

ت االجتماعيدددددة: رسيدددددة مسدددددتقبلية مدددددن منظدددددور (. أخالقيدددددات البحدددددث العلمدددددي يف اجملددددداال1995البحدددددريط، خلدددددف حممدددددد. )
 . 162 - 97، 72, ج 10تربوط إسالمي. دراسات تربوية: رابية ال بية احلديثة، مج

(. انتهاخ أخالقيات البحث العلمي : من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف ا امعات الفلسيينية يف 2019بركات، زايد. )
: ا امعة األردنية، األردم(. . مج.   2018وطن العرب حنو نظام تعليمي مميز )حمافظة طولكرم. ماهر التعليم يف ال

.عمام، األردم : احتاد ا امعات العربية، األمانة 128-109(،    .  2019)عدد خا ( )أاير    1، ع.  39
 العامة،  

هندداء ا ددوهرط، املركددز القددومي (. البحددوث الكيفيددة يف العلددوم االجتماعيددة، ترمجددة 2018بيددرب, شددارلس هددس, وليفددي،  تريشددا,)
 (. 1، م )2لل مجة، سلسلة العلوم االجتماعية ،ط

(. مسدتوى الدوعي أبخالقيدات البحدث ال بدوط لددى طلبدة الدراسدات العليدا نامعدة الباحدة مدن 2015احلارثي، فهد بن حممد. )
، أكتدددوبر 1، ج. 165 ، ع.34جامعدددة األزهدددر. مدددج.  -وجهدددة نظدددر أعضددداء هيئدددة التددددريس . جملدددة كليدددة ال بيدددة 

2015  .    .587-632 . 
 (. جودة البحث العلمي ليلبة 2014احلبيب، عبدالرمحن بن حممد بن علي، والشمرط، تركي بن علي بن محود امليلق. )

الدراسات العليا   امعات السعودية ومدى التزامهم  ملعايري االخالقية يف حبوثهم العلمية. اجمللة العربية لضدمام جدودة          
 . 91 - 65،  17, ع7التعليم ا امعي: جامعة العلوم والتكنولوجيا، مج

 110ة ا زائرية. املستقبل العرىب, : إشارة إىل احلال (. ا امعة والبحث العلمي من أجل التنمية2012زرزار، العياشي )
(. أخالقيات البحث العلمي دراسة ميداهنا التدريسيني 2015السامرائي، فائق فاضل امحد، واليائي، فاحل عبد احلسن عويد )
  .119-99(, 62)11يف كلية ال بية األساسية/جامعة دايىل. جملة الفتح, 

البحدث العلمدي لددى طدالب املرحلدة ا امعيدة: دراسدة تيبيقيدة. أوراق  (. أخالقيدات وضدواب 2019عبدالقادر، أمل حسني. )
عمل املاهر السنوط اخلامس والعشروم  معية املكتبات املتخصصدة فدرع اخللديج العدرب: إن ندت األشدياء: مسدتقبل 

ات املتخصصدة جمتمعات اإلن نت امل ابية: مجعية املكتبات املتخصصدة فدرع اخللديج العدرب، أبدو عدة: مجعيدة املكتبد
 . 192 - 164فرع اخلليج العرب ودائرة الثقافة والسياحة، 
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( . واقدع البحدث العلمدي يف الددول الناميدة مقارندة  لددول املتقدمدة يف تدوطني التكنولوجيدا 2016عبداللييف، خوشي عثمام،)
م ال بويدة واإلنسدانية،  بدل ، كدانوم ، جملة كلية ال بية األساسدية للعلدو  30"الصني وماليزاي واليا م" أ و جا  ،العدد 

 األول.
 (. البحث العلمي، دار جمدالوط للنشر والتوزيع، عمام ، األردم.1983عبيدات، دوقام، وآخروم،)

(. درجددة ممارسددة أعضدداء هيئددة التدددريس ألخالقيددات البحددث العلمددي بكليددة 2020عيددد, رجدداء أمحددد, وزايم, عبدددالرزاق حممددد)
 .455( ،  21)1وجهة نظرهم :دراسة حالة، جملة العلوم ال بوية, العلوم االجتماعية من 

 -ا امعة ا زائرية أ و جا   -(. أخالقيات البحث العلمي وجر ة السرقة العلمية يف املاسسات ا امعية2018فييمة, سايح )
 .18-2,   2018نوفمرب  4و3امللتقي الوطين املنعقد يومي 

(. مسدددددددتوى الدددددددوعي أبخالقيدددددددات البحدددددددث 2001حسدددددددني عبددددددددالرمحن عدددددددزوم. ) القيسدددددددي، مددددددداهر فاضدددددددل، و  سدددددددالمة،
العلمددددددي: دراسددددددة ميدانيددددددة ألعضدددددداء هيئددددددة التدددددددريس يف كليدددددديت ا داب وال بيددددددة عدددددددم. جملددددددة كليددددددات ال بيددددددة: 
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