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Abstract 

The present study aims to clarify the level of awareness with ethics of the 

Educational research for graduate students at the University of Al Baha, in the 

following aspects: the theoretical framework and previous studies, application and 

data collection, Data analysis and interpretation of results, and general ethics in 

scientific writing. The researcher used the descriptive approach, and Questionnaire 

for data collection. The study sample consisted of (46) Faculty members of the 

College of Education at the University of Al Baha. 

The study findings refer to: the degree of awareness with ethics of the Educational 

research for the graduate students at the University of Al Baha came in 

(average)degree, with Arithmetic mean totaled(2.25) out of (3). While the aspect 

of application and data collection came in the first order and (high) degree with a 

mean (2.39). Whereas the degree of awareness with ethics of the Educational 

research for the graduate students at the University of Al Baha in aspect of 

theoretical framework and previous studies came in the last order and (average) 

degree with a mean (2.15). 

Furthermore, the current study showed that: there were no statistically significant 

differences between the study sample about the degree of awareness with ethics of 

the Educational research for the graduate students at the University of Al Baha due 

 to different variables including; scientific degree, and experience teaching in 

graduate programs.                                                                                                       

The study introduced a number of recommendations and conclusions based the 

aforementioned findings.                                                        
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 الملخص

لباحة، يف اهتدف الدراسة إىل بيان مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة 
اجلوانب اآلتية: اإلطار النظري والدراسات السابقة، وإجراءات التطبيق ومجع البيانات، وحتليل البيانات والنتائج 
وتفسريها، واألخالقيات العامة يف الكتابة العلمية. حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي، واالستبانة أداًة جلمع 

 ( من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة الباحة.46البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

ومن أبرز نتائج الدراسة: جاءت مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة  
( درجات. وجاءت مستوى 3( من أصل )2.25ككل عند مستوى )متوسط(، حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي)

أخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات الوعي ب
(. يف حني جاءت مستوى الوعي بأخالقيات البحث 2.39عند مستوى )مرتفع( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

متوسط( ار النظري والدراسات السابقة عند مستوى )الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة يف جانب اإلط
 (.2.15يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب )

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الوعي 
: الدرجبأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة تعود الخت ة العلمية، واخلربة الف متغرير

 التدريسية يف برامج الدراسات العليا. 

 وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج. 
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 مقدمة 

حيث  ورقيها، ريةالبش تقدرم يف مرموقة تسهم فله مكانة هنضة حضارية، لبناء البحث العلمي هو أحد السبل املهمة
 احللول اجيادإل مشكالته، على والوقوف مكوناته، واكتشاف عامله، على التعررف على اإلنسان مساعدة على يعمل

 هبا املناط األوىل ةالرتبوي املؤسسة اجلامعة متثل حيث للجامعات، األساسية الوظائف إحدى كما أنه ميثل  .املناسبة هلا
  .قدمهات اليت العليا الدراسات برامج خالل من الباحثني بإعداد العناية وبالتايل العلمي، البحث مسؤولية

والبحث العلمي هو حتقيق منهجي لوضع احلقائق، وحماولة ملعرفة شيء جديد بطريقة منهجية وعلمية، وهو أيضاً 
. ولذلك تأيت أمهية ةيهدف إىل تطوير املعرفة، ويسعى لتجميع األدلة والرباهني اليت تساعد يف تطوير معرفتنا بالظاهر 

مراعاة أخالقيات البحث العلمي على قاعدة نتائج تلك البحوث وفوائدها احملتملة واملخاطر اليت تنطوي عليها، 
 وخاصة البحوث اليت هتتم بالقضايا الطبية، والرتبوية، والنفسية، واالجتماعية لكوهنا تتصل بشكل مباشر باإلنسان

(European Union, 2010 :15). 

 هبدف العلمي حثالب يف العلمية الطريقة تطبيق من خالل العلمي، البحث جوانب من جانبا الرتبوي البحث عدوي
 .الرتبوية للمشكالت املناسبة احللول وإاجياد الرتبوي األداء حتسني

 التدريس مادة توفري يف كذل ويتمثل املعرفة، نشر يف يسهم اجلامعي العلمي البحث من جزءا باعتباره الرتبوي والبحث
 ويتمثل الرتبية تطبيق مث بية،الرت  ميدان إىل اجلديد تضيف اليت البحوث إنتاج يف ذلك ويتمثل املعرفة وتنمية والتدريب،

 الساحة على حةاملطرو  الرتبوية للمشكالت احللول ووضع التعليمية، للمؤسسات الرتبوية البحوث خدمة يف ذلك
 (.25: 2004الشامسي،) والرتبوية التعليمية

 خبصائص تسمي وأن البد الناظرين أعني أمام وجالئها احلقيقة، إىل للوصول يعمل الذي الرصني الرتبوي والبحث
 يتعلق ما وكذلك وأخالقياته، وموضوعه بالبحث يتعلق ما مقدمتها يف يأيت نافعا، مفيدا حبثا منه جتعل ومسات

 والتوثيق، والتثبت طيط،والتخ بالتنظيم تتعلق الرتبوي للبحث أخالقيات هناك إن حيث. وآدابه مساته وأهم بالباحث
 يتميز ولن. هلا اسبةاملن احللول وإاجياد الرتبوي اجملتمع على تطرأ اليت السلبيات ومواجهة الشمولية، والنظرة والدقة

  ذلك هدف حيقق ما العلمي الباحث وآداب مسات من لديه باحث بتوفر إال األخالقيات بتلك الرتبوي البحث
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 وتواضع، ضوعيةومو  احلقائق، تقصي يف اإلسالم مبنهج والتزام العمل، يف وإخالص هلل، تقوى من وغايته البحث
 . الرتبوي الباحث اهب ويلتزم يعيها أن ينبغي اليت واملبادئ القيم من ذلك غري إىل...  واطالع أفق وسعة علمية، وأمانة

 البحوث يف املبادئ لكت تطبيق على وحيرص وممارسة، اعتقادا العلمي البحث أخالقيات على الباحث يرتىب أن وينبغي
  من األكادميية النزاهة وتعد. جامعيا أستاذا بوصفه حمرتفا أو العليا، الدراسات مراحل يف متدربا بوصفه ينجزها اليت

 وجتنبه ومبادئه، لميالع البحث قيم انتهاك من وتعصمه الثقة، تكسبه هبا وااللتزام الرتبوي، الباحث أخالقيات أهم
 (.144: 2010إمساعيل،) املتعددة وصورها املختلفة مبظاهرها العلمية األمانة خمالفة يف الوقوع

 واملهاري، العلمي البناء إىل باإلضافة الرتبوي، للباحث األخالقي البناء مسؤولية اجلامعات يف الرتبية كليات  وتتحمل
 تقوى ذلك وقبل ية،واملوضوع والصدق األمانة يف تتمثل اليت الرتبوي البحث بأخالقيات لديه الوعي تنمية خالل من
 .اإلسالمية القيم ضوء يف البحثية مهمته أداء يف واإلخالص اهلل

 مشكلة الدراسة:

هبدف الوصول  ،لتهواإلجابة على أسئ ،للوصول إىل حتديد مشكالت امليدان الرتبوي وسيلة مهمةميثرل البحث الرتبوي 
من  واالستفادة من نتائجه احلالية مستقبال. وتعدر املعايري والضوابط والقوانني اليت حتكم البحث الرتبوي ،إىل احلقائق

 أهم العوامل اليت تسهم يف جناحه وحتقيق أهدافه، وهي ما يُطلق عليها أخالقيات البحث الرتبوي. 

ث إن " التسليم حي ،كان من املهم توعية الباحثني بأخالقيات البحث الرتبوي  ،ولضمان اجلودة يف األداء البحثي
بأمهية البحث العلمي يف تطوير اجملتمعات وتقدمها يقتضي التسليم أيضا بأمهية الباحث العلمي، وبضرورة االهتمام 

لمي... وملا كان لبحث العحبسن اختياره وإعداده وتدريبه وتأهيله، ألن الباحث العلمي هو األداة لتحقيق أهداف ا
البحث العلمي من األولويات اليت وجدت اجلامعة من أجلها كان البد من متابعته وتقصري مجيع اجلوانب املتعلقة به 

 (.33: 1434وعلى رأسها األخالقيات اليت ينبغي للباحث التقيد هبا " )احلبيب، و أبو كرمي، 

إىل أخالقيات البحث العلمي وأنه من األمور املعقدة يف Stutchbury ( (2009 :489ويشري ستوتشبوري 
البحوث الرتبوية، وحياول تقدمي أسلوب جديد ملراجعة احلاالت اليت تعزز من طرق التحليل األخالقي والنهوض هبا 
والتعامل معها تفصيلياً، كما يعرض طرقا فلسفية خمتلفة لكيفية مراجعة القضايا بشكل أخالقي، لضمان سالمة 

 بحوث، أيضا يناقش املخاوف اليت تثار حول القيود واللوائح املنظمة ألخالقيات البحث العلمي. ال
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وقد جاء االهتمام املتزايد بالبحث الرتبوي جزءا من االهتمام بالبحث العلمي اجلامعي، وتعبريا عنه على أساس أن 

جلميع أفراد  بيق األساسي لتحقيق أي قوة ذاتيةاإلنسان هو مصدر القوة والتقدم يف كل جمتمع، وأن الرتبية هي التط
اجملتمع، وأن البحث العلمي وسيلة الرتبية لتحسني أساليبها، والنهوض مبستواها، ومواجهة املطالب املتعددة امللقاة 

 (.47: 2004عليها )الشامسي، 

الب، لعلمي لدى الطوقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث إىل وجود إشكالية تتعلق بأخالقيات البحث ا
أن مستوى وعي املبحوثني بأخالقيات البحث  م،( يف نتائج دراسته213: 2001فقد ذكر القيسي وآخرون )

العلمي االجتماعية مل يصل بعد إىل مداه املطلوب، وعلى صعيد املوقف األخالقي للباحث كشفت الدراسة عن 
 تدين مستوى وعي وإدراك املبحوثني هلذا اجملال. 

شار دراسة أخرى إىل أن هناك تدنيا عاما يف األخالقيات املهنية، وركزت على بعض صور هذا التدهور يف كما أ
جمال العلوم اإلنسانية من حبث وكتابة وتدريس ونشر... مع غياب اإلتقان وممارسة االنتحال العلمي وإساءة استخدام 

 (.19: 1995البحث العلمي )حجازي، 

إىل مسؤولية الباحثني عن APA 1992) )واثيق األخالقية للجمعية النفسية األمريكية ويف السياق نفسه تشري امل
فقد أوصيا  Stern & Elliot (1995)األداء األخالقي يف حبوثهم أو تلك اليت جتري حتت إشرافهم. أما 

بضرورة تطوير منهج خاص لتدريس أخالقيات البحث األكادميي ليقوم أعضاء هيئة التدريس بتدريسه )يف احلبيب، 
 (. 32: 1434وأبو كرمي، 

وتزداد أمهية التمسك بأخالقيات البحث وقيمه لدى طالب الدراسات العليا يف مرحليت املاجستري والدكتوراه أكثر 
وريوس؛ من منطلق أن طالب الدراسات العليا ميثلون اجلماعة الرتبوية الصاعدة يف اجملتمع، من طالب مرحلة البكال

حيث يقدمون إنتاجا تربويا ذا قوة تأثريية جمتمعية، وميثل هذا اإلنتاج يف جممله اخلطاب الرتبوي لدى الرتبويني اجلدد، 
مع. وبناء الواقع الرتبوي أو حول أحد جوانب اجملتالذي يعرب عن مجلة التصورات واملفهومات واالقرتاحات لديهم حنو 

على هذا الواقع يرى كثري من األكادمييني يف التعليم العايل أن امتالك طالب الدراسات العليا منظومة أخالقية وقيمية 
، ذبشكل عام وإكساهبم بشكل خاص أخالقيات البحث يعدر مقياسا يُؤخذ به يف جمال جودة التعليم اجلامعي )األستا

2004 :8.) 
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ات العليا بكلية برامج الدراس ويف ضوء ما سبق وبناء على ما يلمسه الباحث من خالل طبيعة عمله يف التدريس يف
الرتبية، وكذلك اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها، يرى أننا حباجة إىل الوقوف على مستوى الوعي بأخالقيات 

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:عليا، ومن هنا البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات ال

لتدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة ا الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدارسات العليا مستوىما 
 ؟ بجامعة الباحة

 وحيلرل هذا السؤال إىل األسئلة الفرعية اآلتية: 

الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا يف جانب اإلطار النظري ما مستوى الوعي بأخالقيات البحث  .1
 ؟ والدراسات السابقة

لتطبيق ومجع إجراءات ا جانب يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى ما .2
 البيانات؟

البيانات والنتائج  حتليل جانب يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى ما .3
 وتفسريها؟

 العليا؟ الدراسات طلبة الوعي باألخالقيات العامة يف الكتابة العلمية لدى مستوى ما .4

هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا  .5
 الدراسات برامج يف التدريسية واخلربة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا الختالف الدرجة العلمية،

  العليا؟

 أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدف الرئيس اآليت:

يئة التدريس من وجهة نظر أعضاء ه مستوى الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدارسات العليابيان 
 بجامعة الباحة.
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 ويندرج حتت هذا اهلدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية: 

 .مفهوم أخالقيات البحث الرتبويحتديد  .1

النظري  يف جانب اإلطار العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى بيان .2
 .والدراسات السابقة

 التطبيق راءاتإج جانب يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى بيان .3
 .البيانات ومجع

 البيانات ليلحت جانب العليا يف الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى بيان .4
 .وتفسريها والنتائج

 العليا. الدراسات طلبة لدى الكتابة العلمية باألخالقيات العامة يف الوعي مستوى بيان .5

 الدرجة العلمية، إىل متغرير  تُعزي واليت االستبانة حماور حول الدراسة عينة استجابات بني الفروق حتديد .6
 واخلربة التدريسية يف برامج الدراسات العليا.

 أهمية الدراسة 

 إنر هذه الدراسة تكتسب أمهيتها مما يلي: 

جناح البحث الرتبوي واالستفادة من نتائجه تتوقف بشكل كبري على وعي الباحث بأخالقيات البحث  .1
 العلمي. 

مهمة البحث الرتبوي تكمن يف الكشف عن املعرفة، ومعرفة أهم الطرق واألساليب ملعاجلة مشكالت  .2
سؤولية ي يف ضوء املامليدان الرتبوي، وال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل استخدام أدوات البحث العلم

 األخالقية للبحث الرتبوي.

 تزويد طلبة الدراسات العليا مبعايري أخالقيات البحث الرتبوي للعمل مبضموهنا عند كتابة أحباثهم العلمية. .3

 معرفة مستوى الوعي لدى طلبة الدراسات العليا بأخالقيات البحث الرتبوي. .4
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هم ليا باجلامعات بنقاط الضعف ومواطن اخللل لدى طلبتتزويد اجلهات املشرفة على برامج الدراسات الع .5
 فيما يتعلق بأخالقيات البحث الرتبوي. 

 مصطلحات الدراسة  

 أما املصطلحات املستخدمة يف هذه الدراسة فهي: 

عملية استقصاء منظمة ودقيقة تقوم على جمموعة من القواعد والقوانني العلمية هبدف : البحث التربوي -
 تربوية ومجع البيانات املتعلقة هبا وحتليلها وتفسريها، وإاجياد احللول املناسبة هلا باستخالصوصف مشكلة 

 النتائج وتعميمها فيما بعد.

 سلوك كمحت اليت واآلداب واملبادئ القيمية واألحكام الشروط جمموعة هي: أخالقيات البحث التربوي -
حبثه  مراحل مجيع يف األطروحة أو الرسالة أو التخرج مشروع إعداده أثناء اجلامعة يف الباحث الطالب

  .(33: 1434 وأبو كرمي، احلبيب،)

 حدود الدراسة 

لدى طلبة  يبأخالقيات البحث الرتبو  مستوى الوعي يف حدودها املوضوعية تقتصر هذه الدراسة على بيان .1
 .الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 لباحة.اجبامعة الرتبية  كلية  طلبة الدراسات العليا يفالدراسة على  يف حدودها املكانية تقتصر .2

يف حدودها الزمانية تقتصر هذه الدراسة على وقت إعداد هذا البحث وتطبيق أداته يف الفصل الدراسي  .3
 هـ.1437-1436األول من العام اجلامعي 

 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

 مفهوم البحث الرتبوي وأمهيته وأخالقياته.يتناول الباحث فيما يلي 
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 مدخل مفاهيمي للبحث التربوي

اب؛ حَبَثَه يـَْبَحثُه حَبْثاً كلمة )حبث( يف اللغة تعين "  ... ْحُث: َأن َتْسَأل عن شيء، وَتْسَتْخربوالبَ ... طََلُبَك الشيءَ يف الرتر
، مادة: حبث(. فيدخل يف 1410")ابن منظور، تَّْشُت عنهفَـ  :اْسَتْبَحْثُت وابـَْتَحْثُت عن الشيء، مبعىن واحد َأيو 

معىن البحث الطلب والتفتيش، والسؤال عن الشيء وهو ما يفعله الباحث يف طلبه العلم، ويف حبثه عن إجابة سؤال 
 أو أسئلة. 

قائق ( تعريف املختصني للبحث العلمي فيقول: هو " عملية علمية جتمع هلا احل25: 1996ويورد أبو سليمان )
والدراسات، وتستويف فيها العناصر املادية واملعنوية حول موضوع معني دقيق يف جمال التخصص؛ لفحصها وفق مناهج 

 علمية مقررة، يكون للباحث منها موقف معني؛ ليتوصل من كل ذلك إىل نتائج جديدة ". 

ريقة ا األسلوب العلمي وقواعد الطويف تعريف آخر: هو جمموعة اجلهود املنظمة اليت يقوم هبا اإلنسان، مستخدم
العلمية يف سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف ظواهرها وحتديد العالقات بني هذه الظواهر)عدس 

(. فهو عملية منظمة يسعى من خالهلا الباحث إىل مجع احلقائق واملعلومات يف ضوء املنهج 53: 2004وآخرون،
 ، والضبط، والتعميم.العلمي هبدف اكتشاف املعرفة، والتنبؤ

أما البحث الرتبوي فيعدر نشاطا أساسيا لتنمية الكفاية يف املواقف التعليمية، وتوفري املعرفة اليت تسمح بتحقيق 
األهداف الرتبوية بأكثر الطرق واألساليب فعالية. ويسهم يف تطوير الفكر الرتبوي علميا وعربيا وقطريا، بغية حتقيق 

نسان وزيادة سعادته، كما أنه يسهم يف دراسة الواقع وحل املشكالت اليت تواجهه )الشامسي، مزيد من تطوير حياة اإل
 (. وهو بذلك ميثل أداة مهمة للتطوير والتغيري من خالل حل املشكالت الرتبوية.24: 2004

والبحث الرتبوي جانب من جوانب البحث العلمي، يتحدد بتحديد التخصص الذي يبحث فيه الباحث فهو " 
واحد من ميادين البحث العلمي املختلفة وهو يسعى حبكم تسميته إىل التعرف على املشكالت الرتبوية وإاجياد احللول 

 ( وعلى هذا فالبحث العلمي أعم وأمشل.4: 1992املناسبة هلا")عدس، 

 ( أنه ليس هناك تعريف عام موحد للبحث الرتبوي ألن البحث نشاط واسع متنوع،16: 1994ويرى مرسي )
ويأخذ أشكاال خمتلفة، وأساليب متنوعة، وقد يكون نتيجة جهود فرد واحد، أو جمموعة من األفراد أو يكون مسؤولية 
 هيئة من اهليئات أو منظمة من املنظمات... ويف كل األحوال يكون هدف البحث دائما توسيع نطاق املعرفة البشرية 
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 وتنميتها.

إاجياد تعريف للبحث الرتبوي، فقد عرفه غري واحد من الرتبويني، ومن تلك إال أن هذا الرأي ال يشكل مربرا لعدم 
التعريفات أنه " العملية الصحيحة واملوضوعية اليت هتدف إلاجياد حل مشكلة معينة وحمددة، ويعرفه البعض بأنه تطبيق 

 (.10يخ، د.ت:يضي، والشالطريقة العلمية تطبيقا منظما ومدروسا من أجل الوصول إىل حل ملشكالتنا الرتبوية" )الر 

ويُعرَّف كذلك بأنه " استقصاء دقيق، يهدف إىل وصف مشكلة موجودة بامليدان الرتبوي التعليمي، هبدف حتديدها 
 ومجع املعلومات والبيانات املرتبطة هبا وحتليلها، الستخالص نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها واخلروج بقواعد وقوانني

 (.49: 1999هذه املشكلة أو املشكالت املشاهبة عند حدوثها )العنيزي وآخرون، ميكن استخدامها يف عالج

ويستهدف البحث الرتبوي استكشاف القوانني ومبادئ العمليات الرتبوية حثرا لتطوير الرتبية وتقدمها ملواكبة احلاضر 
ني مردوده، وحتديث التعليم وحتسواملستقبل. ووضع األسس النظرية والعملية خلطة تربوية عامة، وكذلك جتويد نوعية 

، املفاهيم اليت ينبغي تعلرمها، والعادات اليت ينبغي اكتساهبا، وكذا أساليب التفكري، وحتسني نوعية الرتبية )الشامسي
2004 :26-27.) 

لبحوث، اوميكن تقسيم البحث الرتبوي إىل ثالثة أنواع، والفرق الرئيس بني هذه البحوث يكمن يف طبيعة كل نوع من 
 ومنهجه، ومدى الدقة والضبط املستخدم يف مواجهة احلقيقة العلمية، وحماولة الكشف عنها، وهي: البحث األساسي

 Action ، البحث املوقفيApplied Research، والبحث التطبيقيBasic Research أو النظري
Research  ،ل البحث الرتبوي(. يف حني يذكر جلربت ساكس يف كتابه " أصو 29-27: 1994)مرسي "

 (. 36: 2004تصنيفات أخرى للبحوث الرتبوية، هي: البحث التحليلي والوصفي والتجرييب )يف الشامسي، 
وتتمثل أمهية البحث الرتبوي يف أنه يبحث يف الظاهرة اإلنسانية، والكشف عن طبيعتها، ودراسة واقعها، وتناول 

سني الواقع حتياجاهتا، وإاجياد احللول املناسبة ملشكالهتا، وبالتايل حتاملنظومة الرتبوية بكافة أبعادها، للوقوف على ا
 الرتبوي وزيادة فعاليته.
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 أخالقيات البحث التربوي

تتمثل أخالقيات البحث الرتبوي يف املعايري والضوابط األخالقية اليت يسري يف إطارها الباحث الرتبوي عند إعداده 
ن تكون الضابط جلميع خطواته وإجراءاته، بدءا من الشعور باملشكلة وحتديدها لدراسته، واليت يعمل جاهدا على أ

 وانتهاء باستخالص النتائج وصياغة التوصيات واملقرتحات يف ضوئها.
وأخالقيات البحث العلمي هي جمموعة من الضوابط واملعايري األخالقية الرفيعة املنبثقة من التصور اإلسالمي هلذا 

 أن حتكم سلوكيات وممارسات الباحث العلمي والرتبوي فيما خيتص بذاته هو، وضرورة متكنه من اجلهد، واليت ينبغي
آليات البحث العلمي وضوابطه قبل أن ميارسه، وحتكم كذلك عالقته بزمالئه الباحثني، وعالقته بطالبه ومن مث حتديد 

 (. 176: 1996عالقته باجملتمع اإلنساين كله بصفة عامة )بكرة، 
( إىل أن 28: 1989ميكن حتقيق ذلك إال من خالل باحث متمكن من أدواته البحثية، حيث يشري محدان )وال 

من أهم العوامل املؤثرة على صالحية البحث العلمي هو أهلية الباحث العلمية للقيام بالبحث العلمي، ويرتبط هبذا 
لمي، وميوله دوات وختطيط وتنفيذ البحث العالعامل كفاية معرفته النظرية والتطبيقية ملفاهيم ومبادئ وطرق وأ

وأخالقياته العامة حنو البحث عموما واحملافظة على دقة نتائجه بوجه خاص، حيث إن امليول الشخصية اليت حيملها 
 الباحث العلمي جتسد حتد مهم يهدد صدق نتائج البحث العلمي، حيث تتأثر سلبا أو إاجيابا.

استقامة الباحث العلمي وأن يكون أهال هلذه املسؤولية العلمية، وأن يتمتع إن البحث العلمي ال يستقيم إال ب
 باألخالق العلمية وأهال ألن يتحمل تلك املسؤولية، وأن يتحلى باألخالق الفاضلة يف عالقته مع ربه وعالقته مع 

الباحث وعدم (. أما فساد أخالقيات 189: 2008بين اإلنسان وبكل ما يف الوجود من خملوقات )عبد احلي، 
أمانته يف أداء البحث وحتليل وتفسري نتائجه وتبنيه املناروة خالل ذلك للحصول على ما يريد أصال ــ بالتغاضي عما 
تفرزه فعال عينات وإجراءات البحث ــ تشكل أخطر التهديدات اليت تواجه البحث العلمي على اإلطالق حيث ال 

ستقبل جزئيا، والنتيجة زيف وسراب يف الفكر اإلنساين، وخراب أو تعثرر مل مينع الفرد هنا من اختالق جترييب كليا أو
 (.28: 1989اإلنسان واجملتمع )محدان، 

ث العلمي حعن مراجعة أخالقيات البStockley & Balkwill  (2013: 8)ويتحدث استوكلي وبالكويل 
 حث العلمي، بأخالقيات الب من الباحثني كثري  التزامواليت متخض عنها عدم  ،من خالل املؤمترات والورش العلمية
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وااللتزام باملعايري األخالقية املنصوص عليها، وخاصة فيما يتعلق بالسلوك األخالقي للبحوث اليت جترى على البشر، 
   وعدم التقيد باطالعهم على اهلدف من البحث وأخذ املوافقات املنصوص عليها يف معايري أخالقيات البحث العلمي.

إلقاء الضوء على اللوائح املنظمة ملراجعة أخالقيات البحث العلمي يف الواليات  Hecht (1996) هتشت لوحياو 
 د األحباث الطبية باملعايري واألساليب األخالقية يف البحث العلمي واليت ظلت حمل نقاشاملتحدة، والكشف عن تقير 

 لعدة قرون، يف الوقت الذي تعفى )استثناء تقليدي( فيه البحوث االجتماعية يف البيئات الرتبوية من الرقابة وإخضاعها
ئح االحتادية كيفية مراجعة القوانني واللواللمراجعة وفق الضوابط واملعايري اخلاصة بالبحث العلمي، ويناقش أيضا  

واملنظمة لعموم البحث العلمي بكافة ختصصاته، كما يناقش كيفية التصدي للتحديات اليت تواجه التشريع الذي 
يكفل إدراج كل البحوث للمراجعة األخالقية وخاصة البحوث الطبية والسلوكية وذلك يف ضوء "تقرير باملونت" عن 

ية حلماية البشر اخلاضعني للتجارب من اللجنة الوطنية حلماية املوضوعات البشرية الطبية احليوية املبادئ األخالق
 واألحباث السلوكية.

إن املكانة العلمية للبحوث تتوقف إىل حد بعيد على ما يتسم به العلماء الباحثون من جتررد وموضوعية ونزاهة وحياد، 
 (. 2002وقواعد األخالقيات يف إجراء البحوث )خليل، وطه، باإلضافة عن االبتعاد عن انتهاك معايري 

ولذا فإن أعضاء هيئة التدريس باجلامعات مطالبون بتنمية الوعي لدى الطالب اجلامعي عموما وطالب الدراسات 
العليا على وجه اخلصوص بأخالقيات البحث الرتبوي، وبالتايل فإن الباحث الرتبوي مطالب بااللتزام باملعايري 

 والضوابط األخالقية للبحث الرتبوي لتحقيق أهدافه واالستفادة من نتائجه.
( إىل املسؤولية األخالقية للباحث من زاوية عالقتها بالناحية الفنية لتصميم األحباث،  1995ويعرض سويف )

لتحليل، مشريا اب اكاختيار املشكلة، وعينات الدراسة، والباحثني املساعدين، وكفاءة األداة ومستوى مالءمتها، وأسب
إىل االحنرافات واخلروقات الكثرية اليت ترتكب بوعي أو بدونه، متثل مظهرا من مظاهر اخلروج على قواعد أخالقيات 

( إىل أن خطة التحليالت اإلحصائية وعرضها وكتابة التقرير عن 20: 1992البحث العلمي. ويشري عبد اخلالق )
 النتائج ختضع مجيعا ملبادئ أخالقية.

ومن املهم أن يدرك اجلميع أن البحوث ليست يف جوهرها مشكوك فيها أخالقياً، وليست الفضائح العلمية هي 
املقصودة من أخالقيات البحث العلمي، ولكن على الطرف اآلخر هناك إخفاقات تتعلق بدقة وجودة البحوث قد 

ضوابط ال تتوقف على مراعاة الشروط والتدخل يف نفس السياق. ومن هنا ميكن القول إن أخالقيات البحث العلمي 
 األساسية يف البحث العلمي، بل ميكن تضمني دقة وجودة البحوث ضمن سياق أخالقيات البحث العلمي. وعلى 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Hecht%2C%20Jeffrey%20B.%22%7C%7Csl~~rl','');
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الرغم مما سبق ذكره فإن االهتمام بأخالقيات البحث العلمي جاء نتيجة لعدد من الفضائح املتتالية لبعض األعمال 

ان ها املشاركني ملخاطر جسيمة، وهناك بعض األمثلة الشهرية واليت أدت يف النهاية إىل إقامة جلالبحثية اليت تعرض في
 .((European Union, 2010 :15 مستقلة ملراجعة أخالقيات البحث العلمي

العتبارات اإن مراعاة الباحث للشروط املنهجية واتباعه األصول العلمية يف حبثه ــ تندرج من ناحية معينة ــ حتت 
األخالقية، وميكن أن نفهم هذه العالقة بشكل أفضل عندما نصوغ املسألة هبذه الصورة: إن عدم اتباع الشروط 
املنهجية يف البحث يعد أمرا غري أخالقي. ومن مث ميكن القول بأن مراعاة الشروط املنهجية من بني أخالقيات البحث 

روط املنهجية واالعتبارات األخالقية قد ال يكون حمددا حتديدا تاما العلمي، مع مالحظة أن اخلط الفاصل بني الش
(. أي أن التخلي عن هذه األخالقيات واالخالل هبا ليس فقط يف االنتحال واالحنياز 10: 1992)عبد اخلالق،

ام باملنهجية ز وعدم املوضوعية وغريها من القيم العلمية اليت ينبغي للباحث التحلي هبا، وإمنا هو كذلك يف عدم االلت
 العلمية الصحيحة يف اخلطوات اإلجرائية للبحث.

إن اإلخالل مبعايري أخالقيات البحث الرتبوي يف أي مرحلة من مراحله تعين فساد النتائج وبالتايل فساد البحث 
 وعدم صالحيته للتعميم، وبات هو املشكلة بعد أن كان وسيلة حلل املشكالت. 

 خالقية للبحث التربوي:ضوابط ومعايير المسؤولية األ
 قيامهم أثناء مراعاهتا اجيب اليت والضوابط إن مما يسهم يف حتقق أخالقيات البحث العلمي، التزام الباحثني باألصول

 : اليت تتمثل فيما يلي العلمي، البحث بإجراء
 واملشاكل اجاتاحل تلك حبوثهم تراعي حبيث الدويل، واجملتمع احمللي اجملتمع ومشاكل حاجات تفهم .1

 .وتنميتها حلها يف لتسهم
 البحثية، االتفاقيات إبرام عند وخاصة البحثي، الفريق أفراد معاملة يف واإلنصاف العدل قواعد مراعاة .2

 األحباث يف املدين اجملتمع مؤسسات مبشاركة واالهتمام بينهم؛ البحثية والعوائد املخصصات تقسيم
 .نتائجها من االستفادة يف وحقها

 حالة يف األضرار حجم تقليص على والعمل العلمي، بالبحث باملشاركني اإلضرار مواطن عن البعد .3
 .وقوعها
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 معني زمين توق وحتديد عنه، تنجم أن ميكن اليت املخاطر وحتديد البحث، من املرجوة الفوائد تقدير .4

 . البحوث إلهناء
 تقارير من كذل يرافق ما مع منه، االنتهاء وحىت العلمي البحث إعداد مراحل مجيع يف املوضوعية مراعاة .5

 .العلمي البحث يف املتبع املنهج ضمن ونشرها ونتائج
 .للنشر وتقدميه ثالبح إعداد يف العلمية املنهجية معايري وتطبيق املتميزة البحوث إجراء يف الدقة مراعاة .6
 .حقوقهم هلم ظحيف مبا أصحاهبا إىل واإلشارة االقتباس، ودقة األحباث، تأصيل يف العلمية األمانة مراعاة .7
 .يةالشخص حقوقهم على واحملافظة األحباث يف املشاركني لألشخاص والسالمة األمن قواعد مراعاة .8
 واحرتام إخالص،و  أمانة بكل تنفيذها على واحلرص الباحثني، مع املربمة والعقود باالتفاقيات االلتزام .9

 .لميالع بالبحث املتعلقة احلكومية والسياسات اجلامعية واألعراف القانونية واللوائح األنظمة
 هبدف له ملمنوحا احلق استخدام إساءة أو شخصية، منافع حتقيق يف نفوذه استغالل بعدم الباحث يلتزم .10

 ختاذا ضرورة مع اآلخر البعض حساب على الباحثني لبعض تسهيالت أو فرص، أو خدمات، منح
الدائمة  فيه )اللجنة املشاركني أو نتائجه، أو البحث، إجراء على ذلك تأثري ملنع الالزمة التدابري

 (.10-9: 1434ألخالقيات البحث العلمي، 
 ( فيما يلي: 48: 1975أما املسؤولية األخالقية للباحث الرتبوي فيوجزها الشيباين )

ملعريف اأن يستهدف من نشاطه البحثي خري جمتمعه وأمته، ونفعها وخدمة مصاحلها، وزيادة رصيدها  .1
يف تشخيص  موالتقين، وزيادة إنتاجيتها، وحتقيق تطورها وقوهتا، وحتقيق العدالة واملساواة والرفاهية، واإلسها

 ومواجهة وحل مشكالهتا
أن يلتزم بقضايا وأهداف وآمال جمتمعه وأمته، وأن يسعى خملصا لإلسهام يف حتقيقها من خالل اختيار  .2

واألساليب املقبولة خلقيا واليت تتمشى مع القيم األخالقية واإلنسانية املشروعات واملناشط والطرق 
 املرغوبة.

 أن يراعي القيم السائدة يف جمتمعه اليت يقرها الدين والعقل والعرف. .3
أن يلتزم بأخالقيات البحث الرتبوي وباملبادئ والقواعد اخللقية اليت تتضمنها القوانني األساسية، وأن  .4

ريها اطاته البحثية. ومن هذه األخالقيات: املوضوعية يف مجع البيانات وحتليلها وتفسيراعيها يف مجيع نش
 واستخالص النتائج منها، ويف إصدار األحكام العلمية، واحلياد الفكري، والتجرد عن األهواء، والدقة يف 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 95 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
، ويف مالحظة الظواهر، لعلميةالتعبري، ويف استعمال االصطالحات واملفاهيم، ويف اختيار العينات، وتصميم التجارب ا

ويف تصوير ودراسة الواقع، ويف التحكم يف املتغريات، ويف التنبؤ مبدى حدوث أو عدم حدوث الظاهرة يف املستقبل، 
وأمانة النقل واملالحظة، وحتري احلقيقة، وتصوير الواقع على ما هو عليه، وتقدمي فهم للظاهرة موضوع البحث يطابق 

قع، وفحص األدلة والتأكد من صدقها، والنظرة إىل األمور نظرة كلية، واالنفتاح الفكري والنفسي ما هي عليه يف الوا
 واملرونة الفكرية، وعدم التحيز وجتنب الغرور.

( لعدد من القيم العلمية اليت تشكل يف جمموعها األخالقيات 2-1: 2008ويف السياق نفسه يعرض األسدي )
 تمثل فيما يلي:   القيمية للعمل البحثي، واليت ت

املوضوعية: وتعين أخالقيا ذكر احلقائق اليت مت التوصل إليها كما هي سواء عززت وجهة نظر الباحث أو  .1
 تعارضت معها، دون أي تغيري أو حتريف عليها.

 الدقة: وتعين أخالقيا اعتماد مقاييس دقيقة مستندة إىل أسس علمية للوصول إىل نتائج مقبولة. .2
 يعين استخدام الطريقة العلمية املمنهجة يف الوصول إىل احلقيقة.العلمية: وهذا  .3
احليادية: أي االبتعاد عن التعصرب والتزمت والتمسك بالرأي والذاتية بل اتصاف الباحث باحليادية  .4

 واالحنياز كليا إىل احلقيقة العلمية أي أن يكون الباحث منفتحا عقليا.
 د الباحث على األدلة والرباهني الكافية إلثبات صحة النظرياتالداللة: وتعين أخالقيا ومهنيا أن يعتم .5

 والفرضيات للتوصل إىل احلل املنطقي املعزز باألدلة.
أن يدركوا املسؤوليات  كما ينبغي عليهم،  املعرفةينبغي أن يكون لدى الباحثني االهتمام مبجاالت تعزيز ومهم يكن فإنه 

ما هي، ولتحقيق ك  توصلوا إليهااخلاصة الواجبة عليهم يف هذا السبيل، واليت من أمهها متابعة وعرض احلقائق اليت 
ذلك اجيب عليهم تكريس طاقاهتم لتطوير وحتسني كفاءهتم األكادميية، كما ينبغي عليهم أيضا ممارسة النقد الذايت 

اءة استخدام مواقعهم  عدم إس يهم أيضاينبغي علكما ستخدام وتوسيع ونشر املعرفة.  الم، واالنضباط والعدل يف قراراهت
 (.12: 1434اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي، ) كباحثني لتحقيق مكاسب شخصية

ويف ضوء ما سبق سوف يتناول الباحث يف هذه الدراسة أخالقيات البحث الرتبوي من عدة جوانب على النحو 
 :اآليت
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ات يف وتتمثل هذه األخالقيأوال: أخالقيات البحث التربوي في جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 يف البحث ميسه أن على والوطنية، واحلرص الدينية الضوابط الباحث، ومراعاة إمكانات حدود يف املشكلة اختيار
 الدقة بدقة، والتزام ثالبح مصطلحات وأمهيته، وحتديد البحث أهداف حتديد يف اإلنسانية، واملوضوعية املعرفة تقدم

 مبوضوع صلتها لىع بناء السابقة الدراسات وأمانة، وحتديد بدقة املقتبسة النصوص العلمية، وتوثيق املادة مجع يف
 .السابقة الدراسات بنتائج االستشهاد عند البحث، واملوضوعية

احث باختيار منهج ويلتزم فيه البثانيا: أخالقيات البحث التربوي في جانب إجراءات التطبيق وجمع البيانات: 
الدراسة املناسب، وحتديد اجملتمع والعينة، وبناء أداة الدراسة بشكل صحيح، وحتكيمها، والدقة واألمانة يف تطبيقها، 

 وعرض البيانات مبوضوعية.
قيات تتعلق بالتحليل وهي أخاللتربوي في جانب تحليل البينات والنتائج وتفسيرها: ثالثا: أخالقيات البحث ا

واختيار األسلوب االحصائي املناسب، وحتليل البيانات وتفسريها بدقة، ومن مث استخالص النتائج وتفسريها واالبتعاد 
 عن الذاتية وعن املبالغة يف تعميم النتائج.

بط املعتمدة، وتتمثل يف كتابة اخلطة البحثية بإتقان وفق املعايري والضواالعلمية:  رابعا: أخالقيات عامة في الكتابة
 ومراعاة حسن الرتتيب والتنظيم، وسالمة الكتابة من األخطاء اللغوية والطباعية، ووضوح العبارة ودقتها.

 دراسات سابقة: 

أخالقيات البحث العلمي لدى طالب وهدفت الدراسة إىل التعرف على  (:هـ1434)الحبيب، وأبو كريم دراسة 
الكليات اإلنسانية يف جامعة امللك سعود. وتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس من محلة الدكتوراه 

والبالغ  1431/1432يف الكليات اإلنسانية )الرتبية، اللغات والرتمجة، اآلداب، العلوم اإلدارية( للفصل الثاين 
لى . وقد أظهرت نتائج الدراسة لتقديرات أفراد العينة عاملنهج الوصفي انوقد استخدم الباحث .( فراد250عددهم )

(، كما كان حال مجيع جماالت الدراسة 2.48األداة الكلية يقابل التقدير مبستوى متوسط، إذ بلغ املتوسط احلسايب )
دراسة إحصائية على األداة الكلية للالتقدير مبستوى متوسط، كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

 تُعزى ملتغريي اجلنس والرتبة األكادميية.
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إىل إبراز بعض األخطاء الشائعة يف استخدام اإلحصاء يف البحوث  الدراسة وهدفت (:2013)غنايم  دراسة
 احث املنهجالب واستخدم. الرتبوية، والكشف عن بعض أشكال التجاوزات األخالقية يف استخدام هذه اإلحصاءات

الوصفي. وقد قدمت الدراسة من خالل نتائجها تصورا مقرتحا ملعايري االستخدام األخالقي إلحصاء يف البحوث 
 الرتبوية.

توضيح أهم القيم اليت اجيب توافرها يف الباحثني والقائمني على  إىل الدراسة وهدفت (:م2012)سليمان  دراسة
حث النهج الوصفي. واستخدم البا املنهج الباحثة واستخدمت. إشكالياتهأمر البحث الرتبوي، والوقوف على أهم 

الوصفي التحليلي. وقد قدمت الدراسة من خالل نتائجها رؤية مقرتحة لبناء القيم الالزمة لتطوير البحث الرتبوي 
 باجلامعات املصرية.

عريب العلمي وموقف الباحث ال: وهدفت الدراسة إىل التعررف طبيعة أخالقيات البحث م(2008دراسة عبدالحي )
منها، ودور اجلامعات العربية يف تطوير البحث العلمي، والعوامل اليت تؤثر فيه، وأهم مشكالته، وقد استخدم الباحث 
املنهج الوصفي التحليلي، وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف البحث العلمي وقلة تقدير معطياته ونتائجه على املستوى 

ف تقييمها، وإمهال أعضاء هيئة التدريس وعدم إدراكهم  أن البحث العلمي جزء ال يتجزأ من العام للمجتمع، وضع
مهمتهم وعمله يف اجلامعة، وأن البحث العلمي العريب يلتزم إىل حد ما بقيم وعادات اجملتمع العريب، وال يوجد تناقض 

عية، وفقدان الثقة املطلوبة لدى املؤسسات الصنابني نتائجه وبني معتقداته الدينية، وعدم توفر احلد األدىن من الثقة 
 بني اجلهات اإلنتاجية وبني البحث العلمي العريب.

التعررف على مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا لقيم البحث  إىل الدراسة وهدفت (:م2005)األستاذ  دراسة
طبقت الوصفي. و  املنهج لباحثا واستخدم. العلمي، كما يتبدى من خالل خطاباهتم من وجهة نظر أساتذهتم

( أستاذا جامعيا ممن مارسوا اخلربة اإلشرافية على طلبة الدراسات العليا. وتشري نتائج الدراسة إىل 40الدراسة على )
أن ترتيب جماالت النسق القيمي على النحو التايل: البصرية الفكرية، يليه املوضوعية، مث العقالنية، مث حب االستطالع، 

 ومل يتأثر باملتغريات املتعلقة باألستاذ اجلامعي. %80ى القيم البحثية لديهم أقل من وكان مستو 

التعررف على أهم معامل وأبعاد األزمة األخالقية للبحث العلمي يف  إىل الدراسة وهدفت (:م2004)علي  دراسة
  استخدمتو . األخالقيمصر من أجل بناء دستور أخالقي للبحث العلمي، مع وضع مقرتح ألهم معايري الدستور 
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الوصفي. واستخدمت أسلوب دلفاي جبوالته املتعددة. وقد أكدت نتائج الدراسة على أمهية املعايري  املنهج الباحثة
األخالقية للبحث العلمي الالزمة ملواجهة عصر املعلوماتية، وهي املعايري اليت ضمنتها الباحثة للتصور املقرتح الذي 

 قدمته الدراسة.

التعررف على مستوى وعي التدريسيني يف كلييت اآلداب  إىل الدراسة وهدفت (:م2001)لقيسي وآخرون ا دراسة
والرتبية/ عدن بأخالقيات البحث العلمي من حيث املوقف األخالقي من قضايا الفرد واجملتمع، واملوقف األخالقي 

 املنهج لباحثا واستخدم. لوم االجتماعيةمن القضايا املنهجية، واملوقف من اخلصائص األخالقية للباحثني يف الع
 الوصفي. وتشري نتائج الدراسة إىل أن الرتاجع يف مستوى الوعي بأخالقيات البحث العلمي االجتماعي يعود إىل 

ضعف اعتياد البحث العلمي، واجلهل مبواثيق الشرف األخالقية للعلوم االجتماعية، والبيئة األكادميية احمليطة 
 واألجواء املتاحة هلم للنمو والتطورر املهين/ وهناك ما يتصل بالوازع األخالقي للباحثني أنفسهم.بالباحثني، 

وضع ميثاق أخالقي يضبط سري العملية البحثية وحيدد خطاها، هدفت الدراسة إىل و  (:م1996) بكرةدراسة 
حث املنهج شرية. واستخدم البويرسم اجتاهها، لتمكني البحث العلمي والرتبوي من حتقيق أهدافه يف خدمة الب

 وقد .الوصفي، وسار الباحث يف دراسته وفق الرؤية اإلسالمية لقضية البحث العلمي وأخالق العلماء والباحثني
إىل أن اإلخالص، والبحث عن احلق، والنظرة الشمولية، والبعد عن اهلوى، وااللتزام باملوضوعية، نتائج الدراسة أشارت 

لتواضع، والصدق واألمانة من أهم أخالقيات ومعايري الباحث العلمي. أما عن أخالقيات البحث واالنتفاع بالعلم، وا
العلمي اليت حتكم العالقة بني العامل وطالبه فتتمثل يف نشر العلم والتدرج فيه، وتقبل االختالف يف الرأي، وحب 

يؤمن الباحث  ث وعالقته بزمالئه يف أنالعلم والرغبة يف طلبه. أما أخالقيات البحث العلمي فيما يتعلق بالباح
بالتباين واختالف اآلراء، وضرورة وضع قواعد للحوار واملناقشة، وعقد الندوات واملؤمترات وحلقات النقاش لتبادل 

 اآلراء وإثارة األفكار وتوليد املعرفة.

خالص أهم تأصيل أخالقيات البحث االجتماعي، واست إىل الدراسة وهدفت (:م1995)البحيري  دراسة
أخالقيات البحث العلمي من وجهة نظر عينة من الباحثني وأعضاء هيئة التدريس. واستخدم الباحث النهج الوصفي 
التحليلي. وقد قدمت الدراسة من خالل نتائجها جمموعة من املعايري األخالقية املتعلقة بالبحث العلمي يف خمتلف 

 خطواته.
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 التعليق على الدراسات السابقة:

 ت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف جوانب واختلفت عنها يف جوانب أخرى، على النحو التايل:اتفق

تنوعت أهداف الدراسات السابقة بني معرفة أخالقيات البحث العلمي لدى الطالب ومستوى وعيهم  -
ذ(، وبني )األستابتلك األخالقيات كما يف دراسة )احلبيب وأبو كرمي( ودراسة )القيسي وآخرون( ودراسة 

التعررف على أهم معامل األزمة األخالقية يف البحث العلمي، والوقوف على طبيعة أخالقيات البحث العلمي  
كما يف دراسة )علي( ودراسة )عبد احلي(، وأخرى تناولت وضع ميثاق أخالقي يضبط سري العلمية البحثية، 

دراسة )علي(، بينما تناولت دراسات أخرى أهم أو دستور أخالقي للبحث العلمي كما يف دراسة )بكرة( و 
القيم اليت اجيب أن ميتلكها الباحث كما يف دراسة )سليمان(، أو الوقوف على أخطاء الباحثني يف اجلانب 
 اإلحصائي كما يف دراسة )غنامي(. بينما تناولت الدراسة احلالية مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي.

 يف تناول الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي مع دراسة )القيسي وآخرون(.اتفقت الدراسة احلالية  -

اتفقت الدراسة احلالية يف اختيارها ملعرفة واقع طلبة الدراسات العليا وطبيعة املرحلة فيما يتعلق بأخالقيات  -
ينما ب البحث الرتبوي مع كل من دراسة )احلبيب وأبو كرمي( ودراسة )القيسي وآخرون( ودراسة )األستاذ(،

 اختلفت يف ذلك مع كل من دراسة )غنامي، وسليمان، وعلي، وبكرة، والبحريي، وعبد احلي(.

اتفقت الدراسة احلالية يف اختيارها لبعد العينة مع كل من دراسة )احلبيب وأبو كرمي، واألستاذ، وعلي،  -
 والقيسي وآخرون، والبحريي(.

 يف استخدام املنهج الوصفي. تتفق الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة -

 تركز الدراسة احلالية على جانب الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي دون املمارسة الفعلية لتلك األخالقيات. -
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 منهج الدراسة

 لية الرتبيةكأعضاء هيئة التدريس باستخدم الباحث املنهج الوصفي )املسحي( وذلك عند إجراء دراسة مسحية آلراء 
استخدم الباحث  . وقدالوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طالب الدراسات العليا مستوىباحة جتاه اليف جامعة 

 االستبانة كأداة جلمع املعلومات.

 مجتمع الدراسة:

ن يف برامج الدراسات ممن يدررسو  جامعة الباحة،يف  كلية الرتبيةب أعضاء هيئة التدريسيتكون جمتمع الدراسة من مجيع 
 .هـ1436/1437(، خالل الفصل الدراسي األول من العام 57بالغ عددهم )وال العليا،

 عينة الدراسة:

( 46وبعد استبعاد االستبانات غري املكتملة وصل عدد العينة النهائية إىل ). عضوا (57تكونت عينة الدراسة من )
  :(1عضوا كما يوضحها اجلدول )

 (1جدول رقم )
 األوليةتوزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم 

 

 النسبة العدد التصنيف املتغريات

 الدرجة العلمية
 32.6 15 أستاذ مشارك فأعلى

 67.4 31 أستاذ مساعد

اخلربة يف عدد سنوات 
التدريس يف برامج 

 الدراسات العليا

 34.8 16 سنوات 5أقل من 
 32.6 15 سنوات 10إىل أقل من  5من 
 32.6 15 سنوات فأكثر10من 

 100.0 46 اجملموع
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( من اجملتمع األصلي %80، ميثلون ما نسبته )من أعضاء هيئة التدريس( 46وبذلك بلغ جمموع عدد أفراد العينة )
 للدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

استخدم الباحث يف معاجلة بيانات هذه الدراسة األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة الدراسة وأهدافها، وهي: 
( Mean(، املتوسط احلسايب )(Cronbach Alpha(، معامل ألفا كرونباخPearsonارتباط بريسون)معامل 

 .، اختبار مان ــــــ وتيناختبار )ت(، اختبار)ف(، (Standard Deviation)االحنراف املعياري 

 أداة الدراسة:

اسات العليا من لدى طالب الدر مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي على  استخدم الباحث االستبانة للتعرف
ى الدراسات ُصممت االستبانة بعد االطالع علد ، وقوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة الباحة

، وأبو كرمي، )احلبيب واالستفادة منها، من أمهها دراسة أخالقيات البحث العلمي والرتبوياليت تناولت  السابقة
 حماور:  أربعة، وتكونت االستبانة من (1995(، ودراسة )البحريي،2004ي،(، ودراسة )عل56: 1434

 (.12احملور األول: أخالقيات البحث الرتبوي يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة، وعدد فقراته )
 (.12احملور الثاين: أخالقيات البحث الرتبوي يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات، وعدد فقراته )

 (.14احملور الثالث: أخالقيات البحث الرتبوي يف جانب حتليل البيانات والنتائج وتفسريها، وعدد فقراته )
 (.8) فقراته وعدد أخالقيات عامة يف الكتابة العلمية :الرابع احملور

 صدق األداة وثباتها:
جمموعة من احملكمني من من خالل عرضها على  لألداة مت التحقق من الصدق الظاهري أوال: صدق األداة:

وقد تكونت األداة يف (. 18املختصني وخرباء الرتبية من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية، وعددهم )
( فقرة، والرابع 19( فقرة، والثالث )14( فقرة، والثاين )17صورهتا األولية من أربعة حماور تضمن احملور األول )

ويف ضوء مالحظاهتم وآرائهم مت تعديل بعض الفقرات وحذف بعضها ( فقرة. 62)(، وكان جمموع فقرات احملاور12)
 ( فقرة. واستخدم معامل ارتباط بريسون 46حماور تتضمن) أربعةلتصبح االستبانة يف صورهتا النهائية مكونة من 
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الكلية  الدرجةبستبانة )االتساق الداخلي( لقياس معامل الصدق الداخلي، وذلك بإاجياد معامل االرتباط بني بنود اال

كما يتضح   (0,01للمحور املنتمية إليه، وكانت النتائج اليت مت احلصول عليها كلها )دالة إحصائيا( عند مستوى)
 صدق االتساق الداخلي:  (:3( واجلدول)2من اجلدول)

 مية إليه:املنتمعامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود االستبانة، بالدرجة الكلية للمحور  -1-1
 معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه (2جدول رقم )

 م معامل االرتباط م احملور
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط م

الوعي يف جانب اإلطار 
 النظري والدراسات السابقة

1 0.4539** 5 0.8252** 9 0.5715** 
2 0.5478** 6 0.7730** 10 0.7379** 
3 0.6220** 7 0.8293** 11 0.7611** 
4 0.7334** 8 0.6972** 12 0.8107** 

الوعي يف جانب إجراءات 
 التطبيق ومجع البيانات

13 0.6475** 17 0.7692** 21 0.7483** 
14 0.8089** 18 0.7814** 22 0.6661** 
15 0.8433** 19 0.7442** 23 0.7133** 
16 0.7904** 20 0.2997* 24 0.8468** 

الوعي يف جانب حتليل 
 االبيانات والنتائج وتفسريه

25 0.5570** 30 0.7946** 35 0.7286** 
26 0.6543** 31 0.7725** 36 0.7188** 
27 0.6519** 32 0.7920** 37 0.7125** 
28 0.8136** 33 0.8503** 38 0.8135** 
29 0.7418** 34 0.8233**   

باألخالقيات العامة الوعي 
 يف الكتابة العلمية

39 0.6151** 42 0.7300** 45 0.7594** 
40 0.7890** 43 0.5590** 46 0.7591** 
41 0.7631** 44 0.7739**   
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 0.01** دالة عند مستوى 

 معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود االستبانة، بالدرجة الكلية لالستبانة: -1-2
 (3رقم ) جدول

 معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة

 م معامل االرتباط م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط م

1 0.4401** 13 0.5515** 25 0.5465** 37 0.6996** 
2 0.5549** 14 0.7688** 26 0.6170** 38 0.7820** 
3 0.6502** 15 0.8254** 27 0.6177** 39 0.5430** 
4 0.7254** 16 0.8572** 28 0.8252** 40 0.7091** 
5 0.8020** 17 0.7531** 29 0.7202** 41 0.7140** 
6 0.7315** 18 0.7518** 30 0.7637** 42 0.6509** 
7 0.7392** 19 0.7397** 31 0.7275** 43 0.4683** 
8 0.6249** 20 0.2006 32 0.7399** 44 0.7902** 
9 0.5462** 21 0.7164** 33 0.7940** 45 0.7420** 

10 0.6544** 22 0.5307** 34 0.7698** 46 0.7742** 

11 0.7097** 23 0.6294** 35 0.6945**   

12 0.7377** 24 0.8263** 36 0.7245**   

  0.01** دالة عند مستوى 
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 معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني حماور االستبانة، بالدرجة الكلية لالستبانة: -1-3

 (4جدول رقم )
 معامالت ارتباط محاور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل االرتباط احملور

 **0.9449 الوعي يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة
 **0.9494 الوعي يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات
 **0.9605 الوعي يف جانب حتليل البيانات والنتائج وتفسريها

 **0.9374 الوعي باألخالقيات العامة يف الكتابة العلمية

 0.01** دالة عند مستوى                         
 كرونباخ  ألفا معامل استخدام طريق عن الدراسة أداة ثبات حساب متر  كما  ثانيا: ثبات األداة:

(CronpakAlpha) واجلدول. االستبانة ثبات على يدل مما مرتفع معامل وهو( 0.98) الثبات معامل وكان 
 .االستبانة حماور من حمور لكل البحث أداة ثبات معامالت يوضرح( 5)

 (5جدول رقم )
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

 احملور
عدد 
 البنود

معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 0.91 12 الوعي يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة
 0.92 12 الوعي يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات

 0.94 14 حتليل البيانات والنتائج وتفسريهاالوعي يف جانب 
 0.86 8 الوعي باألخالقيات العامة يف الكتابة العلمية

 0.98 46 الثبات الكلي لالستبانة
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ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة. حيث مت إعطاء 

(، وبعد ذلك مت تصنيف تلك اإلجابات إىل ثالثة مستويات 1، منخفض=2متوسط=، 3وزن للبدائل: )مرتفع=
 متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:

 0.67=  3( ÷ 1-3عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة
 لنحصل على التصنيف التايل:

 (6جدول رقم )
 أداة البحثتوزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في 

 مدى املتوسطات الوصف

 3.00 – 2.34 مرتفع

 2.33 – 1.68 متوسط

 1.67 – 1.00 منخفض

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

مستوى الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا في جانب  ما: األول السؤال -1-1
 اإلطار النظري والدراسات السابقة؟

 والرتب املعيارية، اتواالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابق السؤال على ولإلجابة
 (:7) اجلدول يف كما  النتائج وجاءت الدراسة، عينة أفراد إلجابات

 (7جدول رقم )
 ستوىمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة حول 

 الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا في جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 املعيـــار م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 الوعي

 الرتتيب

2 
مراعاة الضوابط الدينية والوطنية عند اختيار مشكلة 

 البحث.
 1 مرتفع 0.45 2.80

 2 متوسط 0.70 2.33 استخدام النص املقتبس دون تعديل أو حتريف. 9

11 
حتديد الدراسات السابقة بناء على صلتها مبوضوع 

 البحث.
 3 متوسط 0.70 2.22

1 
اختيار مشكلة البحث يف حدود إمكانات الباحث 

 ومرحلته الدراسية.
 4 متوسط 0.60 2.15

12 
الدراسات املوضوعية عند االستشهاد بنتائج 

 السابقة.
 4 متوسط 0.70 2.15

 6 متوسط 0.72 2.13 توثيق النصوص املقتبسة بدقة وأمانة. 7
 7 متوسط 0.79 2.04 حتديد مصطلحات البحث بدقة. 5

3 
احلرص على أن يسهم البحث يف تقدم املعرفة 

 اإلنسانية.
 8 متوسط 0.71 2.02

 8 متوسط 0.71 2.02 املوضوعية يف حتديد أهداف البحث وأمهيته. 4

8 
فصل االقتباسات عن اآلراء الشخصية للباحث 

 بآليات واضحة.
 10 متوسط 0.79 2.00

 11 متوسط 0.68 1.98 املوضوعية يف استخدام النصوص املقتبسة. 10
 11 متوسط 0.75 1.98 التزام الدقة يف مجع املادة العلمية. 6

 2.15 المتوسط* العام للمحور

 درجات 3احلسايب من * املتوسط 
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مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات ) األول احملور أنر ( 7) السابق اجلدول من يتضح
 مستوى عند منها عبارة واحدة جاءت عبارة،( 12) من يتكون( العليا يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة

 للمقياس األوىل الفئة ضمن يقع املتوسط وهذا( 2.80) هلا احلسايب املتوسط جاء حيث( 2) العبارة وهي( مرتفع)
 عند عبارة( 11) وعددها احملور عبارات باقي جاءت حني يف(. 3.00-2.34) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج
 احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 11، 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4، 3 ،1) العبارات وهي( متوسط) مستوى

 بني ما رتاوحت اليت الثالثي املتدرج للمقياس الثانية الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.33-1.98) بني هلا
أن هناك قصورا لدى طلبة الدراسات العليا يف العناية باإلطار النظري  النتيجة إىل هذه وتشري(. 1.68-2.33)

أمهية مبوضوع الدراسة، ورمبا يعود هذا القصور إىل عدم اقتناع الطلبة بوالدقة يف اختيار الدراسات السابقة ذات الصلة 
هذه اخلطوة من خطوات البحث العلمي وبالتايل عدم بذل اجلهد الكايف عند مجع املادة العلمية واختيار الدراسات 

بعض الطالب ال  ( من أن1434السابقة املتعلقة مبوضوع البحث، وهو ما تؤكده نتيجة دراسة )احلبيب، وأبو كرمي،
  .يبذل اجلهد املطلوب يف إعداد املادة العلمية واالطالع على الدراسات السابقة ذات االرتباط املباشر مبوضوع الدراسة

 حصلت" البحث مشكلة اختيار عند والوطنية الدينية الضوابط مراعاة( " 2) الفقرة أن إىل كذلك  اجلدول ويشري
( 2008وهي بذلك تتفق مع دراسة )عبداحلي،  (0.45) معياري رافباحن( 2.80) حسايب متوسط أعلى على

اليت أشارت إىل أن البحث العلمي العريب يلتزم إىل حٍد ما بقيم وعادات اجملتمع العريب وال يوجد تناقض بني نتائجه 
سك بأخالقيات ( اليت تؤكد على أن التم2001وبني معتقداته الدينية، كما تتفق مع نتائج دراسة )القيسي وآخرون، 

املواطنة ال تعزز فقط ترسيخ الوعي بدور الباحث بوصفه مواطنا وال متنحه احلصانة الالزمة واحلماية املطلوبة ملنع 
تسخري النتاج العلمي لإلضرار باملصاحل الوطنية أو التصدي للممارسات اهلادفة لطمس معامل اهلوية الوطنية فقط بل 

( 2012هنة وااللتزام بقوانينها، وتتفق كذلك مع ما دعت إليه دراسة )سليمان، وإىل ترسيخ الوعي بأخالقيات امل
 ويعزو الباحث ذلك إىل أن واقع اجملتمع هو الذي اجيعل من االهتمام باحلس الوطين والوازع األخالقي للباحثني.

ضمن ذلك أيضا ه، ويتالضوابط الدينية يف مقدمة املعايري واملؤشرات لدى الباحث املسلم عند اختيار مشكلة حبث
 مبتوسط ةالثاني املرتبة يف" حتريف أو تعديل دون املقتبس النص استخدام( " 9) الفقرة الضوابط الوطنية. وجاءت

وتشري هذه النتيجة إىل أن الباحثني حباجة إىل تنمية الوعي باألمانة  (0.70) معياري باحنراف( 2.33) حسايب
  كذلك  .العلمية عند استخدام النصوص املقتبسة، وتدريبهم على االستخدام الصحيح هلا بعيدا عن التحريف والتعديل
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 مجع يف الدقة التزام ( "6والفقرة )"  املقتبسة النصوص استخدام يف املوضوعية( " 10) الفقرة أن النتائج من يظهر
( و 10للفقرة ) (0.68) معياري باحنراف( 1.98) حسايب مبتوسط األخرية املرتبة يف العلمية " جاءت املادة

( اليت أشارت إىل أن هناك مثانية جوانب 1995(، وختتلف هذه النتيجة مع دراسة )البحريي، 6( للفقرة )0.75)
 لدى الطالب الباحثني، من أمهها جوانب: الوضوح، والصدق، %75أخالقية هي اليت تتحقق بنسب تزيد عن 

( إىل أن 1996واملوضوعية. ويف ذلك إشارة إىل أمهية العناية بعدد من القيم البحثية حيث أشارت دراسة )بكرة، 
االلتزام باملوضوعية، واالنتفاع بالعلم، والتواضع، والصدق واألمانة من أهم أخالقيات ومعايري الباحث العلمي. كما 

 تحلىي أن اجيب اليت الفضائل أولويات من تعد العلمية ألمانةا أن إىل( 1434 كرمي،  وأبو احلبيب،) دراسة أشارت
 لديهم، وفرةاملت املعلومات من للتحقق الكايف اجلهد بذل عدم إىل تعود األسباب أن موضحا واملفكر، العامل هبا

 البيانات توظيف أو قلالن يف الدقة حتري وضعف عليها، حصلوا اليت واملعلومات البيانات بأمهية بعضهم جهل وكذلك
 .مالئم بشكل

 استجابات أن إىل يشري وهذا( 3) من( 2.15) يبلغ احملور هلذا الكلي احلسايب املتوسط أن كذلك  اجلدول ويوضح 
 النظري اإلطار بجان يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى"  حنو العينة أفراد

ى ، مما يعين أمهية تفعيل دور عضو هيئة التدريس يف رفع مستو (متوسط) مستوى عند جاءت"  السابقة والدراسات
الوعي هبذه األخالقيات لدى طلبة الدراسات العليا املتعلقة هبذا اجلانب الذي يعد خطوة أساسية يف بناء معرفة 

 . جديدة وإنتاج حبث علمي جاد ومثمر

 جانب في االعلي الدراسات طلبة لدى التربوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى ما: الثاني السؤال -1-2
 إجراءات التطبيق وجمع البيانات؟

 والرتب املعيارية، اتواالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابق السؤال على ولإلجابة
 (:8) اجلدول يف كما  النتائج وجاءت الدراسة، عينة أفراد إلجابات
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 (8جدول رقم )

 ستوىمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة حول 
 الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا في جانب إجراءات التطبيق وجمع البيانات

 املعيـــار م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 الوعي

 الرتتيب

20 
احلصول على املوافقات الرمسية الالزمة لتطبيق أداة 

 البحث.
 1 مرتفع 0.47 2.78

22 
جتنب االستخفاف بأفراد العينة مهما كان مستواهم 

 االجتماعي أو التعليمي.
 2 مرتفع 0.56 2.67

 3 مرتفع 0.58 2.61 اختيار منهج البحث املناسب للموضوع. 13
 4 مرتفع 0.62 2.59 املعلومات وخصوصية البحث.احلفاظ على سرية  23

14 
الدقة يف اختيار جمتمع البحث املمثل للمصدر 

 احلقيقي للمعلومات.
 5 مرتفع 0.71 2.39

 6 متوسط 0.70 2.30 األمانة يف التطبيق على عينة البحث املختارة. 21

17 
صياغة فقرات أداة الدراسة بشكل خياطب العقل ال 

 العاطفة.
 7 متوسط 0.62 2.28

15 
اختيار عينة البحث وفق الضوابط املنهجية للبحث 

 الرتبوي.
 7 متوسط 0.75 2.28

24 
املوضوعية والنزاهة يف عرض ما مت مجعه من بيانات 

 ومعلومات.
 9 متوسط 0.67 2.24

19 
اختيار احملكمني من ذوي القدرات العلمية واخلربات 

 املتخصصة.
 9 متوسط 0.77 2.24
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18 
إجراء اختبارات الصدق والثبات الالزمة ألداة 

 البحث.
 11 متوسط 0.80 2.17

 12 متوسط 0.72 2.13 التزام الدقة عند اختيار األداة وبنائها. 16

 2.39 المتوسط* العام للمحور

 
 درجات 3* املتوسط احلسايب من 

 دراساتال طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى) الثاين احملور أن( 8) السابق اجلدول من يتضح
 مستوى عند منها مخس عبارات جاءت عبارة،( 12) من يتكون( البيانات ومجع التطبيق إجراءات جانب يف العليا

( 2.78-2.39) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 14، 23، 13، 22، 20) العبارات وهي( مرتفع)
 حني يف(. 3.00-2.34) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج للمقياس األوىل الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه

 ،18 ،19 ،24 ،15 ،17 ،21) العبارات وهي( متوسط) مستوى عند( 7) وعددها احملور عبارات باقي جاءت
 قياسللم الثانية الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.13-2.30) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 16

إىل أن طلبة الدراسات العليا لديهم وعي  النتيجة هذه وتشري(. 2.33-1.68) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج
يف اجلوانب اإلجرائية للبحث املتعلقة باجلوانب اإلدارية، إال أن هذا الوعي ينتابه شيء من القصور عند تطبيق 

 الفقرات.إجراءات مجع البيانات كما هو واضح يف بقية 
 لتحص" البحث أداة لتطبيق الالزمة الرمسية املوافقات على احلصول( " 20) الفقرة أنر  إىل كذلك  اجلدول ويشري
وختتلف هذه النتيجة مع دراسة  عند مستوى )مرتفع(، (0.47)معياري باحنراف( 2.78)حسايب متوسط أعلى على

بة املرتبة األخرية مبستوى )متدن( ويفسر الباحثان ذلك برغ( حيث احتلت العبارة نفسها 1434)احلبيب، وأبو كرمي،
بعض الطالب يف ختطي العقبات البريوقراطية اليت قد تؤخر أو تعطل تطبيق األداة، لكنه تصرفا يعد إخالال بأخالقيات 

 وأ االجتماعي مستواهم كان  مهما العينة بأفراد االستخفاف جتنب( " 22)الفقرة البحث العلمي. يف حني جاءت
 الفقرة أنر  النتائج من يظهر كذلك(.  0.56) معياري باحنراف( 2.67) حسايب مبتوسط الثانية املرتبة يف" التعليمي 

 ( " إجراء اختبارات الصدق والثبات الالزمة ألداة البحث" جاءت يف الرتتيب قبل األخرية مبتوسط حسايب 18)
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( اليت أشارت إىل أن هناك بعض 2013( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )غنامي،0.80( واحنراف معياري )2.17)
 عند الدقة التزام"  (16)الرسائل العلمية اليت توجد فيها أخطاء يف حساب الصدق والثبات املستخدم. بينما الفقرة 

، ويف ضوء (0.72) معياري باحنراف( 2.13) حسايب طمبتوس األخرية املرتبة يف جاءت"  وبنائها األداة اختيار 
نتائج هاتني الفقرتني يشري الباحث إىل أن هناك حاجة إىل رفع مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى 
الطلبة، وأن وقوعهم يف مثل هذه األخطاء املنهجية يف البحث يعود إىل ضعف اعتياد البحث العلمي، واجلهل مبواثيق 

ألخالقية للعلوم االجتماعية، والبيئة األكادميية احمليطة بالباحثني، واألجواء املتاحة هلم للنمو والتطورر املهين، الشرف ا
(. 2001وهناك ما يتصل بالوازع األخالقي للباحثني أنفسهم كما تشري إىل ذلك نتائج دراسة )القيسي وآخرون،

أشارت إىل أن ضعف امتالك الطالب لقيم األمانة العلمية  ( يف نتائج دراسته اليت2005وهو ما يؤكده )األستاذ،
يرجع إىل عدم دراسة مساقات دراسية خاصة بأخالقيات البحث العلمي اليت توضح وجود مواثيق وتشريعات أخالقية 
لكل ممارسة للبحث العلمي، وقد يكون السبب راجعا إىل عدم وجود نظام احملاسبة، والذي يرتتب عليه عقوبات 

 يف حال عدم االلتزام بآداب البحث وقيمه. معينة

 أن إىل يشري وهذا( 3) من( 2.39) يبلغ احملور هلذا الكلي احلسايب املتوسط أنر  كذلك  اجلدول ويوضح 
 جانب يف لعلياا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى"  حنو العينة أفراد استجابات

لكون ، مما يعين أن طلبة الدراسات العليا ميت(مرتفع) مستوى عند جاءت"  البيانات ومجع التطبيق إجراءات
  .وعيا بأخالقيات البحث الرتبوي املتعلقة باجلوانب اإلجرائية لتطبيق الدراسة ومجع البيانات

 جانب في االعلي الدراسات طلبة لدى التربوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى ما: الثالث السؤال -1-3
 تحليل البيانات والنتائج وتفسيرها؟

 والرتب املعيارية، اتواالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابق السؤال على ولإلجابة
 (:9) اجلدول يف كما  النتائج وجاءت الدراسة، عينة أفراد إلجابات

 (9جدول رقم )
 ستوىمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة حول 

 الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا في جانب تحليل البيانات والنتائج وتفسيرها
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 املعيـــار م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 الوعي

 الرتتيب

 1 مرتفع 0.58 2.39 عرض البيانات بطريقة واضحة للقارئ. 28

29 
حتري األمانة والصدق عند عرض البيانات 

 وحتليلها.
 1 مرتفع 0.65 2.39

27 
استبعاد االستجابات اليت ثبت عدم صالحيتها 

 قبل إدخال البيانات.
 3 مرتفع 0.71 2.37

31 
 حتليل البيانات وتفسريها يف ضوء ظروف اجملتمع

 الذي أجري فيه البحث.
 4 متوسط 0.70 2.33

30 
التزام الباحث بتقدمي بيانات صحيحة عن جتاربه 

 وأحباثه مهما كانت النتيجة.
 5 متوسط 0.65 2.26

32 
الصدق واألمانة عند استخالص النتائج وعرضها 

 وتفسريها.
 5 متوسط 0.68 2.26

25 
اختيار املعاجلات اإلحصائية املناسبة ألهداف 

 البحث.
 7 متوسط 0.70 2.22

 8 متوسط 0.65 2.20 احلذر من املبالغة يف تعميم نتائج البحث. 37

36 
االبتعاد عن الذاتية عند استخالص النتائج من 

 واقع البيانات.
 8 متوسط 0.69 2.20

26 
استخدام األسلوب األنسب يف التحليل بصرف 

 النظر عن صعوبته أو سهولته.
 10 متوسط 0.67 2.15

 10 متوسط 0.67 2.15 مناقشة نتائج البحث بوضوح وحيادية. 33
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34 
تفسري نتائج البحث مبنطقية وفقا ألهدافه 

 وإجراءاته.
 12 متوسط 0.74 2.11

 13 متوسط 0.76 2.04 استخالص توصيات البحث يف ضوء نتائجه. 38
 13 متوسط 0.79 2.04 مقارنة نتائج البحث بنتائج الدراسات السابقة. 35

 2.22 المتوسط* العام للمحور

 درجات 3* املتوسط احلسايب من 

 لدراساتا طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى) الثالث احملور أن( 9) السابق اجلدول من يتضح 
 مستوى عند منها عبارات ثالث جاءت عبارة،( 14) من يتكون( وتفسريها والنتائج البيانات حتليل جانب يف العليا

 وهذه( 2.39-2.37) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 27 ،29 ،28) العبارات وهي( مرتفع)
ويف هذه النتيجة (. 3.00-2.34) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج للمقياس األوىل الفئة ضمن تقع املتوسطات

، من خالل اختاذ اإلجراءات الالزمة اليت حتقق ذلكإشارة إىل أن الطلبة لديهم وعي بأمهية اخلروج بنتائج صادقة 
 عبارة( 11) اوعدده احملور عبارات باقي جاءت حني وإىل دور املشرف ومتابعته للخطوات اإلجرائية لطالبه. يف

 حيث( 35، 38، 34، 33، 26 ،36 ،37 ،25 ،32 ،30 ،31) العبارات وهي( متوسط) مستوى عند
 تدرجامل للمقياس الثانية الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.33-2.04) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت
 (. 2.33-1.68) بني ما ترتاوح اليت الثالثي

 األمانة ( " حتري29والفقرة )" للقارئ واضحة بطريقة البيانات عرض( "28) الفقرة أنر  إىل كذلك  اجلدول ويشري
 (0.58) معياري باحنراف( 2.39) حسايب متوسط أعلى على وحتليلها" حصلت البيانات عرض عند والصدق
 بلق صالحيتها عدم ثبت اليت االستجابات استبعاد( " 27) الفقرة وجاءت (،29( للفقرة )0.65( و)28للفقرة )
ويرى الباحث أن هذا مؤشر  (0.71)معياري باحنراف( 2.37)حسايب مبتوسط الثانية املرتبة يف" البيانات إدخال

دراسة  تيجةن مع تتفق النتيجة وهذه إاجيايب حنو حتقق معايري ألخالقيات البحث الرتبوي لدى الطلبة،
( اليت أشارت إىل أن الوضوح لدى الطالب الباحثني يعد من اجلوانب األخالقية اليت تتحقق 1995)البحريي،

 ( اليت تشري إىل ضعف امتالك الطالب لقيم األمانة.2005، وختتلف مع دراسة )األستاذ،%75بنسب تزيد عن 
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 البحث نتائج " مقارنة (35والفقرة ) " نتائجه ضوء يف البحث توصيات استخالص"  (38الفقرة ) جاءت بينما
 ( و 38للفقرة ) (0.76) معياري باحنراف( 2.04) حسايب مبتوسط األخرية املرتبة السابقة " يف الدراسات بنتائج

( ويشري ذلك إىل وجود خلل يف جانب التعامل مع نتائج الدراسة بشكل جيد وتوصياهتا 35( للفقرة )0.79)
( اليت تؤكد على 2001واستخالصها وصياغتها، ويف ذلك إشارة أيضا إىل ما دعت إليه دراسة )القيسي وآخرون، 

 تياد البحث العلمي، ودراسةأن الرتاجع يف مستوى الوعي بأخالقيات البحث العلمي يعود إىل ضعف اع
( اليت تشري إىل أن هناك العديد من اآلثار السلبية املرتتبة على أخطاء التحليل اإلحصائي واملعاجلات  2013)غنامي،

 اإلحصائية للبحوث والرسائل الرتبوية، ميكن إاجيازها يف: البعد عن املوضوعية والتحيز مما يفقد البحوث قيمتها العلمية،
 ق يف النتائج اليت تنتهي إليها هذه البحوث، واستخدام منهجية معينة يف غري موضعها.وعدم الوثو 

 استجابات أن إىل يشري وهذا( 3) من( 2.22) يبلغ احملور هلذا الكلي احلسايب املتوسط أن كذلك  اجلدول ويوضح
 البيانات حتليل بجان يف العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي البحث بأخالقيات الوعي مستوى " حنو العينة أفراد

 (. متوسط) مستوى عند جاءت"  وتفسريها والنتائج

 الدراسات لبةط لدى العلمية الكتابة في العامة باألخالقيات الوعي مستوى ما: الرابع السؤال -1-4
 العليا؟ 

 والرتب املعيارية، اتواالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابق السؤال على ولإلجابة
 (:10) اجلدول يف كما  النتائج وجاءت الدراسة، عينة أفراد إلجابات

 (10جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة

 مستوى الوعي باألخالقيات العامة في الكتابة العلمية لدى طلبة الدراسات العليا الدراسة حول 
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 املعيـــار م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 الوعي

 الرتتيب

43 
االستفادة من املصادر الثانوية إذا تعذر الوصول 

 للمصادر األصلية.
 1 مرتفع 0.66 2.52

 2 مرتفع 0.65 2.39 وترتيب فصوله.حسن تنظيم البحث  40
 3 مرتفع 0.60 2.35 مجع املادة العلمية بناء على صلتها مبوضوع البحث. 44

39 
إعداد خطة البحث يف ضوء الضوابط واملنهجية 

 املتبعة يف الكلية.
 3 مرتفع 0.67 2.35

 5 متوسط 0.58 2.28 وضوح الكتابة وتنظيمها. 41
 6 متوسط 0.71 2.17 األفكار املتباينة.التزام احلياد يف عرض  46
 7 متوسط 0.66 1.91 االهتمام باجلانب التأصيلي عند مجع املادة العلمية. 45

42 
الرجوع إىل املصادر األولية واألصلية جلمع املادة 

 العلمية.
 8 متوسط 0.71 1.76

 2.22 المتوسط* العام للمحور

 
  درجات 3* املتوسط احلسايب من     

 طلبة دىل العلمية الكتابة يف العامة باألخالقيات الوعي مستوى) الرابع احملور أنر ( 10) السابق اجلدول من يتضح
، 43) العبارات وهي( مرتفع) مستوى عند منها أربع عبارات جاءت عبارات،( 8) من يتكون( العليا الدراسات

 الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.52-2.35) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 39، 44، 40
، وهذه النتيجة تشري إىل أن الطلبة قد استفادوا (3.00-2.34) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج للمقياس األوىل

من الدراسة املنهجية يف هذا اجلانب من خالل إعداد اخلطة وحسن التنظيم ومجع املادة العلمية ذات الصلة باملوضوع 
  عبارات( 4) هاوعدد احملور عبارات باقي جاءت حني  تشكيل وعيهم جتاه هذه املهارات البحثية. يفمما أسهم يف
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-1.76) بني هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( 42، 45، 46، 41) العبارات وهي( متوسط) مستوى عند
 (. 2.33-1.68) بني ما ترتاوح اليت الثالثي املتدرج للمقياس الثانية الفئة ضمن تقع املتوسطات وهذه( 2.28

 "األصلية  للمصادر الوصول تعذر إذا الثانوية املصادر من االستفادة( " 43) الفقرة أن إىل كذلك  اجلدول ويشري 
 تنظيم حسن( "40) الفقرة وجاءت ،(0.66) معياري باحنراف( 2.52) حسايب متوسط أعلى على حصلت
 من يظهر كذلك(.  0.65) معياري باحنراف( 2.39) حسايب مبتوسط الثانية املرتبة يف" فصوله وترتيب البحث
 مبتوسط خريةقبل األ املرتبة يف جاءت"  العلمية املادة مجع عند التأصيلي باجلانب االهتمام( " 45) الفقرة أن النتائج
( من 1995، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة )البحريي، (0.66) معياري باحنراف( 1.91) حسايب

أن ضعف خربة بعض الباحثني يف اجلوانب اإلسالمية املرتبطة مبوضوعات البحث لتأصيلها إسالميا تعد من العوامل 
 األولية املصادر إىل الرجوع( " 42) الفقرة املعيقة لتطبيق اجلوانب األخالقية يف البحث العلمي. يف حني جاءت

، ويعزو (0.71) معياري باحنراف( 1.76) حسايب مبتوسط األخرية تبةاملر  يف جاءت" العلمية املادة جلمع واألصلية
الباحث ذلك إىل اكتفاء الباحث باملراجع الثانوية أو ما تسمى بالوسيطة أثناء مجعه للمادة العلمية، دون بذل اجلهد 

 ( من هذا احملور على أعلى متوسط حسايب. 43للوصول إىل املصادر األولية واألصلية، وهذا ما يؤيده حصول الفقرة )

 استجابات أن إىل يشري وهذا( 3) من( 2.22) يبلغ احملور هلذا الكلي يباحلسا املتوسط أن كذلك  اجلدول ويوضح 
 عند جاءت"  لياالع الدراسات طلبة لدى العلمية الكتابة يف العامة باألخالقيات الوعي مستوى"  حنو العينة أفراد

 (. متوسط) مستوى

 العليا الدراسات طلبة لدى التربوي بأخالقيات البحث الوعي لمستوى تنازلياً  وترتيبها الحسابية المتوسطات
  التدريس: هيئة أعضاء نظر وجهة من

 (11جدول رقم )
 مستوى الوعي بأخالقياتالمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً ل

 البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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 احملاور
املتوسط* 

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
مستوى 

 الوعي
 الرتتيب

 4 متوسط 0.49 2.15 الوعي يف جانب اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1 مرتفع 0.49 2.39 الوعي يف جانب إجراءات التطبيق ومجع البيانات
 2 متوسط 0.51 2.22 الوعي يف جانب حتليل البيانات والنتائج وتفسريها

 2 متوسط 0.47 2.22 العلميةالوعي باألخالقيات العامة يف الكتابة 

  متوسط 0.47 2.25 الدرجة الكلية للوعي بأخالقيات البحث العلمي

 درجات 3* املتوسط من           
 لبةط لدى الرتبوي بأخالقيات البحث الوعي مستوى حول الدراسة عينة إلجابات( 11) السابق اجلدول يشري

 حمور أن إىل إشارة فيهو  تنازليا، ترتيبها بعد( االستبانة حماور) إىل التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من العليا الدراسات
يف املرتبة  يليه ،(2.39) حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف جاء( البيانات ومجع التطبيق إجراءات جانب يف الوعي)

 الكتابة يف العامة قياتباألخال )الوعيوحمور ( وتفسريها والنتائج البيانات حتليل جانب يف الوعي) الثانية كل من حمور
 الدراساتو  النظري اإلطار جانب يف الوعي) حمور أخريا يف املرتبة الرابعة ويأيت ،(2.22) حسايب العلمية( مبتوسط

ن أ . حيث جاء احملور الثاين فقط عند مستوى وعي )مرتفع(، يف حني يالحظ(2.15) حسايب مبتوسط( السابقة
ث الوعي بأخالقيات البح مستوى أنر  على يدل وهذا( متوسط)وعي  مستوى عند مجيعها جاءت احملاور األخرى

مما يتطلب  وب،املطل من أقل الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا جبامعة الباحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
ات النقاش بأمهية حضور حلقبذل املزيد من اجلهد لتنمية الوعي هبذا اجلانب، من خالل املقررات وتوعية الطلبة 

 واملناقشات العلمية لالستفادة منها وتاليف ما يقع فيه غريهم من األخطاء.
 الرتتيب العام، السابقة( يف والدراسات النظري اإلطار جانب يف احملاور إىل تأخر حمور )الوعي ترتيب وتشري نتائج

ويعزو الباحث ذلك إىل عدم اقتناع بعض الباحثني جبدوى وأمهية اإلطار النظري من  حيث جاء يف املرتبة الرابعة،
جانب، وعدم معرفة طرق اإلفادة من الدراسات السابقة من جانب آخر، حيث يتناقل الطلبة بعض األفكار السلبية 

د فيه، وأنه  فيه، وأنه ال جدييف اجلوانب املتعلقة باإلطار النظري، ومن ذلك: أن اإلطار النظري تكرار، وأنه ال جهد 
 كتبه غريك، إىل غري ذلك؛ مما يقلل من قيمته العلمية لدى الطلبة. 
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وبناء على النتائج السابقة جاءت الدرجة الكلية للوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طالب الدراسات العليا 

( عند مستوى )متوسط(، ويرى الباحث أن هناك حاجة كبرية إىل رفع 20.25مبتوسط حسايب ) جبامعة الباحة
( من أن 1434مستوى الوعي بأخالقيات البحث لدى الطلبة، ويتفق مع ما جاء يف دراسة )احلبيب، وأبو كرمي،

بة واعتياد الطلبة قلة جتر الضعف يف مستوى أخالقيات البحث العلمي مرتبط مبنظومة متكاملة من العوامل من أمهها: 
ممارسة البحث العلمي، وجهلهم باملواثيق األخالقية للبحث، كما يرتبط هذا الضعف مبستوى توفر البيئة األكادميية 
احمليطة بالطالب، كما أن األخالقيات األكادميية تتأثر بصورة واضحة مبنظومة القواعد األخالقية السائدة يف اجملتمع، 

 تقييم وقبول أحباث الطالب، أو عدم توفر معايري مدروسة للحكم على صالحيتها. وكذلك التهاون يف
السؤال الخامس: هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى  -1-5

الخبرة  -لعلمية ا الدرجةطلبة الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا الختالف المتغيرات: )
 يسية في برامج الدراسات العليا(؟التدر 

 العلمية: الدرجةالفروق باختالف  -1-2-1
 (12جدول رقم )

 اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي
 بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا باختالف الدرجة العلمية

 العدد الدرجة العلمية احملور
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التعليق

اإلطار النظري 
 والدراسات السابقة

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.02 0.47 
 غري دالة 0.194 1.32

 0.49 2.22 31 أستاذ مساعد

إجراءات التطبيق 
 وجمع البيانات

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.28 0.44 
 غري دالة 0.278 1.10

 0.51 2.45 31 أستاذ مساعد
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تحليل البيانات 
 والنتائج وتفسيرها

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.11 0.53 
 غري دالة 0.304 1.04

 0.50 2.28 31 أستاذ مساعد

األخالقيات العامة في 
 الكتابة العلمية

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.19 0.44 
 غري دالة 0.800 0.26

 0.49 2.23 31 أستاذ مساعد
الدرجة الكلية للوعي 
بأخالقيات البحث 

 العلمي

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 2.14 0.45 
 غري دالة 0.301 1.05

 0.47 2.30 31 أستاذ مساعد

 
( أن قيم )ت( غري دالة يف احملاور: )اإلطار النظري والدراسات السابقة، إجراءات 12يتضح من اجلدول رقم ) 

الكلية  لدرجةاالبيانات، حتليل البيانات والنتائج وتفسريها، األخالقيات العامة يف الكتابة العلمية(، ويف التطبيق ومجع 
للوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 تلك بحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا يفبني استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي بأخالقيات ال
  العلمية ألفراد العينة. الدرجةاحملاور، تعود الختالف 

 (13جدول رقم )
 وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مستوى-اختبار مان

 الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا باختالف الدرجة العلمية
 

 العدد الدرجة العلمية حملورا
متوسط 

 الرتب
جمموع 
 الرتب

 Zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 التعليق

النظري اإلطار 
 والدراسات السابقة

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 18.90 283.50 
 غري دالة 0.105 1.62

 797.50 25.73 31 أستاذ مساعد



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 120 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

إجراءات التطبيق 
 وجمع البيانات

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 20.23 303.50 
 غري دالة 0.249 1.15

 777.50 25.08 31 أستاذ مساعد

تحليل البيانات 
 والنتائج وتفسيرها

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 20.00 300.00 
 غري دالة 0.217 1.24

 781.00 25.19 31 أستاذ مساعد

األخالقيات العامة في 
 الكتابة العلمية

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 22.33 335.00 
 غري دالة 0.680 0.41

 746.00 24.06 31 أستاذ مساعد
الدرجة الكلية للوعي 
بأخالقيات البحث 

 العلمي

أستاذ مشارك 
 فأعلى

15 19.97 299.50 
 غري دالة 0.214 1.24

 781.50 25.21 31 أستاذ مساعد

 
( أن قيم )ز( غري دالة يف احملاور: )اإلطار النظري والدراسات السابقة، إجراءات التطبيق 13يتضح من اجلدول رقم ) 

ومجع البيانات، حتليل البيانات والنتائج وتفسريها، األخالقيات العامة يف الكتابة العلمية(، ويف الدرجة الكلية للوعي 
اسات العليا، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدر 

استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا يف تلك احملاور، 
اء هيئة التدريس ضتعود الختالف الدرجة العلمية ألفراد العينة. ويعزو الباحث ذلك إىل أن أفراد عينة الدراسة من أع

على اختالف درجاهتم العلمية لديهم املعرفة ذاهتا بطلبتهم؛ مما أوجد هذا االتفاق بني استجاباهتم. وتتفق هذه 
( اليت أشارت يف نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2001النتيجة مع دراسة )القيسي، وآخرون، 

بوكرمي، ث العلمي وفقا ملتغري الرتبة العلمية، ومع دراسة )احلبيب، وأبني مستوى وعي املبحوثني بأخالقيات البح
( اليت أشارت يف نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على األداة الكلية تُعزى ملتغري الرتبة 1434

 األكادميية.
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 ريسية في برامج الدراسات العليا:الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة التد -1-2-2

 (14جدول رقم )
 اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي بأخالقيات

 البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا باختالف عدد سنوات الخبرة التدريسية في برامج الدراسات العليا

 نمصدر التباي احملور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 التعليق

اإلطار النظري 
 والدراسات السابقة

 0.34 2 0.67 بني اجملموعات
 غري دالة 0.248 1.44

 0.23 43 10.05 داخل اجملموعات
إجراءات التطبيق 

 وجمع البيانات
 0.11 2 0.22 بني اجملموعات

 غري دالة 0.647 0.44
 0.25 43 10.53 داخل اجملموعات

تحليل البيانات 
 والنتائج وتفسيرها

 0.54 2 1.07 بني اجملموعات
 غري دالة 0.128 2.16

 0.25 43 10.69 داخل اجملموعات
األخالقيات العامة 

 في الكتابة العلمية
 0.49 2 0.98 بني اجملموعات

 غري دالة 0.107 2.36
 0.21 43 8.97 داخل اجملموعات

الكلية للوعي الدرجة 
بأخالقيات البحث 

 العلمي

 0.33 2 0.66 بني اجملموعات
 غري دالة 0.224 1.55

 0.21 43 9.17 داخل اجملموعات

 
( أن قيم )ف( غري دالة يف احملاور: )اإلطار النظري والدراسات السابقة، إجراءات 14يتضح من اجلدول رقم )

يف الدرجة والنتائج وتفسريها، األخالقيات العامة يف الكتابة العلمية(، و التطبيق ومجع البيانات، حتليل البيانات 
 الكلية للوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة
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لدراسات العليا اإحصائية بني استجابات عينة الدراسة حول مستوى الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة  

 يف تلك احملاور، تعود الختالف عدد سنوات اخلربة التدريسية ألفراد العينة يف برامج الدراسات العليا. ويعزو الباحث 
ذلك إىل حداثة برامج الدراسات العليا يف معظم أقسام كلية الرتبية، مما أظهر عدم وجود فروق بني استجابات 

 أفراد عينة الدراسة.

 نتائج:خالصة ال  

كل جاء ك الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا بجامعة الباحة مستوى أن .1
 درجات. (3)( من أصل 2.25، حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي)(متوسط) مستوىعند 

مستوى الوعي بأخالقيات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات العليا بجامعة الباحة في جانب  أن .2
 .(2.39عند مستوى )مرتفع( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )جاء  إجراءات التطبيق وجمع البيانات

 جانب في الباحة بجامعة العليا الدراسات طلبة لدى التربوي البحث بأخالقيات الوعي مستوىأن  .3
سايب ح عند مستوى )متوسط( يف املرتبة األخرية مبتوسط جاء اإلطار النظري والدراسات السابقة

(2.15). 

 البحث بأخالقيات الوعي مستوى حول الدراسة عينة استجابات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم .4
 التدريسية اخلربةو  العلمية، الدرجة: متغرير  الختالف تعود الباحة جبامعة العليا الدراسات طلبة لدى الرتبوي

 .الدراسة جمتمع أفراد نظر وجهات توافق على يدل وهذا. العليا الدراسات برامج يف

 توصيات الدراسة: 

 :يلي مبا الباحث يوصي احلالية الدراسة نتائج ضوء يف

دراسة واقع أخالقيات البحث الرتبوي من مجيع جوانبه يف خمتلف اجلامعات السعودية، هبدف توحيد الرؤية  -
 يف معاجلة القصور وتصحيح األخطاء والتجاوزات األخالقية. 

 طلبة الدراسات العليا وتدريبهم وإعدادهم لرفع مستوى الوعي لديهم بأخالقيات البحث الرتبوي.تأهيل  -

 تظافر اجلهود بني مجيع مكونات البيئة األكادميية إلعداد باحثني مؤهلني.  -
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 بناء معايري ومؤشرات أخالقية لتقييم البحوث والدراسات الرتبوية واحلكم على صالحيتها. -

الوعي بأخالقيات البحث الرتبوي لدى طلبة الدراسات العليا يف جانب إجراءات التطبيق تعزيز مستوى  -
ومجع البيانات، وحتديد عوامل التميز يف هذا اجلانب لالستفادة منها يف رفع مستوى الوعي يف اجلوانب 

 األخرى ألخالقيات البحث الرتبوي.

ي البحث الرتبوي يف جانب اإلطار النظر  بذل املزيد من اجلهود هبدف رفع مستوى الوعي بأخالقيات -
 والدراسات السابقة باعتباره أساس ومنطلق البحث الرتبوي، وله أمهية كبرية يف بناء دراسة علمية جادة.

 عقد الندوات واملؤمترات العلمية لتبادل اآلراء واخلربات املتعلقة بأخالقيات البحث الرتبوي. -

 العليا بكلية الرتبية يعىن بأخالقيات البحث الرتبوي.استحداث مقرر دراسي لربامج الدراسات  -

 :الدراسة مقترحات

 :التالية الدراسات إجراء الباحث يقرتح الدراسة نتائج ضوء يف

 .مؤشرات أخالقيات البحث الرتبوي يف ضوء معايري الرتبية اإلسالمية -

 ليلية.الرتبية، دراسة حتمشكالت اإلطار النظري للبحوث الرتبوية يف رسائل املاجستري يف كلية  -

 معوقات البحث الرتبوي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا بكليات الرتبية باجلامعات السعودية. -

 المراجع:
 . بريوت: دار صادر.لسان العرب(. 1410ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم )

 (، جدة: دار الشروق.6)ط .كتابة البحث العلمي صياغة جديدة(. 1996أبو سليمان، عبد الوهاب )
(. النسق القيمي البحثي املصاحب إلنتاج اخلطاب الرتبوي األكادميي لدى طالب 2004األستاذ، حممود حسن)

عي الفلسطيني، مؤتمر النوعية في التعليم الجامالدراسات العليا كمؤشر جلودة التعليم يف اجلامعات الفلسطينية، 
 م، رام اهلل، جامعة القدس املفتوحة. 75/7/2004-3 ،برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 4, 2016           

 
 124 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
(. مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا لقيم البحث العلمي من منظور أساتذة 2005األستاذ، حممود حسن )

-348(، 2)9، سلسلة العلوم اإلنسانية جامعة األقصى، غزة مجلة جامعة األقصىاجلامعات الفلسطينية. 
372. 

(، 2)ط .أخالقيات البحث العلمي في العلوم اإلنسانية والتربوية واالجتماعية(.2008جاسم )األسدي، سعيد 
 البصرة: مؤسسة وارث الثقافية. 

 العاشر ميالعل المؤتمر. مكافحته وطرق أسبابه: الرتبوية البحوث يف االنتحال(.2010) إبراهيم علي إمساعيل،
 جامعة - الرتبية يةمصر، كل –( مستقبلية رؤى. العربي الوطن في التربوي البحث) بالفيوم التربية لكلية
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 . بريوت: دار العربية.مبادئ البحث التربويالريضي، موسى والشيخ، مصطفى.)د.ت(. 
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