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 ستخلص الدراسة:م
أخالقيات البحث، االلتزام األخالقي  لبباثيث، الظورياإل امييال   كلمات مفتاحية: 

 لببحث، القيم العبظية، االنتحال العبظ .
تواولت الدإلاية إشكالية تجاوز بعض الباثثين لظعيايي  وأخالقييات البحيث العبظي ، 
ا إليييا    تيييية امييييالم التييي  ت يييظوتنا ا  يييات ال   نيييية،  وكيفيييية الت بيييا ابينيييا اييييتواية
واألثاييث الوبايية، وثلبيت انيا أاظيال  لاي ال امييالم ذي  نظيا ك القييم كالظا يا ية، 

 العام.هة، واميثاإلية، وتح يق الولع واأل انة، وااليت ا ة، والوزا 
وانت بييت الدإلاييية إلييا  انييا التمبيييق العظبيي  لنييقع القيييم ذيي  واقييع العظبييية البحثييية 
و  اثبنيييا ذيييي  المييييياو الظعا يييي . و يييين  لييييي خبألخييييت إلييييا أهظييييية التايييياين األخالقيييي  
 اميال   لبباثث العبظ ، وأن هق يتم  ن خالل: التااين القات  لبباثيث الظتجيقإل ذي 
إ  اظ  ظي ع وإإلايته القاتية لبتا ه إلا نلع البحث وخي يته، وكيقلي التاياين الظسيمي  
 ن خالل  سيمات و  اكيز البحيث التي  تباشي  تهاي هيا ذي  التاياين األخالقي  لبباثيث 

ا إلا الظ  تية اميال ية.  ايتواية
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 القسم األول: اإلطار العام:
 المقدمة:

خخيييات العبيييام المبيتيييية، أو بحيييام العبيييام تبت ييي  البحيييام العبظيييية يييياا  ذييي  ت 
اال تظا يييية وامنميييانية ثيييال ةا ييية واثيييدهللا، وهييي  ك يييف ييييون   ذييي  الايييان، وك يييف 

ا و جتظعةا–األي اإل والماقات الاا وة الت  أويانا   ذ  امنمان  وذ    اثي   - ول ية
انتيييه اظييي ع كاذييية، و ع ذييية كيفيييية تاشيلنيييا ذييي  الو يييااات التييي   ح يييق  ييين خاللنيييا كيو

 .(1)الل ي ة واال تظا ية
وتتعيييدي  جييياالت هيييقا الو يييا  لت يييظ  االقييية اللييي ي ا قيييه، واالقتيييه اقاتيييه، واالقتيييه 
بهذ اي أي ته، واالقته بع ي ته األق قين، واالقته بالظجتظع القال  تيش فييه:  سيمياته 
ن ونرظييه، و ظاااتييه، واالقيية األ يية التيي  يوتظيي  إلينييا بيياأل م األخيي  ، واالقيية امنمييا

ذ ي   ب ي ع  ن الاائوات الحية، وقظ ا يات واوا ي  الحيياهللا ذي  البيلية التي   حييا ذينيا.  و 
األأ إلأض     اٌت ل  بأظألاق و ين  
ون   )اليقاإليات:  * ي أل مأ   أ ذ يال  تألبأخ  يكأل ذ   أ نلألم  (، وذي    ية 21-20و 

ل ييي   ييو ت األمأ و أ لأييا ان األمأ   إ ِن ذ يي      أِل أ لأم  ييت ال  بأييقأل الِمييظ او ات  و األأ إلأض  و اخأ يينأ    ات ييه  خ  أخيي  :   و   
يي   و   و ييا ألاألم ب الِبيأ يينأ    ات ييه     ين  *و    ييال ظ  ل ييي      يياتل ل  بأع  ييب ه    إ ِن ذ يي      يين ذ  أ م     ييامألكأل يياإل  و ااأت    الِون 

ييا ة  يين  الِمييظ ا      يألو ييز  لأل    ييا و  ا ظ عة ذةييا و  اأ و  خ  مأل الأب يي أ يينأ    ات ييه  يأليي  يكأل ييظ عألان  * و    مل   مأ يياأ     يياتل ل    
ل ي      اتل ل    ا   إ ِن ذ       ت ن  د    اأ ي   ب ه  األأ إلأض  ب عأ مل   عأ  بألان   )ال وم: ف يألحأ  (.24-20  اأ
حث ابا المع  والبحيث ذي  الايان و ظن   ا د هقع ا  ات الا يظات، يب ز ال

والظ باقات، والتلاي  والتدا  ذ   باات  ، وإن هقا الظ خد يدخ   يظن الظميسولية 
ان يييية  ا   ييييو ا األأ    ب ييييا الِمييييظ او ات  واأل انيييية التيييي  ثظبنييييا   اييييز و يييي  لننمييييان:  إ ِنييييا ا    أ

                                                           
اخلليج، الرايض، جملة رسالة اخلليج حنو صيغة إسالمية للبحث االجتماعي والرتبوي، مكتب الرتبية العريب لدول أمحد املهدي عبد احلليم،  -1 

 العريب.
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يييا  يييان  ش بألا ة يييانأل ً إ ِنيييهأل ك  نم  يييا امأ  ب ن  ظ  يييا و ث  وأن  ن     يييل  أ يييا و أ شأ بأو ن  ظ  ب يييال  ذ يييه ا يأن  أ ن   حأ و األأ إلأض  و الأج 
نألاالة  )األثزاب:    72.) 

وكييان البحييث العبظيي   مييعا إلييا تح يييق   ا ييد إنمييانية وأخالقييية ذالاييد أن يتبييع 
أخالقية، و ن هوا ثلبت ا  ات واألثاييث بالقيم األخالقية الت   عايي  و واهج بحث 

ت ك     تية إييال ية إلايي ة لتعزييز ييي  البحيث العبظي  وتا ييه كي  خمااتيه و نية 
أخالقية كقلي  ا ت أاظال  لا ال اميالم ذ  كاذة العبام والت خخات   بعة انقع 

ت ييد م الولييع لبويياه وذيي  هييقا  : ذيي  اختييياإل  ا ييااات البحييام، وذيي (2)القيييم والظعييايي 
الخيييدي   يييي  األ يييام ال زالييي  إليييا أنيييه:  لييييم هوييياا ذييي ض كلا ييية أهيييم  ييين االشيييت ال 

، كييقلي  ييهت   تييياإل اليي قن اييين الور ييية والظظاإلييية ليخييب  (3)بالاقييائع الظبظيية بالويياه 
 البحث ويين خخا لتوظية الل ي الباثث وتوظية  ظااة الباثثين..

،  يين ثيييث أن اميييالم  ييا  (4) الظمييبظينحييث اوييد ابظييا  هييقا، وتتجبييا أ ييالة الب
  تازةا ابيا العبيم وابيا الع ي  الويي  الظماليا بالبحيث اين الحيق واتباايه، وال شيي أن 
ق  ييي   ييم  إل  يي  أأ ب ايأ هييقع قاااييد أيايييية تالييدت  يين التا يييه ال   نيي  لبعبييم والبحييث العبظيي :  اقأ

ب ق   )العبق:  (.1اِلق ال خ 
 تيييية امييييالم ذييي  تعزييييز قييييم وأخالقييييات البحيييث، تيييهت  الدإلايييية وانمالقةيييا  ييين    

ال اهوة لتبحث ذ  كيفية وذا  الباثث العبظ  الظعا   انقع الظ  تية، و  وإلهللا تعزيز 
التايياين األخالقيي  ذيي  ياخبييه، وهييقا بجانييا التزا ييه بالظونجييية العبظييية وخمااتنييا، ذييال 

ظ ظان القيظي  واألخالقي  لبباثيث  عوا  ن اتباع  واهج وأيوات بحثية بظعزل ان ال
 اتوليقها.القال   مبع 

                                                           
م، 2020(، 7مكتبة تربيتنا، عدد ) ،عبد هللا خلفان العايش األمسري، األسس األخالقية للباحث االجتماعي يف ضوء الفكر اإلسالمي -2 
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 مشكلة وموضوع الدراسة:
وشيااهد ادييدهللا ذي  واقيع  جيال البحيث العبظي ،  (5) الدإلايياتت ي  نتيائج ادييد  ين 

إلا تجاوزات ادييدهللا   يهيا ن يل التاياين األخالقي  لبباثيث، وهيا  يا ييسا  ييببةا ابيا 
 إ  ا ات ونتائج البحام العبظية.
التيي  تواولييت الظورا يية البحثييية أن هييقا ال بيي   األياييياتهييقا وتلميي  نتييائج بعييض 

يا إليا الظجتظييع ال ياإل  ، لبخيبة الع ياية التي  تي قن نتييائج  األخالقي   ظتيد تيهاي ع أ  ة
البحييييام اااقييييع التوظييييية والث اذيييية اال تظا ييييية. ولعيييي  أايييي ز هييييقع التجيييياوزات  ييييا يتعبييييق 

 تزييف، واالختالو.بالم قات العبظية، واالنتحال، وال
وتعظد ايت دام نتائج البحام ذ  تح يق  كاييا ذلايية أو ا قيية أو  ونجيية، أو  

 لتح يق  آإلب أيديالا ية وييايية.
وابيييا الييي ةم  ييين أن إشيييكالية تجييياوز الظعيييايي  واألخالقييييات البحثيييية هييي  إشيييكالية 
يائظيييية و مييييتظ هللا ذيييي  كيييي  ز ييييان وذيييي  كيييي   جتظييييع وذيييي  كاذيييية  جيييياالت الت خخييييات 
الظع فيييية، إال أن  عالجتنيييا  ييين ا ييييق ال ييياانين والبييياائ  الا يييتية بحا ييية  ايييية إليييا 
تعزيييز ال يياابن والقيييم اميييال ية لتييهت   تجيياوإلهللا و خيياثبة لب يياانين الا ييتية، واظيية 
نخيا  ذي  األ ييال امييال ية، وتا نييات ذي  اللايي  العبظي  اميييال   تبي ز  يياه  

ث اظيي   حبييه   وإلييياله وتحلييه الظالئايية، األخييالو اميييال ية ذيي  البحييث، وأن البحيي
وأن العيييالم والباثيييث  ييياثا العبيييم وال بيييق، هيييا أكثييي  الوييياه خ يييية و ع ذييية بحقي ييية 

ب ظ ا أل إ ِن َّللِا  ا ز يٌز ة لألاإٌل  )ذاا :  ع  الأعأل ب اي  ا َّللِا    نأ     (.28ال الق:  إِنظ ا    أ  

                                                           
 من هذه الدراسات: -5 

 (، 24لعريب، مكت الرتبية العريب، الرايض، العدد )حسن إبراهيم عبد العال، مهارات البحث الرتبوي عند اإلمام النووي، رسالة اخلليج ا
 هـ.1408

 ( 4األمني حلموس، مسعودة حلموس، أخالقيات البحث العلمي من منظور إسالمي، جملة العلوم اإلسالمية واحلضارة، اجلزائر، العدد ،)
 عام....

 ،م.2017اجلزائر، جامعة حممد خيضر بسكره،  نسيمة طويل، الضوابط األخالقية للبحوث العلمية بني االلتزام واخلروق العلمية 
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 لمسال ال ئيم التال :وابا  لي، ذإن امشكالية ال اهوة تتحدي ذ  ا
س: ماا الماماتات واإلاااا ات التاك  مكاا اا اتطاا لتلمعاي المعااتعا وا لت امااات 

 األخالقية اإلسالمية فك مجال ال حث العلمك؟، ويتفاع ما ذلك:
  ا أا ز  عايي  وأخالقيات البحث العبظ   ن  وراإل اميالم؟ .1
 العظبية البحثية؟كيف يت   تمبيق هقع الظعايي  والقيم ذ    اث   .2
 ييا  ييظانات التييزام الباثييث العبظيي  ذيي  المييياو البحثيي  الظعا يي  بظعييايي   .3

 وأخالقيات البحث ذ   وراإل اميالم؟

 أهمية موضوع الدراسة:
تتحييدي أهظييية الدإلاييية  يين ابيعيية  ا يياانا وامشييكالية التيي  تم ثنييا بااتبيياإل أن 

تم   إلا ش خنم ذ ين وإنظيا  التجاوزات األخالقية الت  تبدإل ان بعض الباثثين، ال
ا، وقا ه  توعكم  ااإلها وتدا ياتنا ابا الظجتظع العبظ ، وابا الظجتظع ال اإل   أ  ة

 اام ذإن أهظية الدإلاية تعاي إلا الو ا  ا تية:
تجبيييية الوظيييا ك امييييال   لبقييييم واألخالقييييات البحثيييية  ألعيييد إيييينا ةا نر ي يييا  .1

  نظةا ذ  أيايات البحث العبظ .
الدإلاييية تبيي ز العالقيية االإلتبااييية اييين  عييايي  وقيييم الباثييث العبظيي ، وقييين  .2

   اث  العظبية البحثية.
تعوا الدإلاية ات ييخ وتعزيز القيم واألخالقيات امييال ية ذي  البحيث بظيا  .3

  عاي باللائدهللا ابا الظسيمات الظعوية بإاداي وتااين الباثث العبظ .

 حدود وتلاق الدراسة:
لدإلاييييية إلييييا ت خييييل الت قييييية اميييييال ية ذيييي   انييييا الته ييييي  يوتظيييي   ا يييياع ا

األخالق  لبقيم الت  يبتزم انا الباثث العبظ ، والظمتظدهللا  ن األ ال اميال ية، و ن 
اللا  العبظ  لعبظا  الظمبظين. وكيفية تح يق هقا االلتزام لبباثثين ذي  الميياو البحثي  
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تايييياين الظسيميييي  ذيييي  الجا عييييات والت قيييياال الظعا يييي   يييين خييييالل التايييياين الييييقات ، وال
 و  اكز البحام.

 المنطجية العلمية:
تميييت دم الدإلايييية  يييونج البحييييث الا يييل  التحبيبييي  اليييقال  ألعييييين ذييي  ام ابييية ايييين 
أيييييلبتنا، و لييييي بلحييييل الظ  تيييييات الظت ييييظوة أخالقيييييات وقيييييم البحييييث  يييين  وريييياإل 

 يي  وقيييان كيفييية اميييالم، وتحبييي  نظييا ك لنييا، اييم االنت ييال إلييا الجانييا العبظيي  التمبي
 خاثبتنا وتهاي هيا ابيا  ج ييات و  اثي  العظبيية البحثيية، و ين  ليي ت بيل الدإلايية 
إليييا  جظااييية  ييين االييييتوتا ات والتا ييييات الظا نييية إليييا  سيميييات إايييداي الباثييييث 

 الت خخات.العبظ ، وكقا إلا أا ا  الظجتظعات البحثية ذ  كاذة 

 مصللحات الدراسة:
 (6) العلمكات ال حث المعاتعا/ القيم/ أخالقي: 

وتيييي ايِ الدإلاييييية اييييين كاذيييية هييييقع الظخييييمبحات بااتباإلهييييا تجمييييد الظعييييان  واللنييييم 
الظ ت ا لبتااين األخالق  والقيظ  لبباثث العبظ ، وها التااين القال يت   ذ  أيا  

 إلا يال ة ام  ا ات والوتائج البحثية. ويل  الباثث، 
 
 
 
 

                                                           
 مت الرجوع إىل: -6 

  السر اجليالين أمني محاد، أخالقيات البحث العلمي من منظور إسالمي، جامعة اإلمام املهدي، امللتقى الدويل الثالث حول البحث العلمي
 .13م، ص2014بكليات الشريعة، احتاد اجلامعات العربية، السودان، يونيو 

 هـ، 1435لدين مطاوع، حسن جعفر اخلليفة، مبادئ البحث ومهاراته يف العلوم الرتبوية والنفسية واالجتماعية، مكتبة املتنيب، جده، ضياء ا
 .301ص
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  (7) األخالقكا لت ام: 
يوخِ  إلا ش ل الباثث، القال يتظمي بالظعايي  والقيم األخالقية ذي  والظعو  

كاذييية   اثييي  اظبيييه البحثييي ، وييييداذع اونيييا ويعبيييا  ييين شيييهننا ليييد  أا يييا  الظجتظيييع 
 العبظ .
  (8) ال حثأخالقيات: 

وها  ا  عو   لي ال  يد النائ  ذ  األ ال واللاي  امييال   اليقال  حتلي  بقييم 
 الظا ا ية.دو، امخال ، األ انة، االيت ا ة، وأخالقيات البحث  ث ، الخ

  (9) إسالمكال حث العلمك ما منظور: 
 عو  الدإلاية الظا ا ية الت  تألبين األثكام الت  تتخ  بجانا  ن  اانا الحياهللا 
ا، أو تعيييالج   يييكبة ذييي  ت خخيييات العبيييام اال تظا يييية أو امنميييانية أو  ايانةيييا وا يييحة

ا إلا قيم   اميالم، وأثكا ه، و ونجه ذ  العبم.المبيتية ايتواية
  (10) العلمكا تتحال: 

ويعييِ  ابييا انييه ت ييد م أذايياإل أو كبظييات، أو  يياإل، أو ذايي هللا ابييا أننييا  يين إنتيياك 
 الظوتح .الااتا يون امشاإلهللا إلا  باية أ حاانا األ بيين، واالياا  بهننا  ن 

 اإلسالم: القسم الثاتك: تماذج ما معاتعا وقيم ال حث العلمك فك منظور
ل د ثل  اميالم باألخالو بااتباإلهيا أابيا قيظية  تياإليية تظييز امنميان اين ييائ  
الظ باقيات، وهيقا  يا  عبنيا  حي  تهكييد  ين ال ي  ن الاي يم، والميوة الوبايية الظمني هللا، ايم 
ذيي  أاظييال الظيي قيين والل نييا  واللاليييلة، والظييس ن الخييال  هييا امنمييان ثميين ال بييق. 
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  (.39-38نفس املرجع السابق، ص ص ) -8 
هـ، 1429ين، فهد العتييب، مناهج البحث واملكتبة اإلسالمية ومصادرها، مكتبة الرشد، الرايض، يوسف الطريفي، أمحد البدر احلسي -9 
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تليييييع اويييييد ا تتيييييزاوك بيييييالعبم، ذالباثيييييث  ييييين أهيييييم شيييييظائبه األ انييييية وتميييييظا األخيييييالو وت  
والظا ا ية والوزاهة وامخال  وامت ان، وةي   لي  ن قيم شاات ذ   وبات اللا  
اميال  ، وو دت لنا تمبي ةا ذ  أاظال ابظا  اميالم، وها  ا أيل  ان شيياع هيقع 

لح ياإلات امنميانية. ونظيا ك األاظال وت  ظتنا إلا ل يات ايدهللا، وت يدي ها ابيا  يداإل ا
اللاييييي  العبظييييي  لعبظيييييا  الظميييييبظين  اابييييية ذييييي  الظاييييييااات العبظيييييية واللا يييييية، و ونيييييا: 

 كث .البي ون ، اللاإلاا ، اان ييوا، اان إلشد، أاا ثا د ال زال ، اان خبدون، وةي هم 
وُاعنااا الدراسااة الااهنااة  ااض ااه  عاام هااخال القاايم واألخالقيااات التااك ُتافاا  لااد  

 لل حث.عا والعلما  المسلمعا، وكخلك اممنتطا المواثعي األخالقية ال احث

 (:11)العلمك تماذج ما قيم ال حث  
قبي  اي ض هيقع الوظيا ك،  جيدإل ييياو الظبي إلات  ين اوا ية امييالم وث  يه ابييا 
ت ييخ هقع الوظا ك ذ  ش خيية الباثيث وذي  ايلية البحيث، ويا ي  واثيد  ين  لاي ال 
الت قية اميال ية الظعا  ين هقع الظب إلات ذ  يياو ا  ه لخي ة إيال ية  عا  هللا 

 بييايهللا(، و ييا يام كييقلي ذنييا لببحييث، ويا يي   أن البحييث اا ييله ذيي ض كلا يية، ذنييا )
ياب  جيا   اااتنيا، والظبي إل الثيان   ثق   وثق التباي ذ   ن واثد، وأليا  ثق   

أن البحث و ه  ن و اع األ   بالظع ِو والون  ان الظوا . وقيد إلييم امييالم ا قةيا 
ا. والظب إل الثال ث منجاز األ   بالظع ِو والون  ان الظوا  اا له ذ ض كلا ة أ  ة

أن البحيييث   ت ييي   مييياادهللا الااقيييع، وإاظيييال الع ييي  والظوميييق ذييي  امابيييات والولييي ، ايييم 
تعزيز الوتائج وإ يداإل األثكيام والباثيث ابيا هيقا  جيا أن يبتيزم بياألخالو وشي وانا 

 اميالم.الت  ثديها 

                                                           
 يف استخالص قيم البحث العلمي، مت الرجوع إىل: -11 
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 الصدق فك ال حث العلمك:
 كيييان  ويعوييي   ليييي االييييت ا ة ذييي  ال يييال واللعييي ، وتميييااق الرييياه  والبييياان، وأن

الباثييييث  ييييايقةا  ييييع نلمييييه ذييييال يتخييييد  لبحييييث  ا يييياع وهييييا  عبييييم أنييييه ليمييييت لد ييييه 
الظييسهالت الظع فييية وال ييدإلات الع بييية أو الظتمببييات الالز يية لبحثييه، و ييدقه  ييع نلمييه 

  ل ض ابيه أن  معا مث از هقع الظتمببات قب  ال  وع ذ  البحث.
بق الخدو ذي  البحيث العبظي  يااذيق ال يال ال   ني  وألياا  وخأل ين      يا اِليق  الاي يم:    يا أ َين 

ق ين   )التاقيية: ييع  الِخيياي  انأليياا    كأل (، كظييا أن نبيوييا ابيييه الخييالهللا والمييالم قييد 119اِت أليياا َّللِا  و 
ِويية ، وإِن  ال إلييا الج  ييد  ، وإِن الب ييِ  ي نأ ال إلييا الب يي    ييد  و  ي نأ ييدأ أابييا  يين هييقا ال بييق:  إِن الخ  

ييدألوأل  يي   ل ي خأ ييد ال  الِ  أل يياإل  ي نأ ، وإِن اللألجأل يياإل  ال إلييا اللألجأل ييد  ييد    ةا. وإِن الا ييق ب  ي نأ ثتِييا   اييان    
ق ابةا  وأد  َّللِا  ك  ت ا  ا  ، وإِن الِ  أل   ل ي اأق بأل ثِتا  ألاأ إلا الِواإل 
(12)  

 إخالص النية لواه هللا:
  ال   ب   ن ذالباثث   خد و ه   تعالا ذ  اظبه البحث ، ألن الظالا از و 

يا  يا لا نيه ييبحانه وتعيالا، قيال ) ي    ابييه وييبم(:  إ ِنظ  األاظال إال  ا كان خالخة
ا، أ وأ إ ل   يبألن  نأي ا  ألخ  تألهأل إ ل ا يأل ان تأ ه جأ   ا ل األ    ا أ  ئل   ا ن ا  ، ذ ظ نأ ك  ، و إ ِنظ  ظ الأل ب الو  ِيات  ا األ اأ

تأل  جأ   ا، ذ ن  ن  هأل إ ل ا   ا ه ا     إ ل يأه  ا أ  أ هللال ي وأا حأل
(13). 

وإخال  الوية لا ه   ذ  البحث العبظ  تعوي  أن ييت ن الباثيث كي  خمياهللا، وأن 
 معا بجد ويأب إلا تح ال الحقي ة، ام يتاك  ابا   ذ  تح يق  يا  خيبا إلييه  ين 

 إنجاز.
 
 

                                                           
  .6094البخاري، صحيح  -12 
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 األماتة العلمية:
ا بال ةا ذ  األ ال اميال ية ولد  ابظا  و لا ال  ولع  هقا ال بق قد و د اهتظا ة

 الظميبظيناميالم، وكانت هقع األ انة العبظية  ن  حديات الظونج العبظ  اود ابظيا  

(14). 
يا بحيديث ال ييال ) ي     واأل انة العبظية  مب نا الباثث ذ  كاذة خمااتيه التزا ة

قأإل  قألبألاب  ابيه ويبم(:  أ ِن ا ل تأ ذ      ان ة  ن ز  ال  أل    ين  ، ال      ا اِلق  وذ  ال   ن الا يم    ا أ َين 
ب ظألان   )األنلال:  ان ات األمأ و أ نتألمأ ت عأ انألاا أ    ت  أل ال  و  انألاا َّللِا  و الِ يأل وألاا ال  ت  أل    27.) 

 الصما والمثا اة:
الوتائج  ظكن أن  هت  ب يي   ي اي  أاج وخبق الخب    وإلهللا لبباثث العبظ ، ألن 

البحث، وألن الخب  ياإلم أخالو أخ   كالدقة واللموة. وأ ا الظثاا هللا ذن  يإل ة أابيا 
وتعو  العظ  الدموب ذي  تحي ال  تمببيات البحيث وقيقل الجنيد والاقيت لحيين الحخيال 

 ابا الوتائج.

 الموضوعية:
تعخييا لظييقها ذايي ال أو اتجيياع وتعويي  التجيي ي  يين الظيييال واألهيياا  القاتييية واييدم ال

ابظيي  أو نر ييية أو  لايي  بعيوييه، وإنظييا الحقي يية وليييم ةي هييا، ييياا  اتل ييت  ييع  يييال 
الباثث أو لم تتلق، ذعبيه أن   تاإل  ا اع يون أن  كان قد ثدي  اقله  ن  ماندته 

، والظا ا ية خبق أابا  ن شهنه ال   ن الا يم كظيا ذي  قاليه تعيالا: (15)أو  عاإل ته
ب ييا  أ     ييا  مل ا  ييو آنأل ق يياأ ِواألمأ ش  يي     يين  ً و ال    جأ ا   ب الأ  مأ د  يين  ين  َ ِ  شأل انأليياا ق ييِاا   وأليياا كأل ين      ييا اِلييق  اِل أ َين 

ظ بألان   )الظائدهللا:  ا ت عأ ب يٌ  ب ظ  ا    ً و اِت ألاا َّللِا    إ ِن َّللِا  خ  لألاا هألا  أ قأ  بأل ل بِت أ د  لألاا   ااأ د   .(8ت عأ

                                                           
  .13بق، صالسر اجليالين األمني محاد، مرجع سا -14 
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والظا ا ية تعتب  ال ا ية اللا بة الت  تظيز العبيم بخيلة اا ية اين اليال ابيم، 
ا ايين  ثيييث  ظيييز الباثييث العبظيي  ا  ييه ألذايياإلع باأليليية والب هويية ابييا  ييحتنا بعيييدة

وذييي  التحييي إل  ييين  (16) لبباثيييثاألهييياا  والتيييهويالت والظجيييا الت والظعت يييدات ال ا ييية 
ث يي ةا  )الظائيدهللا:  يَباا ك  ي أل و أ    ين ق بأ يَباا    مل ق دأ    األهاا    اابوا ال   ن:  و ال  ت ِتب عألاا أ هأا ا   ق اأ

ب يييد  إ ل يييا األأ إلأض  و اِتب يييع  ه يييا اعأل  77 ا ِويييهأل أ خأ ل   يييا و  و ييياعأل ا ن  ذ عأ يييلأو ا ل    ل ييياأ ش  (، وذييي    ييية أخييي  :  و 
 (.176)األا اِ: 

 الُ عد تا التحاسد:
 ميييله  وقيييد-  تبليييةبم ائيييق -وقعيييض البييياثثين   بييي   ييين شيييهن أق انيييه ذييي  البحيييث 

ث يٌ     نأ أ هأ   الأا ت اب   ِي ك  ا  ن اود أنلمنم، واميالم يون  ان التحايد:  و  أاظالنم ثمدة
وييد   يينأ ا  ا     ييدة م  ِليياإلةا ث  ييان األمأ كأل ييد  إ  ظ  يين ب عأ ييَق   ل يياأ ي يي ألَيون األم     ييمأل الأح  ييا ت ب ييِين  ل نأل ييد     يين ب عأ م     يين  أ نلألم 

ا إلا التوا   ادالة  ن التحاييد وذي  109)الب  هللا:  (. والباثثان الظمبظان  داان يائظة
 (17)  .هقا الظعوا قال ام ام ال اذع :  العبم اين اه  الل   والع   إلثم  تخ 

 (:18)النفس الُ عد تا ا كية 
ال ياهللا وال ببية، وشين  وايايا اليولم،  تزكيية-والحيديثذ  ال يد م -و ن  ذات البحث 

ا ابا  ليي:   ظباان -ةي هم يون -أننم-بعض الباثثين  ال ال الخااب، وذ  ال   ن إلية
ييا   )الييوجم:  يين  اِت   ب ييمأل ب ظ  مأ ً هألييا  أ اأ ييكأل َكيياا أ نلألم   (، وذيي    يية أخيي  :   أ ل ييمأ ت يي   إ ل ييا32 ذ ييال  تألز 

ا أل  )الوما :  م   ا    َّللِاأل يألز ك      ن      نأل َكان  أ نلألم  ين  يألز   (.49اِلق 
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 التواصل مع المجتمع:
ذالبحييث ال  جيي   ذيي  ذ ييا ، ايي  إن لييه   ا ييد تتخيي  ب ييسون التبيياي، وإ ييال  
الااقع وث    كالته، و ن هوا ث   بالباثث أن يتاا    ع ا خ ين  ن الباثثين أو 

الظمتليدون  ن نتائج بحثه، ويهت  هقا ال بق اقتدا  ب يال الظخيملا ) ي   ن أوللي 
  ابيييه ويييبم(:  نحيين  عاشيي  األنبيييا ، أ  نييا أن نوييزل الويياه  وييازلنم ونابظنييم ابييا 

. وذييي  هيييقا الظعوييي  يييي و  األ يييام ال زالييي :  كيييي  لاييي  إنميييان بظتيييياإل (19)قيييدإل ا يييالنم 
ويوتليييع بيييي، وإال وقيييع امناييياإل لتلييياوت  ا بيييه، وزن ليييه بظييييزان ذنظيييه، ثتيييا تميييبم  ويييه

 .(20)الظتياإل 

 القسم الثالث: احقعي المعاتعا األخالقية فك تمليات ال حث العلمك:
 امطعد:

يتمبا البحث العبظ  تااذ   جظااية  ين القييم والظبيايئ األخالقيية فييظن  ظاإلييه، 
ظااية  ين وي مئ  ن يتخاإل أن العظبيية البحثيية ال تعيدو أن تايان  جي ي تمبييق لظج

األيم وام  ا ات الت  تتخ  بظ اثي  إ ي ا  البحيث الظع وذية، ذثظية  عيايي  أخالقيية 
  الباثث. خاثبة لااذة الظ اث  الظونجية وام  ا ات البحثية الت  يتبعنا 

ذظا ه  تبي الظعايي ، وكيف تسا  ذي   ج ييات العظبيية البحثيية؟ وكييف  ظكين أن 
  عو  اتمبي نا الباثث العبظ ؟

 أوً : اختيار موضوع ال حث:
ذعظبية اختياإل  ا اع البحيث، إ ياذة إليا    عيتنيا لب ميم العبظي  الظ يتل، إال 
أن واقع الحال، وق ا ة ذ  بحام العبام اال تظا ية وامنمانية،  رن  تهاي  إلغبات 
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ذي  العبيام اال تظا يية أو العبيام المبيتيية  يياا -األثاالالباثث و   ذه، وذ   ظيع 
ذييييإن التييييزام الباثييييث باختييييياإل  ا يييياع  ح ييييق  خييييبحة ونلييييع كاذيييية أايييي اِ العظبييييية  –

البحثييييية: )الباثييييث،  جتظييييع البحييييث، الظجتظييييع ال يييياإل  ( هييييا الظتييييياإل اليييي ئيم ذيييي  
 .(21) االختياإل

العائييد  هييقا ويوميياال البألعييد األخالقيي  ذيي  اختييياإل  ا يياع البحييث ابييا ايييان نا ييية
والظولعة الظتح  ة، وأننا ليمت ذ ن  ج ي  كتمبات  اي ة و اليية واقتخياي ة، أو ت قيية 
 حا  ابينا الباثث، ا  كيقلي ذثظية ااائيد و كتميبات ا افيية، وييويية، و عوايية تتح يق 

  ن البحام العبظية.

 (:22)والمعلومات ثاتًيا: اختيار أدوات ومصادر المياتات 
ذ يييد يبجيييه الباثيييث إليييا ايانيييات وإثخيييا ات  ييين  خيييايإل اانايييية، أو   يييكاا ذييي  
يال تنا، ام يبوا ابينا بحثه، وال ماإلهللا هوا أن الوتائج الت  يوتن  إلينا البحث تخب  
 ع  ييية لب يييي هييي  األخييي   وتلت يييد إليييا الظخيييداقية، إ ن  ييين قييييم التيييزام الباثيييث أن 

ثريييية، الظ اابيييية، االيييييتبانة، الظ ا ييييع أيوات  ظييييع البيانييييات )الظالذيييي  تخييييظيم يتيييياخا 
والااييائق(  خييايإل البيانييات وثييدااتنا، وأن  ييهت  بظخييايإل  تعييديهللا وي يياإلن ايونييا لييقات 

 البيانات والظعبا ات الت   مت د نا.

 ثالًثا: التوثعي العلمك:
ذييالتاايق العبظيي  كظييا هييا  عبييام ذيي  الظويياهج البحثييية، أن تثبييت ايانييات و عبا ييات 

م الو ي  واالقتبياه اويه يياا  االقتبياه الاا ي  الخي ي ، أو االقتبياه الظخدإل اليقال تي
 للا هللا  ا ت ذ  الظ ا ع والدإلايات الماب ة.
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واأل انيييية هوييييا ت ت يييي  الدقيييية إايييي از كاذيييية ايانييييات الظخييييدإل الظو ييييال اوييييه )االيييييم، 
 .(23) (المبعة.الواش ، تاإليخ الو  ، ابد الو  ، الخلحة أو الخلحات الظهخا  اونا، 

هييقع االلتييزام به انيية التاايييق  يين قبيي  البيياثثين  يين شييهنه إشييااة إلو  العييدل  ولعيي 
 وامنخاِ وال عاإل بال اثة الولمية ذ  الظجتظعات البحثية.

 (24را ًعا: ماااعة الدراسات السا قة: )
إن البحث القال   ام اتوليقع الباثث  ا ها إال ثب ة ذ  يبمبة  تخبة  ن ثب ات 
البحث العبظ ، ذنا يألبويا ابيا الوتيائج التي  ييب ت، كظيا أنيه ييِا  خيب  بحثةيا يياب ةا 

 او ين هويا يتجبيا خبيق االاتي اِ بح ياو ا خي ين، وهي البياثثين.لظن  ج   بعدع  ن 
ل التاايييق العبظيي  الظا يياا ،  خييب   يي وإلهللا إ يياذة لظييا يييبق امشيياإلهللا إليييه ذيي   جييا

ا ابيا أن ياض ا خي ين، وذي   وا بة  ن قب  الباثث الحال ، ذيال  عوي  أنوي  أقييم  جيدة
ي ا  هألمأ  )األا اِ:  اا الِواه  أ شأ مأل  (.85ال ال ال   ن :  وال ت بأ  

 (25خامًسا: التدقعي فك اختيار مجتمع وتعنة ال حث: )
م الباثث أ ة   ا   اي ية أو  عوايية ابيا الظلحيا  والظ خاي هوا ادم ايت دا

 الباثثين.ثتا  هت  بام ابة، أو  هت  بإ ابة تااذق أهاا  بعض 
وذحا  اثت ام ث ية الظلحا  أن  مظ  له باالنمحاب إ ا لم  كن  تلنظةا لمبيعية 
البحث، أو أنه  عاإلض أ ال  ا ياع البحيث، وأنيه لييم لد يه الاقيت اليقال  ظكويه  ين 

 بام ابة.ظ اإل االيت

                                                           
زكراي الشربيين، يسرية صادق، سامي هاشم، عالء النجار، مناهج البحث العلمي األسس النظرية والتطبيقية، دار الفكر العريب، القاهرة،  -23 

  (.444-437هـ، ص ص )1433
  .10ق، ص األمني حلموس )وآخر(، مرجع ساب -24 
  .309ضياء الدين حممد مطاوع، مرجع سابق، ص  -25 
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ويليي ض هييقا االلتييزام األخالقيي  لبباثييث )اثتيي ام ثييق الظلحييا  ذيي  االنمييحاب(، 
 يي وإلهللا تيياخ  ال اااييد العبظييية والظونجييية ذيي  اختييياإل العيويية البحثييية، و يي وإلهللا الدإلاييية 

 يو دع.الظتعظ ة لظجتظع البحث قب  البد  ذ  إ  ا  التمبيق الظيدان  القال 

 (26تائج:)سادًسا: موضوعية افسعا الن
ويتجبا التزام الباثث العبظ  هوا ذ   بدأ ادم التحييز ذي  تلميي اته وذيق  عت يدات 
ت خه ها، وت ا ك   عت دات وأيديالا ية الظجتظع القال يدإلييه، ذعبيا الي ةم  ين أن 
لاي  باثييث  مييبظاته و عت داتييه ال  خيية، إال أن الظا ييا ية ت ت يي  توحيتنييا  انبةييا، 

ودهللا إلييا الاقييائع وإلييا الوتييائج الظمييت  هللا ذيي  البحييام الميياب ة والبجييا  إلييا تلمييي ات  مييت
 وإلا الور يات العبظية  ات التهاي  ذ   جال ت دم العبم وتماإلع.

هييييقا وابييييا اليييي ةم  يييين  ييييعاقة تح يييييق هييييقا االلتييييزام بظا ييييا ية تلمييييي  الوتييييائج، 
 وق ا يييية ذيييي   جييييال العبييييام اال تظا ييييية وامنمييييانية، إال أن البجييييا  إلييييا الظ  تيييييات
 الظعتد انا، وكقلي ايت اإلهللا  وال ال أال وال ب هللا تألعين ذ  تح ال الظا ا ية الظو ايهللا.

 (:27)والتوصيات سا ًعا: صدق ا ستنتااات 
ذااليتوتا ات الت  يتا   إلينا البحث، وه  ت تبف ان الوتائج، ه  ايتوتا ات 
 ع  ة ذ  كثي   ن األثيان لعا ي  القاتيية  ين قبي  الباثيث، وي ت ي  التيزام الباثيث 
بخدو االيتوتا ات والتا يات أن تج    تمي ة  يع الظ يد ات واماياإلات الظ  تيية، 

بة الظبحااييية تزييييد  ييين الابلييية الظاليييية، وأن التا ييييات تعوييي  ايييدم اييي   ثبيييال لبظ يييك
 واأل با  الظب اهللا ابا كاه  الظسيمة الت  تا ه إلينا التا ية.

                                                           
  .71يوسف الطريف )وآخرون(، مرجع سابق، ص  -26 
  .76يوسف الطريف )وآخرون(، نفس املرجع السابق، ص  -27 
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 خالصة: ضماتات ا لت ام األخالقك لد  طالب ال حث العلمك:
ل ييد و يي   يين ايي ض الظ ييكبة األخالقييية التيي  تبييدإل  يين بعييض البيياثثين أن لنييا 

البحييييث، وابيييييا الظجتظييييع بكا بيييييه. تييييدا يات ييييييببية ابييييا الباثيييييث، وابييييا  سيميييييات 
ييا لنييا ذيي   جييال اللايي  والتمبيييق  وأو ييحت الدإلاييية أن هييقع الظ ييكبة قييد و ييدت اال ة
اميال  ،  ن خالل الوخيا  األخالقيية ذي  الاتياب والميوة، واألخالقييات الظته يبة 

 ذ  أاظال العبظا  والباثثين الظمبظين.
إلسااالمك لقاايم وأخالقيااات هااخا ومااا التحلااعالت التااك ساا ق  فااك  يااا  المنظااور ا

 ال حاث.ال حث، وبيا  الجاتب اإلااائك فك المعي هخال القايم تلاا مجاياات ومااحال 
 فثمة مجموتة ما ا ستنتااات اخلص إلعطا الدراسة:

أن قيييم البحييث العبظيي  ذيي     تييية اميييالم تحتيي   كانيية  ييسا هللا ويييِا  مييتظ  أوً : 
 تهاي ها ام جاا  ابا الباثثين.

خيييالو وقييييم البحيييث  ظكييين ت ييييي نا ذييي  اماييياإل القيظييي  لبباثيييث  ييين خيييالل أ ثاتًياااا:
  سيمات و  اكز البحث العبظ .

إن الظعييييايي  األخالقييييية لببحييييث العبظيييي  تييييهت   خيييياثبة و الز يييية لبظعييييايي   ثالًثااااا:
 الظونجية ذ   جال التوليق العظب  لببحث.

أن الظااايييق األخالقييية الظأل شييدهللا لببيياثثين ذيي  الت خخييات العبظييية الحديثيية قييد  را ًعااا:
 ايت ت  عرم أذااإلها  ن الظ  تية اميال ية.

إن االلتيييزام بهخالقييييات وقييييم البحيييث  ألعيييد أهيييم يواذيييع امنجييياز العبظييي  اليييقال  خامًساااا:
 يتح ق لبباثث.

 اات حاول ضاماتات أ  سؤال الدراسة الائيس ماا تا ال  حاااة إلاا  حاث و ثابيا 
 ا لت ام األخالقك لل احث العلمك فك المعي هخال القيم اإلسالمية؟
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وبواه تام فض  الت ام ال احث العلمك  القيم واألخالقيات اإلسالمية، إتماا تتحقاي 
 ما سالمة اكوينه األخالقك وأ  هخا تتمح تلا النحو اآلاك:

 أوً : التكويا األخالقك الخااك:
 عتظييد ابييا امإلايهللا القاتييية لبباثييث العبظيي  ذيي  ايييتثظاإل اللميي هللا  وهييا التايياين الييقال

والحاية األخالقيية الظا يايهللا ياخبيه، والوزاية التي  تا نيه إليا ذعي  ال يي . ذاظيا ييول 
 ييا  يين  اليياي إال ويالييد ابييا اللميي هللا ذييهاااع ينايانييه أو  ظجمييانه أو  الحييديث ال يي يف: 

بأيق   يوخ انه...إلخ، وذ  ا  ة الا يظة  ذ مأ  ت   ي   ل    يا   ال  ت بأيد  ب يأن  َّللِا  اِلت   ذ م ي   الِوياه  ا 
 (.30َّللِا   )ال وم:

وذيي  يييياو هييقا التايياين الييقات  تبيي ز أهظييية تثقيييف الباثييث اث اذيية أخالقييية تبيي ز 
اهتظيييام ال ييي  ن الاييي يم وهيييدال الظخيييملا  ييي    ابييييه وييييبم بيييالقيم العبظيييية، وإايييال  

اتبعنا ابظيا  الظميبظين كقييم األ انية، والظميسولية، والظا يا ية، نظا ك  ن القيم الت  
 والوزاهة، وةي ها.

 ثاتًيا: التكويا األخالقك المؤسسك:
والظ خييياي ذييي   ليييي التاييياين اليييقال ييييتم ذييي  ييييياو الظجتظيييع والث اذييية، و ييين خيييالل 

 ذعبييا الظجتظييع والث اذيية  مييسولية إلاا يية وتعزيييز الباثييث البحثييية.الظسيمييات والظ اكييز 
العبظيي ، وتايي يم أوللييي الييقين   ييد ان امييائنم وذايي هم العبظيي  لخييال  التوظييية، وخد يية 

 لبظجتظع، وثالة لظ كالت الللات ال تيلة والظعا هللا.
ولبظسيمييات الجا تيييية يوإلهييا الظيييسا  ذيي  تاييياين الباثييث العبظييي ، ذاشيليية البحيييث 

وشيلية تألعويا اتاياين والتماي  ه  الاشيلة الثانية لبجا عة بعد التدإليم والتعبيم، وه  
الع بيييات الباثثيية كظييا تألعوييا بييإ  ا  البحييام  ات الولييع اال تظيياا  واالقتخييايال، وأن 
هيقع الظسيمييات الجا تييية ابينييا إن تعييزز ذيي  ا ا جنييا وأن ييمتنا هييدِ توظييية وتميياي  

 األخالو العبظية، وق ا ة  ن الظوراإل اميال  .
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لعبظييي  ذييي  التاييياين األخالقييي  ايييم يبييي ز اليييدوإل األهيييم لظسيميييات و  اكيييز البحيييث ا
لبباثثين، ويتم  لي ابا و ه خيا   ين خيالل ت ويين أنرظية البحيث وو يع ال ياابن 

 والظعايي  الت  يبتزم انا الباثثان.
وذيييي  يييييياو العظيييي  األخالقيييي  لظسيمييييات و  اكييييز البحييييث العبظيييي ، تبيييي ز أهظييييية 

يب   الظاااييق األخالقيية  التي  ييبق امشياإلهللا إلينيا، والتي  ت شيد إليا أ خالقييات العبيم، ويأل
 الباثثين.تحقي نا لد  

واحقيًقااا لسااالمة التكااويا الااخااك، والتكااويا المؤسسااك لل احااث العلمااك، الااا  
 الدراسة تدًدا ما التوصيات تلا النحو اآلاك:

  ييي وإلهللا تعزييييز االلتيييزام األخالقييي  والقيظييي  لبباثيييث  ييين  ورييياإل امييييالم  ييين 
تاايويييه البحثييي ، وقحييييث  حتييي   خيييالل الظسيميييات التييي  تباشييي  تهاي هيييا ابيييا

  ا اع االلتزام األخالق  الخداإلهللا ذ  اظ  هقع الظسيمات.
  العظييييي  ابيييييا إايييييال  الوظيييييا ك األخالقيييييية  ييييين البييييياثثين وت خييييييل  كاذيييييآت

 وشنايات ت دي  تظو  لبتظيز األخالق .
   يي وإلهللا ات ييا  إ يي ا ات ثاز يية لظاا نيية الميي قات العبظييية والتجيياوزات  يين قبيي 

 وت بيظ الع اقات ذ  الباائ  الظورظة. بعض الباثثين
  ت ييظين الظااايييق األخالقييية ذيي  كاذيية الت خخييات العبظييية، وإايي از الظ ييا ين

 اميال ية ذ  هقع الظااايق.
  تماي    كز بحث   ت خل ذي  تعزييز أخالقييات البحيث العبظي  ذي  تورييم

 ك   ا عة.
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