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 ِقَيات الَبحث الِعلِمي والَنَزاهُة الِعلِميَّةالَمرِجِعيَّات الُموِجهة ألخاَل 
 الجزائر.جامعة محمد خيضر بسكرة.(eme4 دكتوراه) متعاقدستاذ أ .بد الوهاببلعباس عالدكتور 
 الملخص:

تزايدت ظاهرة السرقات العلمية واالختالسات البحثية في األوساط األكاديمية بشكل رهيب في السنوات      
األخيرة، وصاحب ذلك جدل حول األسباب الحقيقة الستفحال الظاهرة فبين من ُيرجع األمر لغياب الثقافة 

لباحثين، إلى من يعزو األمر للجهل بفحوى وماهية السطو والسرقات العلمية البحثية واألخالقيات لدى ا
وغير ذلك من األسباب المنهجية والمبررات الموضوعية، كان لزاما طرح إشكالية السرقات العلمية 
ومعالجتها كسبيل للحد منها والتقليل من مخاطرها على التطوير البحثي والتنمية المجتمعية كانعكاس 

ها، ولعل ذلك يتم من خالل إعادة النظر في المرجعيات الثقافية للمجتمع المحيط والبحث عن مباشر ل
أهم المرتكزات األساسية التي توجه السلوك البحثي والعلمي، وال شك أن للمنظومة القيمية والثقافية األثر 

ومة القيمية إلى المنظ المباشر في أخلقة السلوك اإلنساني بصفة عامة والفعل البحثي والعلمي، وبالنظر
للمجتمع الجزائري نجد أن العامل الديني باإلضافة إلى عوامل ثقافية أخرى تشكل رافد أساسيا في تنمية 
األخالق العلمية للباحثين. ستتناول هذه الورقة البحثية محاولة لتقديم رؤية لمنهجية متكاملة وفقا 

ية كإطار موجه ألخلقة البحث العلمي وتنمية النزاهة للمرجعيات والمبادئ اإلسالمية واإلنسانية التربو 
 العلمية.

 الكلمات المفتاحية: المرجعيات المنهجية، البحث العلمي، األخالق البحثية، النزاهة العلمية.
Abstract: 

 Increasing phenomenon of scientific thefts research and embezzlement in aca-

demia terribly in recent years, accompanied by a debate about the causes of truth 

for the exacerbation of the phenomenon Between of returning it to the lack of 

research culture and ethics among researchers, to those who attribute it to the 

ignorance of the content and nature of the robbery and scientific thefts and other 

methodological reasons and justifications objectivity, had to put the problem of 

scientific thefts and treatment as a way to reduce them and to reduce the risks 

to research development and community development a direct reflection of her, 

and perhaps it is through the revision of the cultural references of the surround-

ing community and the search for the most fundamental pillars that guide the 
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research and scientific behavior, no doubt the system's value and cultural cre-

ated him a direct impact on human behavior in general and scientific research 

and action, given the value system of Algerian society, we find that the religious 

factor as well as other cultural factors are an essential tributary in scientific eth-

ics community development. This paper will address an attempt to provide a 

vision for an integrated methodology in accordance with the terms of reference 

of the Islamic principles and educational and humanitarian created him as a 

framework for scientific research and the development of scientific integrity 

prompt. 

Key words: references methodology, scientific research, research ethics, and 

scientific integrity. 

 مقدمة:
يشكل المحيط االجتماعي للمؤسسات الجامعية والبحثية الحاضنة األولى والمرتكز الرئيس في        
ية التبادلية في اتجاهيها المختلفين، اتجاه تأثير المجتمع كنسق عام على أحد أنساقه الفرعية وهو العمل

المؤسسة باعتبارها إحدى فواعله بتشكيله األرضية الخصبة لنشاطها ومزاولة مهامها، وثاني اتجاه هو 
ذا ماعية للمؤسسات، وهالعالقة الراجعة من الجامعة إلى المجتمع أو ما يصطلح عليه بالمسؤولية االجت

أمر قد نال حضه من التحليل في أدبيات المؤسسة. إن التأثير المتبادل بين هذين المتغيرين يبرز األهمية 
القصوى لبناء وتطوير المؤسسة الجامعية وأخلقة ممارساتها بما فيها األنشطة البحثية انطالقا من البنية 

ها حويه من قيم ومكتسبات تتمثل في منظومته الثقافية وقدرتاألولية لتشكلها، وانطالقا من المحيط بما ي
في التأثير على سلوك األفراد في بقية األنساق الفرعية المكونة له والمؤسسة الجامعية أحدها، وتتمثل 
المنظومة الثقافية للمجتمع في مختلف القيم واألعراف والتقاليد الراسخة في سلوكيات أفراده والتي تمثل 

األساسية في توجيه سلوكهم، كما يمثل البعد الديني واإليماني أساسًا فاعاًل في توجيه الفعل  المعيارية
اإلنساني وتهذيبه وفقا للمنطلقات األخالقية والمبادئ البشرية المتسامية. إن الخوض في تحليل السلوك 

ي بلورة وتشكل األساسية فاألخالقي البحثي يتطلب نظرة شمولية ومتكاملة تأخذ باالعتبار جميع المتغيرات 
هذا السلوك األخالقي النزيه، تنطلق من الجانب اإلنساني للباحث والجانب المجتمعي أو االجتماعي وكذا 

ه الحديثة في محاربة الغش والسرقات العلمية. تحاول هذ باالستراتيجياتالعامل التكنولوجي وما يتعلق 
ة يات المجتمعية واألخالقية المنبثقة من المنظومة االجتماعيالورقة الكشف ولفت االنتباه إلى أهمية المرجع
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في إنتاج السلوك العلمي والبحثي اإليجابي بما يحقق النزاهة العلمية مع األخذ بعين االعتبار البعد الديني 
والمتمثل في تبني أسس المنظور اإلسالمي كمقاربة متكاملة األبعاد، تنطلق من االعتبارات المنهجية 

ق مع المحيط االجتماعي، وتتطلع إلى االستفادة من الخبرات المتطورة واألساليب الحديثة في وتتواف
 تحسين البحث العلمي وتطوير األخالقيات العلمية للباحثين.    

 إشكالية البحث وأهميته
ر ظانطالقا من تعدد أبعاد المورد البشري في تكوينه العلمي والثقافي واالجتماعي، وجب لفت الن     

إلى أهمية التأسيس لمفهوم النزاهة واألخالقيات العلمية باالستناد إلى المنظومة االجتماعية بكافة أبعادها 
ومن مختلف زواياها، وارتكازًا على مقوماتها األصيلة. إن البيئة القيمية بما تحمله من تراث وأدبيات 

عكس تالزميا مع جودة أو رداءة أخالقية تشكل المصدر والمرجع األساسي في سلوك الباحث بما ين
اإلنتاج العلمي واألكاديمي، وبما يشكل المنطلق األولي في تحليل الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع 

 كنسق تتراكب فيه مختلف األنساق األخرى تؤثر وتتأثر به.
مكونات فة الومن خالل ما سبق تنبع الحاجة الملحة لضرورة بناء استراتيجيات أكاديمية تخضع لكا 

األصيلة للثقافة المجتمعية، وتستند على العنصر الروحي والديني كمعزز أخالقي، وكمرجع لتنمية الثقافة 
ذلك  فاإلطار المرجعي األخالقي هو  اإليجابية والوعي الحقيقي في توجيه الباحث نحو النزاهة العلمية،

ته في ذهن الباحث، فيشكل رؤيته ويحدد مسلماالجزء الحي الواعي من النموذج المعرفي الذي يكون حافزا 
و مقوالته الكبرى، وتحديد المسلمات واالفتراضات منبثق عن النموذج المعرفي والتي تمثل أساس 
المنهجية، فلكل نموذج معرفي مسلماته ومعاييره وقواعده ورؤيته التي تميزه عن اآلخر، فهذه المسلمات 

كاملة النابعة من الواقع الحقيقي للباحث. ومن هنا تطرح هذه الورقة والمعايير تشكل أساسا للمنهجية المت
البحثية إشكالية المرجعيات الموجهة ألخالقيات البحث العلمي ودورها في تعزيز النزاهة العلمية، وفق 

 كما ال تهمل العنصر الروحي والديني في واالستراتيجيرؤية منهجية متكاملة تهتم بالعنصر المادي 
 شخصية العلمية.تكوين ال

 
 
 



 

 

240 

 وذلك وفق العناصر الرئيسة التالية:   
 أوالا: اإلطار المفاهيمي.

 ثانياا: المصادر المرجعية ألخالق البحث العلمي.
 ثالثاا: المنظومة المجتمعية وتنمية النزاهة العلمية.

 رابعاا: نحو منهجية متكاملة كضرورة إلنتاج السلوك البحثي النزيه. 
 لمفاهــــــيميأوالا: اإلطار ا

 أخالقيات البحث العلمي-1
تشير األخالقيات بشكل عام إلى القيم والمعايير األخالقية التي يستند لها أفراد المجتمع لغرض      

التمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأ، ويبدو أن المجتمعات قد طورت هذه القيم والمعايير لتشكل 
اقبة، وفي هذا اإلطار يمكن أن تنظر للمجتمعات البدائية وعاء حضاريا لها عبر فترات زمنية متع

ومعاييرها األخالقية الصارمة ثم المجتمعات الصناعية ومعاييرها األخالقية المتجددة المرنة، وأخيرًا 
المجتمع العالمي المعرفي ومعاييره األخالقية النسبية التي تستوعب هذا التطور الهائل في مجمل األوضاع 

ولعل ذلك شكل نقطة االنطالق للتأسيس لما يعرف بعلم  1واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية.االقتصادية 
األخالق والذي يقصد به "البحث فيما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان وما ينبغي أن يعمل وعادة ما يستعين 

لم األخالق، فكار يشكل عاإلنسان بالفكر لمعرفة القوانين والقواعد التي تنظم سلوكه وأعماله، ومجموع األ
فعلم األخالق يبحث في مصدر األعمال والبعث عليها، والغاية منها وعلم األخالق أيضا يبحث في 

  2أعمال اإلنسان االختيارية مصدرها، وفي الحكم األخالقي والعواطف ومظاهرها في الحياة".
 ية، كونه يشكل حجر األساس أليونظرا للدور البارز الذي يلعبه البحث العلمي في الحياة االجتماع 

تنمية مجتمعية وتحديث قد يمس البنية الثقافية، هذه البنية التي تستند لمعيارية قيمية تشكل األخالق أحد 
أنساقها وأعمدة منظومتها، كان ال بد من االهتمام بأخلقة البحث العلمي بما يساعد على إنتاج المعرفة 

 ، فالضوابط األخالقية للبحث العلمي تنطلق من المكونات األساسيةالتي تسهم في تلك التنمية المنشودة
للعملية البحثية وتهتم بأخلقة الباحث وأخلقة المحيط، وكذا أخلقة المؤسسات البحثية من خالل برامجها 

                                                           

 .222، ص1002محسن منصور الغالبي، مهدي محسن العامري، المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، دار وائل، عمان،  1
 .227-222، ص 1000رة في الفكر الفلسفي، واالجتماعي، مكتبة لبنان، لبنان، كميل الحاج، الموسوعة الميس 2
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وأدواتها ومنظومتها الداخلية، لذا فإن أي محاولة للتطوير العملي بهدف إنتاج االخالق العلمية النزيهة 
 د ان يأخذ بعين االعتبار كافة تلك العوامل المحيطة بالعملية األكاديمية. الب
 العلمية السرقة-2
السرقة العلمية أو االنتحال وهي أي شكل من أشكال النقل غير القانوني. وتعني أن تأخذ عمل شخص  

أيضا إلى  ، وبذلك فهي تشير1آخر وتدعي أنه عملك، وتنسب إنجازه إليك سواء عن عمد أو بغير عمد
استخدام أفكار وكلمات اآلخرين دون ذكر المرجع الرئيسي أو الكاتب، ولعل ذلك يرتبط بجملة أسباب 
تتمحور حول اإلفالس الفكري والفقر األخالقي والضعف اإليماني وغياب الوازع الديني للجاني، كما أن 

باب، التكتم عنها لسبب من األسللبيئة المحيطة دورا مساعدا في انتشار هذا الظاهرة الالسوية بسبب 
باإلضافة إلى الفراغ القانوني وغياب األطر الرادعة التي لها تأثير مباشر أيضا في االنتشار الرهيب لتلك 

 الظاهرة.
 .النزاهة العلمية3
تشير النزاهة إلى منظومة من القيم والمعتقدات الراسخة المسؤولة عن المحافظة على الموارد والممتلكات  

مة واستئصال الفساد. والنزاهة تشمل كل القيم المتأصلة لدى األفراد والمبادئ السوية كالصدق واألمانة العا
وعدم اإلضرار بالغير، وتطرح قضية قيم النزاهة اليوم بإلحاح شديد في كل المجاالت والتخصصات فهي 

 ة بشكل عام.ا التنميتهم علماء السوسيولوجيا واالقتصاديين والسيكولوجيين والسياسيين وكل قضاي
فالعصر الحالي يتسم بكونه يستند على مفهوم "مجتمع المعرفة" اقتصاديًا وتعليميًا واداريًا... وفي هذا  

المنطلق تأخذ الجامعة قيمتها من تطبيقها ألصول األخالق المبنية على امتالك المعرفة وتطويرها في 
ات والموضوعية ورعاية الحقوق اإلنسانية، وطبقا لمعطي سياج أخالقي أساسه األمانة والمسئولية والشفافية

العصر فإن إنتاج المعرفة وتوظيفها في المجتمع أصبحت قضية حضارية تهم المؤسسات الرصينة، 
فالنجاح الحقيقي حليف األمانة. وبناًء على ذلك فإن النزاهة األكاديمية ركيزة أساسية في الحياة الدراسية 

في هذا المجال " ترتبط النزاهة العلمية بذلك المضمون الذي يعكس معنى الجودة و ، والمهنية والمجتمعية

                                                           

عمادة التقويم والجودة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سلسلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة، السرقة العلمية: ما هي؟  1
 قع:، متاح على المو 3، ص1022وكيف أتجنبها ؟،المملكة العربية السعودية، 

https://units.imamu.edu.sa/colleges/science/FilesLibrary/Documents/08.pdf 
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والموضوعية في األنشطة البحثية داخل المؤسسات الوطنية في كافة جوانبها من حيث الدعم المالي 
واإلنتاج وغيرها، مما يعكس ثقة الناس في تلك األنشطة، وأيضا ثقتهم في القرار السياسي المستند إلى 
المعلومات العلمية التي تقدمها األبحاث العلمية، وتهدف النزاهة العلمية الى هدفين هما: الهدف األول 
العطاء العلمي الموضوعي ذو المصداقية والواقعية والمتاح لعامة الناس. والثاني تطوير السياسات القائمة 

   1على العلم لصالح اإلنتاج المتسم بالشفافية".
زاهة في البحث العلمي منظومة القيم الموضوعية كالشفافية والجودة واإلتقان واألمانة ومن ثم  تشكل الن

في جميع سلوكياتهم البحثية طوال مراحل الدراسات ابتداًء من اختيار فكرة البحث ومرورًا بكافة خطواته 
مكانية تطبيقها ميدانيا في المجتمع بما يعزز من ثقته  يها. ف المنهجية وصواًل إلى النتائج وا 

 در المرجعية ألخالق البحث العلميثانياا: المصا
 المرجعيات المجتمعية -1
يغفل كثير من الباحثين والمفكرين في مجال البحث العلمي وتطويره عن أهمية االمتداد االجتماعي  

للمؤسسة الجامعية ولألفراد الباحثين، حيث أن اقتصار النظرة التحديثية على المناهج واألساليب 
ستراتيجيات االبتكارية لمراقبة الجودة واألعمال األكاديمية دون محاولة بناء الباحث وتكوينه من خالل واال

القيم اإليجابية التي يستمدها من محيطه بالضرورة، يشكل رؤية مختلة وجب إعادة دراستها، ومحاولة بناء 
عي قة تكاملية، فالنسق االجتماالنظرة المتكاملة في ذلك. إن النظر إلى المجتمع يجب أن يكون وفق عال

هو المسؤول المباشر عن المدخالت البشرية ومدى تأهيلها على المستوى القيمي واألخالقي، وبالتالي 
نما هي نسق تكويني تدريبي يحتاج إلى أفراد مهيئين الستقبال المؤثرات من  فهي ليست نتاجًا ابتداًء، وا 

لمحيط األكاديمي. وباختالل التكوين القيمي للباحث انطالقا خالل مختلف العمليات التي يمارسونها في ا
من اختالالت المنظومة الثقافية واالجتماعية، فإن ذلك ينعكس بصفة مباشرة في أدائه البحثي وسلوكه 
العلمي. وكلما ارتقت المنظومة المجتمعية انعكس ذلك في سلوكيات وتصرفات األفراد داخل كافة األنساق 

والبحث العلمي بصفة خاصة، بما يحقق من نزاهة اإلنتاج المعرفي ويحقق االنتقال  والنسق الجامعي

                                                           

1 National Institutes of Health office of the director, (2012). NIH policies and procedures for promo-

ting scientific integrity : http://www.nih.gov/about/director/sci-int-nov2012.pdf 

 



 

 

243 

النوعي والتنمية المستدامة على كافة األصعدة. وقد حاول الباحث االجتهاد في تصنيف وتحديد وتفصيل 
 أهم المرجعيات المجتمعية ألخلقة البحث العلمي وذلك على النحو التالي:

إن الباحث العلمي هو نتاج لمجتمعه وهو حصيلة عوامل تربوية متراكمة وفق ي: التراث االجتماعـــــ-أ
سياق معين في ظروف مختلفة، ومن هنا فإن المنظومة االجتماعية بمختلف أبعادها ومكوناتها تؤثر 
بشكل مباشر في بناء شخصيته وتكوينها، فالمعتقدات والقيم واألعراف غيرها من األفكار تترابط مع بعضها 

تشكل النسق القيمي في شخصية الباحث، وبالتالي تلعب الدور األبرز في بناء تفكيره ونظرته لألمور ل
وتحليله للمواضيع رغم محاولة فصل الذات عنها في إطار تبني الموضوعية كمبدأ علمي أساسي. من 

معية الجزائرية ومة المجتهنا وجب إعادة النظر في البنية االجتماعية والثقافية وتحديثها، وبالنظر إلى المنظ
فإنها تزخر بالعديد من القيم المتأصلة واألصيلة، لذلك فان األمر يتعدى الطرح القائل بوجودها من عدمه 
وافتقار المجتمع منها، ويتجاوزه إلى غياب رؤية توظيفية لكل تلك المكتسبات والقيم وزرعها في األوساط 

 األكاديمية.
يم واالتجاهات وأنماط السلوك وما يترتب عليه من مشكالت نفسية واجتماعية إن التدهور والتذبذب في الق 

وأخالقية تنعكس آثارها على الحياة اليومية لألفراد، والتأثير على العديد من القطاعات الحيوية كالبحث 
العلمي، ومن ثم  يؤثر على التطور المجتمعي ووضع التنمية فيه. كما ينعكس أيضا على التربية في 

لتوجه نحو مراجعة هذه القيم واالتجاهات والحد من سلبيتها، ودعم إيجابياتها وتأصيل القيم واالتجاهات ا
         .1المنبثقة من تراثها الروحي من ناحية واستخالص قيم جديدة متسقة مع روح العصر

خصية البشرية الش يشكل العنصر الديني أهم المرتكزات األساسية في تكوين المكون الديني )الروحي(: -ب
نتاج السلوك وتوجيهه وفقا لمقتضيات إيمانية يستشعرها  نظرا للدور الذي يلعبه االعتقاد في بلورة األفكار وا 
الفرد من خالل نسق من المبادئ العقائدية الموجهة ألفعاله، وفي سياق البحث العلمي فإن الباحث العلمي 

ق، فالوازع الديني يؤدي بصورة أكيدة إلى التوجه نحو ُيصدر قراراته وتصرفاته انطالقا من ذلك النس
الشفافية والنزاهة واألخالق الفاضلة في الممارسة العلمية في مختلف مراحلها، والباحث يستلهم أخالقه 
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منها، ومن خالل الرقابة الذاتية على سلوكه وما يمليه عليه ضميره والتي تصرف عنه الزيغ وتمنعه 
 االنتحال أو السرقة.

إن القيم هي موجهات السلوك والدين مستودع القيم والمثل العليا ورافد من روافدها. لذلك فالقيم الدينية  
طارًا لتحقيق تماسك  هي التي تحدد أنماط سلوك الفرد وتحركه باعتبارها مرجعا في الحكم على أفعاله وا 

في عمله وعقيدة صلبة في مواجهة . لذا فإن امتالك هذا المكون يزود الباحث باإليمان الراسخ 1المجتمع
الصعاب التي تواجهه أثناء تأديته عمله، كما تمكنه من استيعاب القواعد اإليمانية والسماوية والعمل بها 

لى غير ذلك من القيم الروحية التي ترتبط بالتعامالت مع الغير في صورة 2واالهتداء بقيمها اإلنسانية ، وا 
 تمع البحثي والعالقة مع المراكز البحثية. زمالء العمل والمبحوثين في المج

 إن التراكمية التاريخية لإلنسانية أكسبتها تجارب وخبرات مكنت من تحقيق األخالق اإلنسانية التربوية: -ج
االنتقال النوعي الواعي عبر كل المراحل الزمنية واالستفادة من األجيال السابقة، فالتراث اإلنساني ملئ 

شر لتي عملت العوامل التاريخية على صقلها وتثقيفها لتشكل بناًء حضاريًا يستلهم منه الببالقيم اإلنسانية ا
تصرفاتهم وأفعالهم، وأصبحت تشكل مرجعية فكرية العتبارات تتعلق باالختالف الثقافي وتنوعه في مختلف 

تراث، فقيم هذا الالحواضر اإلنسانية، فالباحث العلمي مهما كان جنسه أو نوعه يستمد كثيرا من قيمه من 
ن خالل مختلف م -وال تزال إلى اليوم-احترام اآلخر والتعايش وتقبل االختالف كلها قيم كرستها البشرية 

المواثيق والمعاهدات الدولية التي تشكل مرجعا أساسيا لعديد الدوائر البحثية العالمية ومراكز الدراسات 
 المشتركة بين الدول.

كما أن المنظومة القانونية والتشريعية سواء الداخلية في المؤسسات الجامعية  ة:المؤسســــــي القوانين-د 
ومراكز البحوث أو في إطار القانون المدني تشكل مرجعًا حقيقيًا لتكريس النزاهة العلمية ومحاربة الغش 

اعد والنظم و من خالل تفعيلها وتحديثها الدائم عن طريق المراقبة المستمرة من قبل اللجان المختصة، فالق
والسياسات اإلدارية الصادرة عن المؤسسة أو القانون المدني تلزم جميع الباحثين في سير العمل وتحدد 

     المسؤوليات وتضبط الواجبات األخالقية التي تفضي في النهاية إلى إنتاج علمي راقي ومبدع. 
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 مبادئ األخالقيات البحثية: -2
ة من المرجعيات المعيارية المتكاملة والتي تشكل السياج األكاديمي تنطلق األخالق العلمية للباحث من جمل

 والعلمي الذي يحدد السياق القيمي واألخالقي العام للبحث ومن جملة تلك المحددات ما يلي: 
كانت الجامعة وال تزال منبرا حضاريا ومصدرا لإلشعاع الفكري  :البحث العلمي والمسؤولية االجتماعية -أ

كسة لتخلف المجتمع أو تطوره، وذلك تبعا لمدى الرقي العلمي للجامعة وقدرتها على تصدير والمرآة العا
األفكار اإلبداعية لمجتمعها، وتطوير بنيته الثقافية واالجتماعية والعمل على تحديثها من خالل مختلف 

وصًا في ظل صاألنشطة العلمية والبحثية، ليناسب ويواكب مختلف المستجدات والمتغيرات المتسارعة، خ
االنفجار المعرفي الكبير، ومن هنا فإن المؤسسات الجامعية والمراكز الدراسية من خالل مختلف فواعلها 
البشرية تضطلع بمسؤولية شديدة األهمية تجاه النسق االجتماعي، عن طريق العمل الدؤوب على تحقيق 

 التنمية المجتمعية المستدامة. 
إن عناصر الهوية باإلضافة إلى المقومات األصيلة تشكل نقطة  ة:االنطالق من المقومات الوطني-ب

االنطالق المرجعية المجمع عليها من قبل كل األفراد الباحثين، ذلك أنها تمثل هوية المجتمع وماهيته 
الثقافية والحضارية، لذا فإن الباحث العلمي وفي إطار االنتماء الوطني يجد نفسه محتكما إلى تلك 

نجازه لبحوثه. المقومات في   سير علمه وا 
يعرف البحث العلمي على أنه القدرة على امتالك المهارات البحثية وتوجيهها  التحكم المهارات العلمية:-ج

في إطار موضوعي بغية الوصول إلى نتائج محدد انطالقا من افتراضات واقعية ومنطقية، لذا فإن امتالك 
ك فارقة في مقارنته بغيره من األفراد العاديين. حيث أن امتالالباحث لهذه الخبرات والمهارات يشكل نقطة 

المعلومة واإليمان بالمعرفة كسبيل للتطور والتنمية يعطي للباحث العلمي طاقة إيجابية قوية لمواجهة 
 مغريات الواقع المادي بما يمكنه من عدم االنجرار نحو الذاتية وتزور النتائج أو انتحال أفكار الغير. 

تمكن األجواء الداخلية والمناخ العلمي المتحرر من القيود التسلطية داخل  ة العلمية األكاديمية:الحري-د
المؤسسات البحثية نقطة أساسية للباحثين، حيث تمكنهم من توظيف كل مهاراتهم العلمية دون قيد أو 

ية العلمشرط ودون تخوف قد يحصل في حالة وجود نتائج غير مناسبة للظروف العامة وللسياسة 
للمؤسسات والدولة. إن البحث العلمي الناجح مقترن بصورة متالزمة مع قدرة المؤسسة على توفير مناخ 
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علمي متحرر من كافة الضغوطات التي قد تشكل عنصرًا دخياًل على سير البحث والمعرفة في أوساطها، 
 وهو ما يشكل منطلقًا أساسيًا في أخلقة األعمال العلمية.

 تؤثر التوجهات السياسية للدولة على البحوث العلمية في الدول لعلمية والسلطة الديمقراطية:ه. المعرفة ا
المتخلفة من خالل عمل السلطات الحاكمة على تكريس النموذج السائد، والعمل على توجيه كل نتائج 

دة كل البعد عن يالبحوث لصالح خدمته، لذا فإن المعرفة العلمية تصبح رهينة لقرارات سياسية ارتجالية بع
مقومات البحث العلمي الناجح، في حين أن وجود سلطة ديمقراطية تؤمن بالعلم وبالمعرفة يمكن من تحرير 
العلم من االرتهان السياسي، ويفرض عليه آليات موضوعية تنسجم مع التوجهات البحثية المعاصرة " في 

 1".لتي يعمل فيها أو احترام قيم وتقاليد المجتمعضوء احترام النظام العام للدولة مع احترام نظم المؤسسة ا
شكل التنوع الثقافي واالختالف اإلنساني في التصورات الحياتية محور المقاربات  :و. االنفتاح على اآلخر 

النظرية العلمية التي أكدت على أهمية التعايش بين مختلف الثقافات العالمية كسبيل لالستقرار العلمي، 
مية المتكاملة، ولعل االختالف الفكري يشكل أرضية قوية للتساند العلمي واالستفادة من والدفع نحو التن

 مختلف التجارب اإلنسانية في إطار تكاملية المعرفة وتراكمية العلوم.

 لمجتمعية وتنمية النزاهة العلميةثالثاا: المنظومة ا
 ة:المسؤولية االجتماعية والعالقة التفاعلية مع المؤسسات البحثي-2
تنطلق العالقة الراجعة في العالقة التفاعلية من المؤسسات البحثية الجامعية إلى المحيط االجتماعي في  

إطار ما يسمى بالمسؤولية االجتماعية، التي تم التأصيل لها في عديد أدبيات البحث العلمي، غير أن 
لعالقة اسية والمنطلق األولي في هذه االعالقة الذاهبة من المجتمع إلى المؤسسات الجامعية تعد الفكرة األس

التفاعلية، وهذه األخيرة لم تأخذ حقها في الدراسة الكافية رغم أهميتها البالغة ورغم األسبقية الزمانية 
والتأثيرية للمجتمع على الجامعة، فالمخرجات البشرية التي تنطلق كمدخالت في النسق الجامعي تشكل 

ن طرفي المعادلة. إن مسؤولية المجتمع في تصدير العناصر الكفؤة تربويا نقطة االلتقاء ومحور العالقة بي
وأخالقيا إلى الجامعة تعد عنصرًا مرجعيًا في مخرجات تلك األخيرة نحو المجتمع، فكلما نجح المحيط 

ة خالمجتمعي في إعداد األفراد أخالقيا وفكريا وروحيا وفق تكامل تربوي ينطلق من العقائد االجتماعية الراس
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تراثيًا ودينيًا في إطار تبادلي، كلما ارتقى المستوى األكاديمي والبحثي في المؤسسات الجامعية بما يوفر 
مخرجات أكثر فاعلية تنعكس نتائجها في إطار مسؤوليتها االجتماعية. ومن هنا فإن أي إرادة إصالحية 

صالح ال حل محيط االجتماعي هو أول مراللبحث العلمي ينبغي أن تشمل ركائزه ومقوماته األساسية، وا 
إصالح بقية االنساق الفرعية األخرى، وال نجاح في تلك العملية مادامت النظرة والرؤية مقتصرة على 
إصالح الهياكل والبني دون االلتفات إلى األبعاد الثقافية والروحية في تكوين العنصر البشري وهو الباحث 

 داريًا.  العلمي سواء كان طالبًا أو استاذًا أو إ
إن من أهم المسؤوليات االجتماعية التي تلقى على عاتق الباحث العلمي أن يسهم في تطبيق المعرفة  

العلمية، وفي تحويل معطيات ونتائج البحوث األساسية التي توصل إليها باحثوا العلوم األساسية إلى 
وجيا الحديثة وير وتوطين التكنولتطبيقات عملية تخدم مختلف قطاعات التنمية في المجتمع، وفي نقل وتط

في مجتمعه، وزيادة حظه من المخترعات العلمية وزيادة قدرته الذاتية التكنولوجية ورفع مستوى تعامله 
مع معطيات التقدم التكنولوجي المعاصر، وفي تضييق الفجوة التكنولوجية التي تفصل مجتمعه عن العالم 

ة كتشاف الحقائق والمعارف العلمية النظرية وصناعة األفكار والكلمالمتقدم وأن يتجاوز في أبحاثه العلمية ا
  1إلى صناعة المشاريع.

  دور األخالق المجتمعية في تعزيز السلوك النزيه: -2
إن اتسام المنظومة المجتمعية بالرقي األخالقي والقيم اإليجابية وتكريسها في كافة المجاالت االجتماعية  

وقيما يمكنهم من التعامل اإليجابي مع كافة المتغيرات المحيطة، فهناك عالقة يمنح األفراد نسقا أخالقيا 
طردية بين االلتزام بالقيم األخالقية والسلوكية وكفاءة البحث العلمي، فكلما زادت درجة االلتزام بهذه القيم 

قيم لدى هذه الاألخالقية والسلوكية زادت معها درجة الجودة والكفاءة في البحث العلمي، حيث أن توافر 
الباحث العلمي يؤدي إلى دعم الثقة في البحوث العلمية، نظرا ألن تنمية هذه الثقة قوامها القيم األخالقية 
والسلوكيات السوية، وشعور القارئ بالثقة في المعلومة وأن هذه المعلومة حقيقية، كما يحقق االلتزام بالقيم 
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ة احترام وتقدير المجتمع الذي يعمل فيه الباحث، وحماية النبيلة واألخالق الكريمة والسلوكيات الطيب
 1الباحث من انحرافات بعض أعضائه الذين ال يلتزمون بالقيم السامية.

إن المجتمعات التي تصنف بأنها متقدمة تتيح ألفرادها الفرصة الكاملة ألن يقدموا كل ما لديهم من إبداع 
ظل منظومة تتناغم كلها في تعويد الفرد على أن يفكر  دون قيود أو عوائق، وأن المجتمع كله يعمل في

باستقالل، وبشكل علمي منظم وتوفر له كل اإلمكانات المادية بل والمعنوية التي تمكنه من أن يبلغ 
غاياته حسب قدراته طالما التزم بالقانون، ولم يخرج على قيم المجتمع وتقاليده. إنه ال يوجد في تلك 

ال قيمة له، بل يوجد الفرد دائما في منظومة تلك المجتمعات ما يفعله ويقدره  المجتمعات فرد مهمش أو
اآلخرون، بينما المجتمعات صاحبة ثقافة التخلف فهي ارتجالية غوغائية فوضوية يتساند فيها الجميع 

باالة معلى الجميع دون أن يجرأ أحدهم على تحمل المسؤولية، وتسود فيها القيم السلبية من االتكالية والال
وانتظار ما يقدمه اآلخرون. ففي ظل الثقافة األولى تنتعش النزاهة وتنتشر قيمها وتتجسد في كافة 
المجاالت، أما ثقافة التخلف فال تشجع إال الفساد واالفتقار للموضوعية والمصداقية والصدق والشفافية، 

 2فتمتنع النزاهة عن الوجود والتجسد.
والفضاء القيمي المجتمعي اإليجابي هو الباعث األساسي للنزاهة وانتشار ويعتبر توفير المناخ العلمي  

قيمها، فطبيعة المجتمع ومنظومته الثقافية هي التي تحدد مدى نزاهة البحوث العلمية وجديتها ومصداقيتها، 
ي كل فلذا فإن للمناخ األخالقي بكافة أبعاده ومكوناته المعيارية أثرا مباشرا في إنتاج السلوك النزيه 

المجاالت، وذلك ما يرتبط ارتباطًا وثيقا بتطوير المجتمع وتنميته، واالستفادة من تطبيقاته المترتبة على 
 نتائجه في تحسين نوعية الحياة االجتماعية.        

 أهمية المنظور اإلسالمي في ترسيخ األخالق والسلوك اإليجابي: -3
سقاطاسبقت اإلشارة إلى أهمية البعد اإليماني والمع   طى الديني في توجيه السلوك اإلنساني وأخلقته، وا 

على واقعنا االجتماعي فإن للدين اإلسالمي من خالل نظرته المتكاملة للحياة البشرية أهمية بالغة األثر 
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في ترسيخ القيم األخالقية في المجتمع اإلسالمي، من خالل مرجعيته اإللهية التي تختلف عن الموروث 
النقصان مهما بلغت درجة تناهيه في الشمولية، فالتصور اإلسالمي للحياة في جميع البشري المتسم ب

مجاالتها يقوم على مبدأ التكامل بين الجانب اإليماني والمتطلبات المادية، ويستند على تحقيق األهداف 
لبحث ال االفردية في إطار الجماعة كما يقوم على النظرة الشاملة للحياة الدنيوية واألخروية، ففي مج

العلمي حاز المدخل اإلسالمي على القبول واالعتراف به ضمن كبرى المداخل المنهجية التحليلية كإطار 
عام للمناهج والتحليل المعرفي. وفي اآلتي سنحاول إدراك أبعاد التصور اإلسالمي في المجال العلمي 

 والمعرفي وعناصره المنهجية:  
 في المنهجية اإلسالمية. المصادر الموجهة لألخالق والسلوك-أ
رادة الحق التي أوحى  الوحي )القرآن والسنة(:-2-أ إن الوحي كمصدر للتوجيه اإلسالمي هو كلمة هللا وا 

بها إلى نبيه ورسوله، ليبلغها إلى الناس كافة، وجوهر ما يقدمه الوحي للناس هو توضيح طبيعة عالقة 
يل حركة اإلنسان في الحياة ومصير هذا اإلنسان فيما اإلنسان باهلل وغاية وجود اإلنسان في الكون ودل

ذالل، عالقة  وراء الحياة، فعالقة االنسان باهلل هي في أصلها عالقة تعبيد وتذليل ال عالقة استعباد وا 
خالفة وكرامة. ونلمس هذه اآلفاق واألبعاد والقيم وفي شخصية الرسول الكريم وأصحابه قبل أي أحد آخر 

   1من الخلق.
وهي تحصل من خالل البراهين العقلية مثل المنطق والرياضيات وهناك اتفاق عام  :المعرفة العقلية-1-أ

حول وجود هذا النوع من المعرفة بين الفالسفة والعلماء، ويبقى االختالف في نشأة وتكوين القضايا أو 
لمذهب ل حسب االموضوعات التي تشكل مادة المعرفة العقلية، فهل هي فطرية خالصة من نسيج العق

العقلي أم هي انعكاس للواقع تستخلص منه، وتكتسي مع ذلك صورها المجردة كما يدعي المذهب الواقعي، 
  ورغم تباين الموقفين فكالهما يؤكد على وجود معرفة عقلية، يطلقون عليها أحيانا المعرفة الفلسفية.

ق ن من خالل المالحظة والتجربة، ويطلوهي المعرفة التي يتوصل إليها اإلنسا :المعرفة المكتسبة-2-أ
عليها في التراث اإلسالمي كلمة "العادة"، بمعنى أنها تحصل بالتعود والتكرار ومالحظة حدوث أو تكرار 
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وقوع الشيء على نفس المنوال. المعرفة في هذه الحالة تحصل للفرد ويكتسبها من خالل التعود على 
ر النار وفوائدها، فنحن نتعرف على طبيعة األشياء وخواصها معرفة الشيء ميدانيًا، مثل اكتشافه لضر 

  1أو الظواهر الطبيعية واالجتماعية من خالل الحواس سواء بالمشاهدة أو االختبار أو التجربة.
 نسق مبادئ األخالق البحثية في المنظور اإلسالمي:-ب
 ئي خاص، ففي المستوى وتقع هذه المبادئ في عدد من المستويات...مستوى كلي عام، ومستوى جز  

الكلي ترتبط هذه المبادئ بأركان اإلسالم وأركان اإليمان، والقيم العليا، وفي المستوى الجزئي تتحدد مبادئ 
المنهجية في كونها ضوابط ومعايير وخصائص للتفكير أو ضوابط ومعايير وخصائص للعمل البحثي 

لمنهجية عاييراً لضبط السلوك وتوجيهه. ومبادئ االذي يستهدف اكتساب المعرفة واختبارها وتوظيفها، أو م
 الخاصة يمكن التمثيل عليها على الوجه اآلتي:

 والعملي...  يواالستراتيجمبادئ منهجية التفكير: التفكير الكلي، السنني، السببي، والمقاصدي، -2-ب
ق قلي ونقلي( وفمبادئ منهجية البحث: )األمانة، االستقامة، الموضوعية...( والدليل )عملي، ع-1-ب

ن كنت مجتهدا فالدليل".  القاعدة المعروفة "إن كنت ناقال فالصحة وا 
مبادئ منهجية السلوك: النية واإلتباع واإلبداع، فالنية حركة القلب والضمير والتوجه النفسي نحو -2-ب

هج النبوة، نالخالق. واإلتباع سلوك سبيل مطروق ومجرب ينتهي إلى القصد لتوفير الجهد واالستقامة على 
والحركة الجماعية لتحقيق االنتماء. وأما اإلبداع فابتغاء الحكمة في النمو، والتجاوز، واالرتقاء واإلحسان 

 واإلتقان.
باإلضافة إلى ذلك تتحدد تلك المبادئ وفقا لمجموعة من االعتبارات وهي مراعاة االتساق الداخلي  

اإلسالمية، وما ينبثق عنها من عناصر النظام المعرفي، وما  واالنسجام بين الرؤية الكونية أو رؤية العالم
يتضمنه هذا النظام من عناصر منهجية، باإلضافة إلى اعتماد المرجعية القرآنية ضمن مفهوم الوحدة 
البنائية للقران الكريم والسنة النبوية بوصفها بيانا لنصوص القران وتطبيقا لتوجيهاته. وكذا تشغيل إسالمية 
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التي تشترط التمكن واالستيعاب والتجاوز، عن طريق السعي نحو األفضل واألحسن واألكثر المعرفة 
  1إتقانا، والترقي في منازل الكمال البشري.

 ج. إسهام المنهجية اإلسالمية في تطوير أخالقيات البحث:
اهة البحثية لنز يمكن إجمال ما قدمته المنهجية اإلسالمية في التطوير األخالقي للبحث العلمي وتنميه ا 

 في األوساط األكاديمية فيما يلي:
ص تشكل معادلة التكامل المعرفي محاولة لتلخي التكامل المعرفي بين المصادر المعرفية المنهجية:-2-ج

مجمل ما يمكن فهمه عن مصادر المعرفة وأدواتها من منظور إسالمي، والربط بين العناصر المختلفة 
فهم. وتتكون هذا المعادلة من قسمين، األول: هو المصادر، والثاني: هو التي يمكن أن يتضمنها ذلك ال

األدوات، وصفة التكامل المعرفي في المنظور اإلسالمي تظهر في ثالث مستويات: تكامل المصادر، 
وتكامل األدوات، وتكامل المصادر واألدوات. فللمنهجية من منظور إسالمي مصدران ال ثالث لها: هما 

م، وأي تعامل معرفي ومنهجي في هذا المنظور ال بد فيه من مراعاة التكامل بين المصدرين، الوحي والعال
ألن اإلنسان المخلوق في هذا العالم ال يملك إال أن يتعامل معه في مستوياته الثالثة، العالم الطبيعي 

جعياته نظر عن مر والعالم واالجتماعي والعالم  النفسي، واإلنسان يتعامل مع مستويات العالم بصرف ال
الفكرية والدينية، واإلنسان المسلم الذي يؤمن بالوحي اإللهي هو في موقع التكليف والتمكين للتعامل مع 
العالم في ضوء هداية الوحي، وهداية الوحي هي في األساس ترشيد لوعي اإلنسان تجاه العالم وسعيه 

 .2فيه
ث لهما، هما العقل والحس وليس ثمة طريقة لعمل كما للمنهجية من المنظور اإلسالمي أداتان ال ثال 

الحس دون عمل العقل، وليس ثمة وسيلة للعقل في أن يمارس عمله خارج إطار الواقع المحسوس، حتى 
أن القضايا الذهنية المجردة يتصورها العقل البشري في سياق خبرته الحسية، وتلك هي حقيقة التكامل 

أداتين للمعرفة والتعامل المنهجي، وتظهر المعادلة أن استمداد المعرفي بين العقل والحس بوصفهما 
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المعرفة من مصدر الوحي يتطلب عمل كل من العقل والحس معا، كذلك فإن استمداد المعرفة من العالم 
  1يتطلب عمل كل من العقل والحس معا وتلك حقيقة التكامل المعرفي بين المصادر واألدوات.

لمادية فمن حيث النظرة اإلسالمية للقيمة ا: ه الملكية الفكرية وحقوق التأليف.النظرة الموضوعية تجا1ج.
التي يرتبها اإلسالم لصاحب الجهد الفكري فله الحق أن يبيع جهده الفكري منضبطا بأحكام البيوع في 
 اإلسالم، وكذلك له أن يؤجر جهده الفكري سواء أكان في محتوى ككتاب أو نحوه، أم أجر نفسه لجهة ما
لتقديم ثمرة جهده العلمي لتلك الجهة، وله أن يجعل ثمرة جهده الفكري في شركة من أنواع الشركات 
اإلسالمية وشروطها المشروعة، وله أيضا أن يجعل من ثمرة جهده الفكري موضوع عقد االستصناع 

ا شروط عقد بقة كلهخاصة في االبتكارات واإلبداعات العلمية، مراعيًا في هذا العقد وغيره من العقود السا
السلم من حيث ضبط ثمرة جهده العلمي بالصف الدقيق، وضبط ما يدخل فيه من مواد، ومن تحديد 
األجل لتسليمه، وتسليم ثمنه في مجلس العقد إلى غير ذلك من شروط جاء  بها اإلسالم في مثل هذه 

كل  ثمرة جهودهم الفكرية، حيث أنالمعاوضات المالية. إن اإلسالم جعل للمفكرين حقا أدبيًا معنويًا في 
ما  جهد فكري إما أن يكتسب به صاحبه ثوابًا وثناًء، إن كان جهده الفكري مشروعًا أو مقبواًل مستحسنًا، وا 
أن يكتسب صاحب الجهد الفكري على جهده عقابًا وذمًا وقدحًا... وهذا الحق من حقوق الملكية الفكرية 

 .2ثًا، ومن هنا ال يحل ألحد أن ينتحل أفكار الغير أو يحرفهامحل اتفاق بين العلماء قديمًا وحدي
إن صورة الملكية الفكرية في إطارها الحالي المعاصر هي نتاج لثقافة غربية كرستها االتفاقيات الدولية  

والمواثيق والمعاهدات التي عملت على تحديد أطرها وفق نظرة بشرية وضعية ومن هذا المنطلق ال يمكن 
أنها وبكل عناصرها في إطار التصور االسالمي لم يكن لها وجود في الشريعة اإلسالمية، بل التسليم ب

هي تدخل في أفعال المكلفين العادية، والتراث اإلسالمي يثبت بأن علماء المسلمين عالجوا هذه المسألة 
حمل سناد والتفي العديد من المجاالت المعرفية منها ما تناوله علماء األثر والحديث في مواضيع اإل

لى غير ذلك من األحكام العلمية، وفي هذا الخصوص يقول كنعان:" عرف فقهاء  واالداء والرواية، وا 
الشريعة اإلسالمية الكثير من المفاهيم المرتبطة بالملكية واإلنتاج الفكري، ووضعوا الكثير من القواعد 

ن كتاب نتاج الفكري وحمايته على هدي موالضوابط التي تحكم الملكية الفكرية وتكفل المحافظة على اإل
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هللا وسنة رسوله...عرف المسلمون في عهودهم األولى وخالل ازدهار حركة التأليف في مختلف مجاالت 
العلوم... نظاما يشبه نظام اإليداع القانوني للمصنفات أسموه التخليد... وبهذا قدم لنا فقهاء الشريعة 

لحق المؤلف أقاموه على أسس وقواعد مستوحاة من الشريعة اإلسالمية اإلسالمية وعلماؤها فهما متطورًا 
   .1تتضمن حماية الحقوق المالية واألدبية للمؤلف"

إن من أهم الحقائق األساسية في المنهجية اإلسالمية . االعتمادية التبادلية بين اإليمان واألخالق: 2ج.
لى ذلك  يشير حديث الرسول عليه الصالة والسالم" إنما هي استنادها على عالقة اإليمان واألخالق، وا 

بعثت ألتمم مكارم األخالق" فاإلسالم وشريعته لم تكن إقصائية وال منقطعة عن التراث اإلنساني السابق، 
بل حاولت تثبيت وترسيخ القيم األخالقية التي كان العرب يعيشون فيها، ففي هذا اإلطار قدمت المنهجية 

بين البعد اإليماني لإلنسان مع البعد األخالقي، فاإليمان كمعطى مقدس يشترك اإلسالمية نظرة تتكامل 
 مع األخالق في معيارية السلوك البشري. 

إن االعتمادية المتبادلة بين العنصرين السابقين تنطلق من حقيقة االنسان ومكوناته المادية والروحية  
، " م العليا المتسامية وينحاز إلى مكارم االخالقوتكوينه النفسي والفطري الذي يميل من خالله إلى القي

وللفطرة التي فطر هللا المخلوقات عليها موقع مهم في إدراك التكامل بين مصادر المعرفة وأدواتها لفهم 
مقاصد الحق من الخلق، وتوجيه سعي اإلنسان المستخلف في األرض، وجهده العقلي والعملي، لتحقيق 

العالقات بين الناس تقوم على تحقيق العدل وحفظ الحقوق والوفاء بالكيل هذه المقاصد...والفطرة في 
والميزان، فذلك هو األصل الذي تتحقق به مصالح الناس...وهكذا فإن الفطرة البشرية السليمة تعين أدوات 

     .2المعرفة في فهم دالالت الوحي الذي يمثل المصدر والمرجع"
 إلنتاج السلوك البحثي النزيه: رابعًا: نحو منهجية متكاملة كضرورة

أساليب مختلفة في التعامل الفكري والعمل العقلي وأنماط التفكير، واإلجراءات -أي منهجية–للمنهجية   
العملية التطبيقية للوصول إلى حلول واقعية للمشكالت والظواهر المتعددة، والبحث عن إجابات منطقية 

كرية المعرفة وبناء الفكر، ثم العمل على تنفيذ تلك المكتسبات الفلالفتراضات القائمة، انطالقا من اكتساب 
كسلوكيات عملية واقعيًا وتجسيديًا، فالتكامل بين التفكير والبحث والممارسة مبدأ أساسي من مبادئ 
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المنهجية. كما أن الفاعل األساسي في تلك العملية البحثية والمنهجية هو اإلنسان، لذا فإن أساس إعمال 
مراحل وتركيبها بتوقف على مدى نجاح الباحث في إدراكها واستيعابها بصورة متكاملة في جميع تلك ال

مراحلها والوقوف على تصورات موضوعية عن تلك المشكلة والتحكم في أدواتها ومعالجتها بمنطق بعيد 
ي واألطر ر عن التزييف، ومن هنا تبرز الحاجة إلى بناء منهجية متكاملة تهتم بالبناء الفكري والنظ

المعرفية كما تهتم قبل ذلك بصانعها وهو الباحث، وتعمل على تكوينه وتأهيله في سياق محيطه 
االجتماعي وبنيته الثقافية، بما تحمله من قيم ومعايير ومعتقدات ذات أبعاد تراثية أو دينية، ومن هنا 

 لعلمي.يكون التكامل بين البناء المعرفي والمنهجي والبناء السلوكي للباحث ا
إن المنهجية اإلسالمية المتكاملة في السلوك تقتضي التكامل في التعامل المنهجي مع عالم األشخاص  

وعالم األفكار وعالم األشياء، وغيرها من العوالم، ذلك أن ميادين التفكير والبحث ال تقتصر على عالم 
ة في يها مميزات الثقافة المنهجيمن هذه العوالم دون غيره، ويمكن سياقة الصور التي يلزم أن تظهر ف

مؤهالت الشخصية العلمية المسلمة التي تتصف بالتكامل، واألستاذ الجامعي بوجه خاص ذلك أن األستاذ 
 الجامعي بشخصيته العلمية اإلسالمية:

 يشعر أن الثقافة المنهجية عنصر أساسي في شخصيته العلمية وهويته العملية. -أ
ساسي يتكامل مع جوانب الثقافة األخرى: الثقافة العلمية وهذه الثقافة المنهجية عنصر أ -ب

التخصصية التي تجعله عالما، والثقافة العامة التي تجعله مصلحا في محيطه االجتماعي، 
 والثقافة المسلكية التي تجعله مربيا لألجيال.

نهجي موهو يمارس التفكير المنهجي تحديدا وتمييزا، والبحث المنهجي عمال مهنيا، والسلوك ال -ت
  .1شأنا يوميا

إن المنهجية المتكاملة معرفيًا وسلوكيًا تقتضي عدة اعتبارات أساسية لعل أهمها االنطالق من البنية  
خالل عملية التحديث االجتماعي لألطر العامة  الثقافية واالجتماعية في أخلقة البحث العلمي، وذلك من
 ة سياسية حقيقة للنهوض بالمجتمع ككل، كما يجبواألنساق الفرعية المجتمعية، ولعل ذلك يخضع إلراد

تكريس الثقافة والوعي اإليجابي في المؤسسات الجامعية ومركز البحوث والدراسات، والعمل الدؤوب على 
تفعيل كل اإلجراءات القانونية التنظيمية، من أجل الوصول إلى تحقيق النزاهة العلمية وجودة العمل 
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من التجارب واالستراتيجيات الحديثة في مختلف الدول والمنظومات  البحثي، كما ينبغي االستفادة
 االجتماعية  لمواجهة السرقة وعمليات االنتحال العلمي.

 البحث مةخات
إن موضوع النزاهة وتم ثل قيمها في مجال البحث العلمي األكاديمي في عصر ما بعد الحداثة والعولمة  

اة، وما يعتريه من أزمات وما ينتظره من تحديات في مستقبل الحييستلزم ارتباطه الوثيق بالواقع الراهن 
ال شك أن البحث العلمي جزء من نسيج مترابط لبيئة مادية واجتماعية ونتاج لما يحصل من تفاعل داخل 
المجتمع من فكر علمي معاصر ممتزج ببعض التراث وسلوكيات ومنظومة ثقافية وفكرية وتربوية وتعليمية 

ة وا عالمية، لذا فالبحث العلمي يلقي ظالال ومالمح على المجاالت األخرى داخل وتوجهات سياسي
المجتمع، ولكنه في نهاية االمر يظل متسما بخصوصية متفردة تستمد من حدود تفاعله مع الواقع 
االجتماعي المحلي والعالمي، ويحمل في طياته خصائص وسمات وقيم حاكمة كقيم النزاهة. هذه األخيرة 

تظافر عوامل كثيرة وجهود متواترة على تحقيقها في العمل العلمي ونقدها واستيعابها مع العمل تتطلب 
على تعميمها، خصوصا في ظل المستجدات العلمية والتكنولوجية والثورة المعلوماتية والسباق نحو التسلح 

 مجتمع.  ة للالمعرفي، في سياق البحث عن أفضل الموجود في المستقبل وتحقيق التنمية المستدام
 النتائج والتوصيات

بعد عرض تحليلي وتفصيلي للمتغيرات السابقة والمتعلقة بالمرجعيات المنهجية التي تؤسس لبنية منهجية  
 متكاملة، يمكن القول انه ومن خالل هذا البحث، توصلنا الى مجموعة من النتائج نستعرضها فيما يلي:

شئة مرتكزا اساسيا في تنمية النزاهة االكاديمية عن طريق اليات التنأن البيئة االجتماعية والثقافية تمثل -أ
 االخالقية السليمة للباحث.

أن البعد اإليماني والروحي له اهميته الخاصة في توجيه السلوك االنساني بصورة عامة وسلوك -ب
 الباحث اثناء مزاولة مهامه البحثية بصورة خاصة.

ؤسساتية دورا مهما في تحقيق التزام الباحث تجاه مهامه وعمله تلعب قواعد الضبط القانونية والم-ج
 األكاديمي وتسهم في اتاحة الفرصة للرقابة على االعمال البحثية.

أن للمؤسسات البحثية الجامعية ومراكز الدراسات مسؤولية مباشرة في تحقيق النزاهة العلمية ومحاربة -د
 كل انواع الغش والتحايل والسرقات االدبية.
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أن للمناخ السياسي العام ومدى تدخل السياسي في البحث العلمي وارتهانه المعرفة لأليديولوجيا تأثيرا -ـه
 سلبيا على االمانة العلمية ومجريات الواقع البحثي.

 أن لمنظومة االخالق المجتمعية والنسق القيمي تأثيرا اساسيا في دعم النزاهة والسلوك النزيه.-د
ة بين البعد اإليماني والروحي من جهة، وبين متطلبات الواقع المادي تمثل رؤية أن النظرة التكاملي-و

 محورية في التأسيس لمنهجية متوازنة، وذلك ما يمثله التوجه المنهجي االسالمي.
ولعل هذه النتائج المختصرة يمكن أن تشكل بحد ذاتها مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في  

ثية بما يؤدي الى تنمية النزاهة العلمية، ومحاربة كل أشـــكال الســــلوك الالنزيه عن تعزيز االخالق البح
 طريق تفعيل المرجعيات االساسية المشار اليها وتوظيفها بصورتها السلمية والصحيحة.
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