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 مقدمة

ألولية والعليا، وىلع مستوى دراسات تهدف الدراسة إلى معرفة إشكاليات البحوث الجامعية ىلع مستوى الدراسات ا

أعضاء الهيئة التدريسية يف كليات اإلعالم واالتصال يف الجامعات العربية، من حيث مستوى االلتزام باملعايير 

األخالقية، وتأثيرات ضعف االلتزام باملعايير األخالقية، وآليات حوكمة تطبيق أخالقيات البحث العلمي، ومعرفة 

ت بحوث اإلعالم واالتصال يف خدمة صناعة وريادة اإلعالم العربي، وإشكاليات تطبيق املعايير مستوى توظيف مخرجا

األخالقية يف البحث العلمي، وتحليل الواقع الراهن للبحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي؛ إذ 

ضافة إلى صلته املباشرة بمعالجة يرتبط تقدم املجتمعات بمستوى أهمية جودة البحث العلمي ومصداقيته، إ

املشكالت يف مختلف مناحي الحياة. إن مأسسة ضمان جودة البحث العلمي يف الجامعات تتطلب رسم اآلليات 

الخاصة بجودة املدخالت املادية والبشرية ومجموعة الطرق والعمليات املستخدمة يف استثمار هذه املدخالت. 

الرامية إلى ترسيخ أخالقيات البحث العلمي، ومأسسة ضمان جودته، وتنظيم وتسعى الدراسة إلى صياغة التوصيات 

أولوياته التي ينبغي أن ترتبط بدراسة املشكالت التي تواجهها املؤسسات اإلعالمية العربية يف ظل تسارع 

دة تستلزم التطورات التكنولوجية، ودخول الذكاء االصطناعي صناعة اإلعالم واالتصال التي أوجدت بيئات عمل جدي

 ليات اإلعالم يف الجامعات العربية إلى تكثيف جهودها لرفع مستوى ثقافة االلتزام بأخالقيات البحث العلمي )رويترز( تحتاج ك
 



وضع الدراسات العلمية املبكرة التي تعالج املشكالت الناتجة عن ذلك، السيما األزمات االقتصادية التي تواجهها وسائل 

 اإلعالم يف الوطن العربي.

  . اعتبارات منهجية1

 مشكلة الدراسة -أ

تطبيق االعتبارات األخالقية، وجودة تثار بين فترة وأخرى يف األوساط األكاديمية إشكالية البحوث الجامعية، ومستوى 

البحث العلمي، ومستوى ارتباطه بالقضايا الحيوية لالتصال واإلعالم، ومشكالته يف الوطن العربي؛ إذ يشير الواقع إلى 

أن هناك فجوة بحثية يف تناول هذه املشكلة، وتحديًدا يف علوم اإلعالم واالتصال يف الجامعات العربية. وُيعتبر 

اقع الراهن لتطبيق املعايير األخالقية يف البحث العلمي، باستخدام منهج املسح لغايات جمع البيانات من تحليل الو

ذوي الخبرة والدراية يف مجال التخصص الستخالص مؤشرات علمية دقيقة عن طبيعة املشكلة، مؤشًرا ملأسسة 

السؤال الرئيس: ما مستوى االلتزام ضمان جودة البحث العلمي، ومصداقيته. ويمكن صياغة مشكلة الدراسة يف 

باملعايير األخالقية يف البحث العلمي بعلوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي؟ وتتفرع عن هذا السؤال اإلشكالي 

 مجموعة من األسئلة التي تمثِّل حقاًل استفهاميًّا مؤطًِّرا ألبعاد املشكلة:

 ث علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي؟ما مستوى االلتزام باملعايير األخالقية يف بحو .1

 ما تأثيرات ضعف االلتزام باملعايير األخالقية يف بحوث علوم اإلعالم واالتصال؟ .2

 ما آليات حوكمة تطبيق أخالقيات البحث العلمي يف بحوث اإلعالم واالتصال؟ .3

 م العربي؟ما مستوى توظيف مخرجات بحوث اإلعالم واالتصال يف خدمة صناعة وريادة اإلعال .4

 أهمية الدراسة وحدودها -ب

تكمن أهمية الدراسة العلمية يف صياغة رؤية علمية رصينة حول البحوث الجامعية واالعتبارات األخالقية يف علوم 

اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي يف ظل متغيرات، وإشكاليات متعددة، لعل أبرزها ظهور مظاهر سلبية تنتهك 

ية يف بحوث اإلعالم واالتصال. كما تتجلى أهمية الدراسة العلمية يف صياغة توصيات ملعالجة االعتبارات األخالق

 الظواهر السلبية، والتحديات األخالقية يف بحوث اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي.

امعية أما حدود الدراسة، فاقتصرت حدودها املوضوعية ىلع قياس مستوى االعتبارات األخالقية يف البحوث الج

لعلوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي، كما ركزت يف معالجتها للمشكلة البحثية ىلع أربعة متغيرات مستقلة، 

هي: النوع االجتماعي، والتحصيل الدراسي، والرتبة العلمية، وسنوات الخبرة، وأربعة متغيرات تابعة، هي: مستوى 

، وتأثيرات ضعف االلتزام باملعايير األخالقية يف البحث العلمي، االلتزام باملعايير األخالقية يف البحث العلمي



ومستوى تطبيق آليات حوكمة تطبيق أخالقيات البحث العلمي، ومستوى توظيف مخرجات البحث العلمي يف صناعة 

الوطن العربي،  وريادة اإلعالم العربي. أما الحدود املكانية، فقد ُطبِّقت الدراسة ىلع أساتذة علوم اإلعالم واالتصال يف

 .2022مارس/آذار  22فبراير/شباط لغاية  23وتمثَّلت حدودها الزمانية يف املدة بين 

 مفاهيم إجرائية -ج

البحوث الجامعية: البحث العلمي هو االستخدام املنظم لعدد من األساليب واإلجراءات إليجاد حلول أكثر كفاية  -

وصول إلى معلومات ونتائج أو عالقات ترابطية جديدة لزيادة املعرفة للظواهر واملشكالت الحياتية املختلفة، أو ال

. وُتعرَّف البحوث الجامعية إجرائيًّا بأنها بحوث علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي (1)للناس أو التحقق منها

ىلع مستوى الدكتوراه، إضافة إلى بحوث ما بعد  للمرحلة الجامعية األولى، والبحث ىلع مستوى املاجستير، والبحث

 مرحلة الدكتوراه ألساتذة التخصص.

األخالقيات: االعتبارات األخالقية يف البحث العلمي هي مجموعة القيم، واملبادئ اإلنسانية التي ينبغي أن يلتزم  -

. (2)املوضوعية مقوماتها األساسيةالباحث بها يف عمله البحثي، وتمثِّل األمانة العلمية، والدقة، واملصداقية، و

وُتعرَّف إجرائيًّا بأنها مجموعة املبادئ والقيم واملعايير، وقواعد السلوك التي يجب أن يلتزم بها الباحث يف مجال 

 علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي.

 

 الدراسات السابقة -د

 ابقة التي لها صلة باالعتبارات األخالقية يف البحوث الجامعية ىلع النحو اآلتي:أجرى الباحث مراجعة للدراسات الس

 : الدراسات العربيةأواًل

: هدفت الدراسة إلى مراجعة أدبيات اإلنتاج الفكري العربي (3)"ظاهرة االنتحال والسرقات العلمية: مراجعة علمية" -

 55حول موضوع االنتحال والسرقات العلمية، والتي بلغ عددها  2019إلى  2010متدة من واألجنبي خالل الفترة امل

دراسة أجنبية، بهدف معرفة سمات املوضوع، وتحليل خصائصه املوضوعية،  29دراسة عربية، و 26مفردة، منها 

ية. وأوصت الدراسة بضرورة والزمنية، والنوعية، والكشف عمَّا جرى التوصل إليه من نتائج تتعلق بهذه الظاهرة السلب

العمل ىلع زيادة اإلنتاج الفكري املكتوب باللغة العربية حول ظاهرة االنتحال والسرقات العلمية، إضافة إلى تنظيم 

الدورات التدريبية املتقدمة حول الكتابة األكاديمية، واالستعانة بالبرمجيات التي تساعد ىلع كشف االنتحال 

 والسرقات العلمية.



: أشارت الدراسة إلى مفهوم القيم األخالقية، والنزاهة (4)اءة يف القيم األخالقية ألساسيات البحث العلمي""قر -

العلمية، وأهميتها يف البحث العلمي، كما تناولت خصائص البحث العلمي، وأبرز النماذج العاملية ملواثيق الشرف، 

يف عدد من املؤسسات البحثية العاملية، منها ميثاق شرف الجمعية األميركية لبحوث وقيم أخالقيات البحث العلمي 

الرأي العام، وميثاق أخالقيات البحث العلمي للجمعية النفسية البريطانية، ومجموعة القواعد األخالقية التي وضعها 

ات ىلع االنحرافات العلمية، مثل مجلس تعليم الخدمة االجتماعية األميركي. وبيَّنت الدراسة أهمية تشديد العقوب

 السرقة العلمية، ووضع ضوابط صارمة لنظم الترقيات العلمية يف املؤسسات األكاديمية.

: تناولت الدراسة (5)"برمجيات تحقيق النزاهة العلمية يف اإلنتاج الفكري مع التخطيط لتطوير برنامج عربي" -

العلمية لتحقيق األصالة يف اإلنتاج العلمي، ووظائف البرمجيات، وأسباب ظهورها، وأنواعها، برمجيات كشف السرقات 

وأبرز األمثلة عليها، وأبرزت املالمح التخطيطية إليجاد برنامج مقترح لكشف السرقات العلمية يتناسب مع طبيعة 

جهة املسؤولة، وبيئة البحث )قواعد البيئة العربية، ويتضمن بيان الجمهور املقصود، والهدف من البرنامج، وال

البيانات( الخاصة بالبرنامج، وتقديم تصور واضح لطريقة عمل البرنامج لكشف السرقات العلمية يف األبحاث باللغة 

العربية. واستخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضرورة ملحَّة لالستعانة 

عن االنتحال والسرقات العلمية نظًرا لخطورتها ومساسها بالحقوق الفكرية لآلخرين. وأوصت الدراسة ببرمجيات الكشف 

بضرورة استخدام الجامعات واملراكز البحثية لهذه البرمجيات، والسعي إلى تصميم برنامج عربي يوائم طبيعة البيئة 

 البحثية العربية، ولغتها لكشف السرقات العلمية.

: بيَّنت الدراسة املفاهيم األساسية للبحث العلمي وأخالقياته وضوابطه، (6)علمي: مفهومه وآليات ردعه""االنتحال ال -

وأهميتها يف تحقيق التميز. وأشارت إلى انتشار ظاهرة االنتحال والسرقات العلمية، وخروقات قواعد وأخالقيات البحث 

لحدِّ منها، وأكدت أهمية وضع اآلليات املناسبة للكشف عن تلك املمارسات غير األخالقية، العلمي، واإلجراءات الالزمة ل

وضرورة محاسبة مرتكبيها. وخلصت توصيات الدراسة إلى املطالبة بإعداد دليل أخالقيات البحث العلمي يف الحقول 

ساتذة الجامعات باتخاذ اإلجراءات الفاعلة املعرفية املتعددة ُيبيِّن سمات أخالقيات البحث العلمي وأهميتها، وطالبت أ

 ضد حاالت انتهاك حق املؤلف، وبخاصة يف الرسائل والبحوث الجامعية.

: كشفت الدراسة طبيعة الصعوبات التي تواجه مسارات (7)"البحث العلمي يف العالم العربي: معوقات وآليات تطوير" -

لعربي، وأن البحوث الجامعية ال تزال متواضعة يف املجالين، النظري والتطبيقي، وأن أغلب البحث العلمي يف الوطن ا

البحوث العلمية يف الجامعات العربية هي ألغراض الترقية العلمية، ونادًرا ما توجه إلى معالجة قضايا املجتمع 



مي يف الوطن العربي أهمها زيادة ومشكالته. وخلصت الدراسة إلى صياغة استراتيجيات مقترحة لتطوير البحث العل

 الدعم املالي للبحث العلمي، وربط مشاريع البحوث العلمية بأهداف املجتمع، وقضاياه املهمة.

: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء ىلع (8)"معوقات البحث العلمي واستراتيجيات تطويره يف املجتمع العربي" -

املتعددة التي تواجه مسار البحث العلمي يف العالم العربي، والكشف عن أهم التحديات، وسبل طبيعة الصعوبات 

مواجهتها. وخلصت نتائج الدراسة إلى أهمية وضع استراتيجيات علمية، وعملية ملستقبل البحث العلمي يف العالم 

لمي لبناء بيئة بحثية غنية باملصادر العربي من أجل تطويره، والرقي به، تتضمن توفير التمويل الحكومي للبحث الع

املعرفية، وداعمة لإلبداع واالبتكار، ووضع خطة تعاون بين الجامعات يف الوطن العربي، وتوفير البيئة الجامعية، 

 والوقت املناسب للقيام بالبحوث العلمية، واعتماد البحث العلمي املوجَّه.

 : الدراسات األجنبيةثانًيا

: ناقشت الدراسة دور النظريات األخالقية (9)واملوضوعية يف تصميم نظم أخالقيات البحث" "األخالق اإلجرائية -

األساسية، مثل النظرية اإلجرائية والنظرية املوضوعية، يف تصميم نظم أخالقيات البحث وتشكيل اتجاهات 

تلك النظريات يف تصميم أنظمة أخالقيات البحث التي األكاديميين األخالقية يف البحث العلمي. وأشارت إلى دور 

تمكِّن املصمِّمين من إنشاء أنظمة لكسب ثقة الجمهور والحفاظ عليها، السيما يف البحث واسع النطاق عبر اإلنترنت. 

(، Bartleby(، نظام "بارتلي" )Nathan Matias( وناثان ماتياس )Jonathan Zongوقد صمَّم الباحثان، جوناثان زونج )

وهو نظام يعتمد الخوارزميات الستخالص املعلومات من آالف املشاركين يف سلسلة من الدراسات القائمة ىلع 

املالحظة والتجريبية بهدف استنباط وجهات نظر املبحوثين حول الدراسات التي شملتهم، وبما يعزز أخالقيات 

 البحث العلمي، ويزيد ثقة الجمهور بمجاالته.

: ركزت الدراسة (10)تدريس أخالقيات البحث جزًءا من منهج شهادة املدارس العليا يف نيو ساوث ويلز""الحاجة إلى  -

ىلع أهمية تدريس الطلبة يف نيو ساوث ويلز بأستراليا أخالقياِت البحث جزًءا من منهج شهادة املدارس العليا. 

ات البحث من قبل مختلف الهيئات املؤسسية، وتعليم الباحثين مبادئ وأكدت الدراسة ىلع ضرورة تطبيق أخالقي

أخالقيات البحث ملا لها من تأثيرات ثقافية مهمة، وتدريس مهارات البحث. وهي عملية تتكون من ثالث مراحل؛ إذ 

ناهج التعليم يحتاج الطلبة تعلم تصميم البحث، وتقييم البحث، وأخالقيات البحث التي تمثِّل جانًبا مفقوًدا يف م

 الثانوي، وتحتاج إلى تطوير القدرات العامة للطلبة سواء كانوا من الخريجين من مؤسسة ثانوية أو جامعية.

: تناولت الدراسة تعريفات (11)"أخالقيات البحث يف مواقع التواصل االجتماعي: حالة النقاش وتحديات املستقبل"-

ية، مثل أخالقيات البحث ىلع اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي، كخطوة أولية لتقييم القضايا للمصطلحات األساس



األخالقية املتعلقة ببحوث وسائل التواصل االجتماعي. كما نبَّهت الدراسة الباحثين إلى اتخاذ املزيد من إجراءات 

ملوافقة املستنيرة، وإخفاء الهوية، ومجلس مثل الخصوصية، وا التحقق يف القضايا األخالقية لبحوث اإلنترنت،

املراجعة املؤسسية، وإمكانية التتبع، والتركيز ىلع موضوعات جديدة، مثل البيانات الضخمة، وتخزين البيانات 

  واسترجاعها.

ة النزاهة األكاديمية يف الهند بعد : ناقشت الدراس(12)"النزاهة األكاديمية واالنتحال: اللوائح الجديدة يف الهند" -

إصدار اللوائح الجديدة التي اعتبرت عدم األمانة يف البحث والنشر، سواء أكانت مقصودة، أو غير ذلك، فعاًل يتجاوز 

االنحراف، وقد تكون عواقبه وخيمة وتأثيراته بعيدة املدى؛ إذ ال يزال التزام املحرِّرين واملؤلفين بأخالقيات النشر 

ل مصدر قلق عاملي. ورغم ذلك تظل أدوات العقاب الفعالة مبعثرة، وغير قادرة ىلع الحدِّ من هذه الظاهرة، يشكِّ

( إلى تشريع Dinesh Kadamفاالنتحال عمل غير أخالقي لكن ال ُينظر إليه باعتباره جريمة. ويشير دينيش قدم )

نتحال يف مؤسسات التعليم العالي. وحددت الوثيقة حكومة الهند لوائح جديدة لتعزيز النزاهة األكاديمية، ومنع اال

، مفهوم السرقة األدبية، وطرق التعامل معها وفًقا 2018يوليو/تموز  31املنشورة يف الجريدة الرسمية للهند، يف 

 للوائح الجديدة.

اؤالت مهمة هي: كيف نجري بحًثا أخالقيًّا يف : أثارت الدراسة تس(13)"أخالقيات البحث يف عصر البيانات الضخمة" -

عصر البيانات الضخمة؟ وكيف نتعامل، باعتبارنا باحثين، مع عملنا بشكل أخالقي عندما يتعلق األمر بأدوات جمع 

وبيَّنت الدراسة أن عصر البيانات الضخمة يتطلب وضع اعتبارات جديدة يف السياق  البيانات الجديدة وتحليلها؟

خالقيات البحث العلمي. لذا ينبغي أن تنظم األسئلة األخالقية يف أربع فئات واسعة من القيمة، هي: التقليدي أل

الدقة واملعاملة اإلنسانية، واملشاركون املطلعون، وضرورة البحث، وإمكانية تطبيقه. وقد تصبح البيانات التي كانت 

مسمى، وقد تتعارض مع أهداف النشر. لذلك ينبغي مجهولة الهوية ذات يوم قابلة للتعريف، وتستمر إلى أجل غير 

احترام األخالقيات يف أبحاث البيانات الضخمة، وإشراك املشاركين طوال العملية، وتجنب جمع املعلومات التي يجب 

 أن تظل خاصة.

خالقيات يف بحوث األساليب الرقمية، : ناقشت الدراسة قضايا األ(14)"قضايا األخالق يف بحث األساليب الرقمية" -

وتناولت عدًدا من القضايا األخالقية الرئيسة التي جرى تحديدها ىلع أنها تتطلب عناية واهتماًما إضافيين من 

الباحثين يف األساليب الرقمية، وأشارت إلى أن املشكالت قد تظهر يف تطبيق املبادئ التوجيهية األخالقية لضمان 

ارمة لتمكين االلتزام بمبادئ األخالق الراسخة، وكذلك يف معالجة التحديات الجديدة التي تظهر يف إجراءات قوية وص

سياق عبر اإلنترنت. وتشمل القضايا الرئيسة تحديد ما هو عام وخاص ىلع اإلنترنت، ووضع إجراءات قوية للموافقة 



ن. وخلصت الدراسة إلى أن األساليب الرقمية ال املستنيرة، واالنسحاب، واستخالص املعلومات، وحماية سرية املشاركي

تزال يف مهدها، وكذلك املبادئ التوجيهية األخالقية التي جرى تطويرها حتى اآلن، وأن خبرات الباحثين يف طور 

 التشكيل واملراجعة، وبحاجة إلى صقل املبادئ التوجيهية األخالقية لبحوث األساليب الرقمية.

ت السابقة أن هناك شحًّا يف الدراسات العربية واألجنبية التي تتناول بالبحث إشكالية ويتضح من استعراض الدراسا

أخالقيات البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال، السيما يف الوطن العربي. وقد ركزت معظم الدراسات ىلع أهمية 

شر تحديًدا إلى ما يتعلق ببحوث حوكمة إجراءات تطبيق املعايير األخالقية يف البحث العلمي بشكل عام، ولم ت

اإلعالم واالتصال. واعتمدت أغلب الدراسات ىلع املنهج الوصفي التحليلي، بينما تميزت هذه الدراسة عن الدراسات 

السابقة بأنها تناولت دراسة إشكالية أخالقيات البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال باستخدام املنهج املسحي 

ا استفادت الدراسة الحالية يف صياغة توصياتها بناء ىلع ما تضمنته نتائج الدراسات السابقة التي لجمع البيانات، كم

أكدت ازدياد ظاهرة انتهاك أخالقيات البحث العلمي بهدف معالجة الظاهرة يف علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن 

 العربي.

 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها -ه

 منهج الدراسة -

ة إلى نوع الدراسات الوصفية التي تقوم برصد ومتابعة ظاهرة ما؛ إذ يساعد ذلك يف تقديم وصف دقيق تنتمي الدراس

للظواهر واملشكالت. وتعتمد الدراسة أيًضا منهج املسح الذي يساعد يف جمع البيانات من املفردات البشرية يف 

. وقد وظَّفت الدراسة منهج (15)وقت واحدإطارها الوصفي أو التحليلي، ويتيح دراسة عدد كبير من املتغيرات يف 

املسح لجمع البيانات من عينة عمدية بشأن االعتبارات األخالقية يف البحوث الجامعية لعلوم اإلعالم واالتصال يف 

  الوطن العربي، وتحليلها وتفسيرها ومعرفة مستوى تأثيرها. 

 مجتمع الدراسة وعيِّنتها -

ل مجتمع الدراسة الكلي يف أساتذة أقسام وكليات اإلعالم واالتصال يف الجامعات العربية كافة، ونظًرا لكبر حجم يتمثَّ 

املجتمع اختار الباحث عينة عمدية من أساتذة أقسام وكليات اإلعالم واالتصال يف الجامعات العربية بلغ مجموعها 

، 4، اليمن 6، لبنان 6، السودان 8، الجزائر 9، فلسطين 12، مصر 16راق ، الع16مبحوًثا، توزعت ىلع هذا النحو: األردن  89

 .1، ُعمان 1، سوريا 1، املغرب 1، السعودية 3، ليبيا 3، اإلمارات 2الكويت 

 أداة الدراسة -



ُصمِّمت استبانة الدراسة وفق خطوات منهجية؛ إذ جرى تقسيمها إلى خمسة محاور أساسية، وتحديد فقراتها البالغ 

بما يتوافق مع أسئلة الدراسة وأهدافها. كما تضمنت االستبانة املتغيرات ذات الصلة املباشرة باألهداف  22دها عد

املحددة للدراسة، ومن ثم ُقسِّمت فقرات االستبانة يف محاور محددة شملت املحور الديمغرايف، ومحور مستوى 

ثيرات ضعف االلتزام باملعايير األخالقية يف البحث العلمي، االلتزام باملعايير األخالقية يف البحث العلمي، ومحور تأ

ومحور آليات حوكمة تطبيق أخالقيات البحث العلمي، ومحور توظيف مخرجات البحث العلمي يف بحوث اإلعالم 

 واالتصال لخدمة صناعة وريادة اإلعالم العربي.

 صدق أداة الدراسة وثباتها -

ن األساتذة املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص العاملين يف كليات اإلعالم عرض الباحث أداة الدراسة ىلع خمسة م

سؤااًل، ومعرفة دقة صياغة  22واالتصال يف الجامعات العربية لقياس صدق املحتوى الظاهري لالستبانة التي تضمنت 

بناء ىلع عدة معايير،  عباراتها ووضوحها، ومستوى مالءمتها لقياس األغراض املحددة. وجرى تقييم مضامين الفقرات

شملت مالءمة الفقرات للمقياس، وسالمة الفقرات، ودقة صياغتها، ووضوح معانيها من الناحية اللغوية. وأجرى الباحث 

تعدياًل محدوًدا ىلع صياغة بعض فقرات االستبانة، وفًقا ملالحظات املحكمين، وحذف بموجبه سؤالين لم يناال 

ن، وإضافة سؤالين غيرهما، وكانت نسبة اتفاق املحكمين عالية جدًّا تؤكد دقة نسبة اتفاق عالية عند املحكمي

 وصالحية االستبانة.

( Cronbach's alphaجرى احتساب ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخلي، وبتطبيق معادلة "كرونباخ ألفا" )

عام لفقرات االستبانة كافة. وقد أظهرت نتيجة لقياس ثبات كل محور من محاور االستبانة، فضاًل عن معامل الثبات ال

(، وهي نسبة ثبات عالية العتماد نتائج االستبيان يف هذه 0.87االختبار أن قيمة معامل الثبات العام قد بلغت )

 معامل الثبات العام، ومعامل الثبات لكل محور من محاور الدراسة. 1الدراسة. ويوضح الجدول 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الثبات كرونباخ ألفا ملحاور الدراسة ومعامل الثبات العام(: معامل 1جدول )

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات املجال م

 0.93 4 املعلومات الديمغرافية 1

 0.89 6 مستوى االلتزام باملعايير األخالقية يف البحث العلمي 2

 0.84 4 تأثيرات ضعف االلتزام باملعايير األخالقية يف البحث العلمي 3

 0.81 4 ت حوكمة تطبيق أخالقيات البحث العلميآليا 4

 0.88 4 توظيف مخرجات البحث العلمي يف صناعة وريادة اإلعالم العربي 5

 0.87 22 معامل االتساق الكلي ملحاور الدراسة

 

 املعالجة اإلحصائية -

 (Version 25وم االجتماعية اسُتخدم العديد من اإلجراءات واألساليب اإلحصائية استعانة بالبرنامج اإلحصائي للعل

(SPSS الستخراج النتائج، وذلك بحساب التكرارات، والنسب املئوية ألغراض بيان توزيع العيِّنة، وخصائصها، وحساب ،

املتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة، واالنحرافات املعيارية لكل محور من املحاور الرئيسة لالستبانة، وحساب 

خ ألفا( ألغراض قياس مستوى الثبات. وتم تحديد مستوى قيمة قياس طبيعة االستجابة ىلع معامل ارتباط )كرونبا

 ( منخفضة.2.50-1( متوسطة، ومن )3.50-2.51( عالية، ومن )5–3.51النحو اآلتي: من )

 

 اإلطار النظري -و

 أواًل: أخالقيات البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال

العلمي يف بحوث اإلعالم واالتصال، وااللتزام بمبادئها وقيمها، مدخاًل أساسيًّا لضمان  ُيعتبر تطبيق أخالقيات البحث

جودة التعليم العالي والبحث العلمي وفاعليته يف خدمة اإلنسان واملجتمع. وهو ما يتطلب قدًرا عالًيا من النزاهة 

صٍّ منظمة تستخدم األساليب واملناهج واملصداقية والدقة، واملوضوعية والحياد، ألن البحث العلمي هو عملية تق

. والبحث العلمي يف علوم اإلعالم (16)العلمية بهدف التأكد من صحتها، أو تعديلها أو إضافة ما هو جديد ومبتكر لها



ملتغيرات املختلفة، واالتصال ينبغي أن يكون عماًل منظًما، يبحث يف العالقات املتبادلة بين الظواهر واألحداث، وا

بهدف إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه القائم باالتصال أو الجمهور املتلقي، أو الوسيلة، والتأثيرات املتداخلة لتلك 

العناصر، واالرتقاء بمستوى أداء وسائل اإلعالم واالتصال لخدمة املجتمع. إن ضعف أخالقيات البحث العلمي أو غيابها 

يرات سلبية ىلع مستوى الفرد واملجتمع، وكذلك ىلع مستوى جودة التعليم والبحث العلمي. لدى الباحثين له تأث

فجودة البحث العلمي عامل مهم ُيسِهم يف تقدُّم املجتمعات والشعوب، لذلك نجد الكثير من الدول تخصص أموااًل 

والحوافز التشجيعية ألداء مهامهم ضخمة يف ميزانياتها لإلنفاق ىلع البحث العلمي ودعم الباحثين لتوفير األجواء 

ىلع نحو مبدع ومتميز. ويمكن صياغة مفهوم أخالقيات البحث العلمي ىلع النحو اآلتي: أخالقيات البحث العلمي 

هي مجموعة املبادئ والقيم واملعايير، وقواعد السلوك املتسم بالنزاهة واملصداقية والدقة واملوضوعية والحياد، 

 االلتزام به يف عمله البحثي.الذي يجب ىلع الباحث 

 

ومن ضوابط أخالقيات البحث العلمي أن يكون الباحث أميًنا وصادًقا يف جمع ونقل املعلومات والبيانات واملالحظات 

من مصادر متعددة وموثوقة، ودقة اقتباس آراء اآلخرين واإلشارة إليها، وعدم تزوير املعلومات والبيانات التي يحصل 

، وهي من األمور األساسية يف علمية البحث وأصالته. ومن مظاهر عدم األمانة العلمية سرقة بحوث الغير، (17)عليها

. وينبغي أن يكون الباحث (18)فالسرقة العلمية ُتعد من املشاكل األخالقية املعقدة، خاصة يف البيئة الجامعية

تحليله للمعلومات، والبيانات وصياغة النتائج، ويبتعد عن املبالغة والتحيز، وعرض اآلراء، واملعلومات  موضوعيًّا يف

 .(19)كاملة دون حذف متعمد يخل بمضمونها

 

 ثانًيا: إشكالية األخالقيات وتأثيرها ىلع جودة التعليم

االتصال ذلك االهتمام الذي حظيت به يف العلوم األخرى، مثل مواثيق لم تنل أخالقيات البحث العلمي يف اإلعالم و

أخالقيات الطب. إن االلتزام بأخالقيات البحث العلمي له دور كبير يف ضمان جودة التعليم ومخرجاته التي ستؤدي 

أثره إيجاًبا ىلع إلى زيادة مؤشرات تقدُّم البحث العلمي وخدمة املجتمع وخلق البيئة املالئمة للتنافس مما ينعكس 

املستوى العلمي للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، ويتيح فرص التفوق والتنافس وفًقا ملتطلبات سوق العمل. وقد 

برزت يف اآلونة األخيرة عدة إشكاليات، وقضايا تتعلق بتطبيق االعتبارات األخالقية يف بحوث علوم اإلعالم واالتصال 

 يف الوطن العربي، هي:

 عدم األمانة العلمية واالنتحال وسرقة بحوث اآلخرين. .1



 افتقار البحوث الجامعية للسمات املميزة التي من شأنها تطوير فرص تقدُّم وريادة مؤسسات اإلعالم العربي. .2

املتاجرة ببيع الشهادات والبحوث الجامعية )رسائل املاجستير، وأطروحات الدكتوراه( ليس ىلع مستوى دولة  .3

ة، وإنما ىلع مستوى أكثر من دولة عربية وأجنبية أيًضا؛ إذ انتشرت إعالنات بيع الخدمات البحثية عربية واحد

 التجارية التي يجري تسويقها عبر صفحات شبكة اإلنترنت أو شبكات التواصل االجتماعي.

صال يف الوطن ندرة البحوث اإلعالمية التي تعالج القضايا األساسية القائمة يف واقع مؤسسات اإلعالم واالت .4

 العربي، مثل تراجع اقتصاديات الصحافة املطبوعة.

 بروز ظاهرة التركيز ىلع الكمِّ دون النوع يف نشر البحوث الجامعية كمؤشر من شروط ضمان الجودة. .5

املبالغة يف عدد أعضاء الفرق البحثية، وإضافة أشخاص لم يشاركوا فعليًّا يف البحث، وذلك ضمن البحث عن  .6

 راض الترقية.الكمِّ ألغ

 

 ثالًثا: املعضالت األخالقية للثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء االصطناعي

بعد تنامي الثورة الرقمية، وظهور تطبيقات الذكاء االصطناعي، ُيعد مجال األخالقيات يف تقنيات املعلومات من 

ال محاوالت قياس اآلثار االجتماعية املوضوعات الجديدة الناشئة يف بحوث العلوم االجتماعية واإلنسانية؛ إذ ال تز

لتطبيق النظريات األخالقية ىلع نظم املعلومات واالتصال الرقمية، وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف بداياتها، 

وضمن مرحلة بناء األطر األخالقية القيمية التي ينبغي أن تتبناها وتعمل بموجبها. وتمثِّل هذه املرحلة بحدِّ ذاتها 

تعلق بخصوص موضوع األخالق نفسها وفلسفتها، فإذا كان ىلع الذكاء االصطناعي أن يعمل وفًقا معضلة أخرى ت

لنموذج أخالقي معين، فما النموذج األصلح، السيما "أن النماذج األخالقية والقيم تختلف باختالف الثقافات والشعوب 

تلك النماذج من حين آلخر، ومن مجموعة إلى واألديان، وحتى ضمن إطار الدولة الواحدة والشعب الواحد. وقد تختلف 

 .(20)أخرى، ناهيك عن االختالف بين األفراد أنفسهم؟"

 

وهناك مخاوف من تطبيق وتطوير أنظمة وتقنيات الثورة الرقمية والذكاء االصطناعي، بسبب ما تنطوي عليها من 

القية التي ستؤدي إلى ظهور معضالت أخالقية، مثل انتهاك امللكية تحديات ومخاطر يمكن تسميتها باألبعاد األخ

الفكرية، والخصوصية واألمن، والتحيز، وعدم السيطرة ىلع البيانات الخاصة، أو تعرض تطبيقات التعلم اآللي يف الذكاء 

دي إلى إنتاج تقارير االصطناعي الخاصة بتحرير التقارير الصحفية إلى التزييف بناء ىلع معلومات مضلِّلة؛ مما سيؤ

تتضمن معلومات مغلوطة، أو مبالغ فيها أو زائفة. وهو ما يبرز الحاجة امللحَّة إلى قيام الباحثين بتحديد ودراسة 



القضايا األخالقية والقانونية لتطبيقات الذكاء االصطناعي يف حقل اإلعالم واالتصال، وآثارها املجتمعية، ورسم آلية 

التطبيقات، وتحديد وظائفها ومهامها، وصياغة األطر األخالقية والقانونية التي تضمن تنظيمية تحكم عمل تلك 

الحفاظ ىلع حقوق اإلنسان األساسية، ووضع نظام قيمي يحكم العالقة بين التطبيقات الذكية واإلنسان يف عصر 

مان أن تعود بالفائدة ىلع قد تتفوق فيه اآللة ىلع البشر، وتطوير السياسات واإلدارة والتنظيم بطريقة ذكية لض

املجتمع، وأفراده مع الحفاظ ىلع القيم األخالقية واملجتمعية؛ إذ "ال توجد تقنية سيئة... هناك مستخدمون 

 .(21)سيئون"

 

 . نتائج الدراسة2

 املتغيرات الديمغرافية للدراسة -أ

% وُيعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة الذكور 77.5ذكور هي األىلع؛ إذ بلغت ( إلى أن نسبة عيِّنة ال2تشير نتائج الجدول )

العاملين يف ميدان العمل األكاديمي بتخصص اإلعالم. أما فيما يتعلق بالرتبة العلمية، فقد كانت رتبة أستاذ مساعد 

وجاءت رتبة أستاذ  %،22.5%، وبلغت نسبة رتبة أستاذ 26.9%، بينما جاءت رتبة مدرس بنسبة 35.9هي األىلع بنسبة 

%. ويدل ذلك ىلع أن نسبة املشاركين يف العينة من ذوي الرتب األكاديمية العليا هم األكثرية. 14.7مشارك بنسبة 

%، ويمثِّلون النسبة األىلع، بينما 43.8سنوات خبرة فأكثر، بلغت  10وأشارت النتائج إلى أن نسبة املبحوثين الذين لهم 

% وهي األقل، وُيستدل من ذلك ىلع أن النسبة األىلع 11.2سنوات  9إلى  6خبرتهم من جاءت نسبة الذين تراوحت 

من املبحوثين هم من ذوي الخبرة يف العمل األكاديمي بتخصص اإلعالم واالتصال املؤهلين لتقييم مستوى تطبيق 

( خصائص 2ويتضمن الجدول )البحوث الجامعية لالعتبارات األخالقية يف علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي. 

 العينة واملتغيرات تبًعا للنوع االجتماعي، والتحصيل الدراسي، والرتبة العلمية، وسنوات الخبرة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: خصائص العينة2جدول )

 % العدد املتغير املوضوع م

 77.5 69 ذكر النوع االجتماعي 1

 22.5 20 أنثى

 100 89 املجموع

 71.9 64 دكتوراه التحصيل الدراسي 2

 28.1 25 ماجستير

 100 89 املجموع

 22.5 20 أستاذ الرتبة العلمية 3

 14.7 13 أستاذ مشارك

 35.9 32 أستاذ مساعد

 26.9 24 مدرس

 100 89 املجموع

 30.4 27 3-1 سنوات الخبرة 4

4-6 13 14.6 

7-9 10 11.2 

 43.8 39 فأكثر 10

 100 89 املجموع                          

 

 مستوى االلتزام باملعايير األخالقية يف بحوث علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي -ب

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات محور مستوى االلتزام باملعايير األخالقية يف 3يبيِّن الجدول )

( التي 4وطن العربي، واملتوسط الحسابي للمحور ككل. فقد جاءت الفقرة رقم )بحوث علوم اإلعالم واالتصال يف ال

(، 3.67نصَّت ىلع: "وضوح مفهوم أخالقيات البحث العلمي لدى أساتذة اإلعالم واالتصال" بأىلع متوسط حسابي )



: "يلتزم الباحثون ( التي تنص ىلع2(، وكانت الدرجة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة رقم )0.83وبانحراف معياري بلغ )

( وكانت الدرجة 1.48( وبانحراف معياري بلغ )2.91األمانة العلمية، واإلشارة بدقة للمصادر" بأقل متوسط حسابي )

 ( وكانت الدرجة متوسطة.0.66( وبانحراف معياري )3.41متوسطة، وجاء املحور ككل بمتوسط حسابي )

 

 عيارية لفقرات مستوى االلتزام(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات امل3جدول )

 باملعايير األخالقية يف بحوث علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي

املتوسط  املوضوع م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري

 الرتبة املستوى

يلتزم الباحثون يف علوم اإلعالم واالتصال بأخالقيات  1

 البحث العلمي

 4 متوسط 1.07 3.47

 6 متوسط 1.48 2.91 األمانة العلمية واإلشارة بدقة للمصادريلتزم الباحثون  2

 5 متوسط 1.25 3.39 يتوخى الباحثون املوضوعية والحياد يف بحوثهم 3

وضوح مفهوم أخالقيات البحث العلمي لدى أساتذة  4

 اإلعالم واالتصال

 1 مرتفع 0.83 3.67

وجود ميثاق أو معايير ألخالقيات البحث العلمي يف  5

 ت اإلعالم واالتصالكليا

 2 متوسط 1.08 3.58

يحرص الباحثون ىلع الدقة يف جمع املعلومات  6

 وتحليلها

 3 متوسط 1.18 3.48

 - متوسط 0.66 3.41 املتوسط الحسابي للمحور ككل

 

 تأثيرات ضعف االلتزام باملعايير األخالقية يف بحوث علوم اإلعالم واالتصال -ج

الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ( املتوسطات 4يوضح الجدول )

لفقرات محور تأثيرات ضعف االلتزام باملعايير األخالقية يف بحوث علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي، 

يع الخدمات البحثية ىلع جودة (: "تؤثر ظاهرة املتاجرة بب1واملتوسط الحسابي للمحور ككل. فقد وردت الفقرة رقم )



(، وكانت الدرجة مرتفعة، بينما 1.51(، وبانحراف معياري بلغ )4.43البحث العلمي ومخرجاته" بأىلع متوسط حسابي )

(: "تزييف البيانات ونتائج البحوث يلحق ضرًرا بمستوى كفاءة الدراسات العليا يف كليات اإلعالم 4جاءت الفقرة رقم )

( وكانت الدرجة متوسطة، وجاء املحور ككل 1.37(، وبانحراف معياري بلغ )3.00توسط حسابي )واالتصال" بأقل م

 (، وكانت الدرجة مرتفعة.0.56(، وبانحراف معياري )3.90بمتوسط حسابي )

 

 (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات تأثيرات4جدول )

 علوم اإلعالم واالتصال ضعف االلتزام باملعايير األخالقية يف بحوث

 الرتبة املستوى االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املوضوع م

1 
تؤثر ظاهرة املتاجرة ببيع الخدمات البحثية ىلع جودة 

 البحث العلمي ومخرجاته
 1 مرتفع 1.51 4.43

2 
ظاهرة املبالغة يف عدد أعضاء الفرق البحثية بمجال 

 لعلمياإلعالم تقلِّل من جودة البحث ا
 2 مرتفع 0.75 4.29

 3 مرتفع 0.93 3.90 االنتحال يفقد البحث العلمي قيمته العلمية والعملية 3

4 
تزييف البيانات ونتائج البحوث يلحق ضرًرا بمستوى كفاءة 

 الدراسات العليا يف كليات اإلعالم واالتصال
 4 متوسط 1.37 3.00

 - مرتفع 0.56 3.90 املتوسط الحسابي للمحور ككل

 

 محور آليات حوكمة تطبيق أخالقيات البحث العلمي يف بحوث اإلعالم واالتصال -د

( إلى املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات محور مستوى آليات حوكمة تطبيق 5يشير الجدول )

( التي 1ت الفقرة رقم )أخالقيات البحث العلمي يف بحوث اإلعالم واالتصال واملتوسط الحسابي للمحور ككل. فقد جاء

(، 3.28نصَّت ىلع: "يخضع تطبيق أخالقيات البحث العلمي للتدقيق عند نشر البحوث" بأىلع متوسط حسابي )

( التي تنص ىلع: "تخضع جميع 2(، وكانت الدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة رقم )1.23وبانحراف معياري بلغ )

( لتعزيز النزاهة األكاديمية" بأقل Turnitinل العلمي "تيرنيتين" )البحوث قبل النشر لفحص برنامج كشف االستال



(، وكانت الدرجة متوسطة، وجاء املحور ككل بمتوسط حسابي 1.34(، وبانحراف معياري بلغ )3.00متوسط حسابي )

 (، وكانت الدرجة متوسطة.0.73(، وبانحراف معياري )3.13)

 املعيارية لفقرات آليات(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات 5جدول )

 حوكمة تطبيق أخالقيات البحث العلمي يف بحوث اإلعالم واالتصال

 الرتبة املستوى االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الفقرة م

يخضع تطبيق أخالقيات البحث العلمي للتدقيق  1

 عند نشر البحوث

 1 متوسط 1.23 3.28

تخضع جميع البحوث قبل النشر لفحص  2

 نيتين" لتعزيز النزاهة األكاديمية"تير

 4 متوسط 1.34 3.00

يخضع البحث العلمي لضوابط تحكيم دقيقة  3

 ومنصفة

 3 متوسط 1.26 3.04

هناك دور رقابي للجامعات يسهم باالرتقاء يف  4

 أخالقيات وجودة البحث العلمي

 2 متوسط 1.03 3.23

 - متوسط 0.73 3.13 املتوسط الحسابي للمحور ككل

 

 توظيف مخرجات بحوث اإلعالم واالتصال لخدمة صناعة وريادة اإلعالم العربي -ه

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات محور توظيف مخرجات البحث العلمي 6تحدد نتائج الجدول )

ككل. فقد جاءت الفقرة يف بحوث اإلعالم واالتصال لخدمة صناعة وريادة اإلعالم العربي، واملتوسط الحسابي للمحور 

(: "يوظف الباحثون مخرجات البحث العلمي لالرتقاء بأداء املؤسسات اإلعالمية العربية" بأىلع متوسط حسابي 5)

(: "تثق املؤسسات اإلعالمية 3(، وكانت الدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرة )0.32(، وبانحراف معياري بلغ )2.53)

( 0.20( وبانحراف معياري بلغ )1.57علوم اإلعالم واالتصال" بأقل متوسط حسابي ) العربية بنتائج البحث العلمي يف

 ( وكانت الدرجة منخفضة.0.23( وبانحراف معياري )2.26وكانت الدرجة منخفضة، وجاء املحور ككل بمتوسط حسابي )

 

 



 

 

 (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات توظيف6جدول )

 اإلعالم واالتصال لخدمة صناعة وريادة اإلعالم العربيمخرجات بحوث 

 الرتبة املستوى االنحراف املعياري املتوسط الحسابي املوضوع م

ُتشجع الجامعات البحث العلمي لصياغة مخرجات  1

 تخدم صناعة وريادة اإلعالم العربي

 2 متوسط 0.31 2.51

ُيوظف الباحثون مخرجات البحث العلمي لالرتقاء  2

 اء املؤسسات اإلعالمية العربيةبأد

 1 متوسط 0.32 2.53

تثق املؤسسات اإلعالمية العربية بنتائج البحث  3

 العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال

 4 منخفض 0.20 1.57

تدعم املؤسسات اإلعالمية العربية البحث  4

 العلمي لتطوير صناعة وريادة اإلعالم

 3 منخفض 0.29 2.43

 - منخفض 0.23 2.26 للمحور ككلاملتوسط الحسابي 

 

 . مناقشة النتائج3

كشفت نتائج الدراسة أن مستوى االلتزام باملعايير األخالقية يف بحوث علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي  -

ملصادر، كان بدرجة متوسطة، وأن قضايا حيوية مثل التزام الباحثين بأخالقيات البحث العلمي، واألمانة العلمية، ودقة ا

واملوضوعية والحياد، ال يتم تطبيقها بشكل منهجي وعلمي متكامل. وتؤكد هذه النتيجة إشكالية عدم التزام بعض 

الباحثين بأخالقيات البحث العلمي، ويعزى ذلك إلى تجاهل نسبة غير قليلة من الباحثين لتطبيق املعايير األخالقية 

م البحوث الجامعية. وهو ما يتطلب ضرورة قيام كليات اإلعالم يف يف البحوث الجامعية، وضعف آليات حوكمة تحكي

الجامعات العربية بصياغة دليل توجيهي عملي لضبط املمارسة املعيارية يف البحث األكاديمي بحقل اإلعالم 

لنتيجة واالتصال، فضاًل عن أهمية تكثيف جهودها لرفع مستوى ثقافة االلتزام بأخالقيات البحث العلمي. وتتفق هذه ا



، (23)(2020، ودراسة )بن زينة، (22)(2021Todorov ,مع أغلب ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة، ومنها دراسة )

 .(24)(2022ودراسة )حسين، 

ين لتأثيرات ضعف االلتزام باملعايير األخالقية يف بحوث علوم اإلعالم أكدت النتائج أن مستوى تقديرات املبحوث -

واالتصال كان مرتفًعا؛ إذ تفيد هذه النتيجة ببروز ظواهر سلبية تتنافى مع أخالقيات البحث العلمي، ولها تأثيرات 

هرة السلبية األبرز، سلبية ىلع جودته ومخرجاته، منها ظاهرة املتاجرة العلنية ببيع الخدمات البحثية، وهي الظا

إضافة إلى ظاهرة املبالغة يف عدد أعضاء الفرق البحثية، وظاهرة االنتحال التي ُتفِقد البحث العلمي الجامعي قيمته 

العلمية والعملية. وتعزى هذه النتيجة إلى ضعف أطر الرقابة واملساءلة القانونية من ِقَبل املؤسسات الرسمية العربية، 

بة ظاهرة املتاجرة العلنية ببيع البحوث الجامعية، وكذلك ضعف إجراءات تقييم وتحكيم البحوث والجامعات يف محار

الجامعية وتدقيقها قبل النشر، وعدم استخدام البرمجيات من بعض الجامعات واملجالت العلمية املحكَّمة لكشف 

ا يساعد ىلع تمرير بحوث جامعية االنتحال، وضبط جودة البحث العلمي، وغياب األسس واملعايير يف التقييم، مم

تفتقر إلى املنهجية العلمية السليمة، أو غير متوافقة مع أخالقيات البحث العلمي. وتتفق هذه النتيجة مع رؤى 

التي أكدت  (27)(2018Kadam ,دراسة )، و(26)(2021، ودراسة )صالح، (25)(2021دراسة )بن الصغير، والعافري، وهامل، 

 بروز ظاهرة االنتحال يف البحث العلمي.

أفادت النتائج أن آليات حوكمة تطبيق أخالقيات البحث العلمي يف بحوث اإلعالم واالتصال غير فاعلة بالقدر الكايف،  -

البحث العلمي قبل نشر البحوث، ويتطلب إخضاعها  وبحاجة إلى مراجعة وصياغة أطر فاعلة لتطبيق أخالقيات

للمراجعة العلمية الرصينة، والفحص باستخدام برمجيات قياس النزاهة األكاديمية، مثل برنامج "تيرنيتين"، وكذلك 

إخضاع البحوث الجامعية لضوابط تحكيم دقيقة ومنصفة لضمان عدم نشر البحوث التي ال تراعي أخالقيات البحث 

كذلك تفعيل الدور الرقابي للجامعات العربية بهدف االرتقاء بأخالقيات وجودة البحث العلمي. وتتفق هذه العلمي، و

، (30) (2016Claire ,، ودراسة)(29)(2021، ودراسة )صالح، (28)(Zong  &,2022Matiasالنتيجة مع ما جاء بدراسة )

ويستدل من هذه النتيجة ىلع ضرورة صياغة دليل توجيهي عملي لضبط املمارسة املعيارية يف البحث األكاديمي 

 بحقل اإلعالم واالتصال.

دلَّت نتائج الدراسة ىلع ضعف مستوى توظيف مخرجات البحث العلمي يف بحوث اإلعالم واالتصال لخدمة صناعة  -

العربي، ويعزى سبب ذلك إلى أن هناك عدًدا كبيًرا من البحوث الجامعية ال تولي أهمية لدراسة وريادة اإلعالم 

املشكالت األساسية التي تواجه مؤسسات اإلعالم العربي، وصياغة رؤى من شأنها اإلسهام يف تقدم صناعة 

حديات التي تعترضه، بناء ىلع واقتصاديات اإلعالم العربي، وتطوير مؤسساته، واستشراف استراتيجيات ملواجهة الت



متابعة املتغيرات السريعة يف بيئة تكنولوجيا االتصال ووسائل اإلعالم. ويعزى ضعف مستوى توظيف مخرجات البحث 

العلمي لتطوير صناعة وريادة اإلعالم العربي إلى سببين: أولهما: عدم دعم تلك املؤسسات اإلعالمية للبحوث 

نها وبين كليات وأقسام اإلعالم يف الجامعات العربية، وثانيهما: تدني مستوى ثقة الجامعية، وتجسير العالقة بي

املؤسسات اإلعالمية العربية بنتائج البحوث الجامعية يف علوم اإلعالم واالتصال، فضاًل عن ندرة البحوث العربية 

حديات التقدم السريع يف الرصينة التي تتناول الرؤى االستشرافية ملستقبل وسائل اإلعالم العربية يف ظل ت

 .(31)(2018التكنولوجيا، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة )جبور وخلفي، 

 

 . التوصيات4

ضمان جودة التعليم العالي يستلزم إجراءات فاعلة وسريعة لرسم أطر املساءلة القانونية من الجهات الحكومية يف  -

دِّ من ظاهرة االنتحال واملتاجرة يف البحوث، وأهمية مقاضاة مروجيها لتأثيراتها الخطيرة ىلع الدول العربية للح

  مستقبل التعليم وجودته. 

 تفعيل الدور الرقابي واملساءلة من قبل وزارات التعليم العالي يف الوطن العربي يف قضايا النزاهة واألمانة العلمية. -

قراء تأثيرات استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي ىلع املؤسسات اإلعالمية أهمية توظيف بحوث اإلعالم الست -

 العربية، والقائم باالتصال والجمهور.

اعتماد مؤشرات تقييم جودة البحث العلمي أساًسا العتمادات ضمان الجودة يف كليات وأقسام اإلعالم يف الجامعات  -

 العربية.

تذة اإلعالم واالتصال يف الوطن العربي تدعو له املنظمة العربية للثقافة عقد اجتماع ىلع مستوى الخبراء من أسا -

لبحث تشكيل مجلس تنسيقي لكليات اإلعالم  -إدارة العلوم والبحث العلمي-والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية 

   واالتصال يف الوطن العربي ىلع مستوى الخبراء يف مجال اإلعالم واالتصال بهدف:

 ميثاق موحد ألخالقيات البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال. صياغة -

صياغة أطر استراتيجيات البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال لتوظيف مخرجات البحث العلمي لخدمة صناعة  -

 وريادة اإلعالم العربي، واالرتقاء بواقع عمل واقتصادات املؤسسات اإلعالمية العربية.

 االبتكار واملشاريع الريادية للشباب يف علوم اإلعالم واالتصال.رعاية بحوث  -

 صياغة رؤى مشتركة لربط بحوث اإلعالم يف الوطن العربي بتطوير مناهج أقسام وكليات اإلعالم. -

 وضع معايير دقيقة لتقييم بحوث اإلعالم واالتصال لغرض اعتمادها يف الترقيات العلمية. -



 ة لحوكمة تحكيم نشر بحوث اإلعالم واالتصال.صياغة مبادئ أساسية عام -

إعداد دليل توجيهي عملي لضبط املمارسة املعيارية يف البحث األكاديمي بحقل اإلعالم واالتصال يتضمن املبادئ  -

األخالقية األساسية يف البحث بمجال اإلعالم واالتصال، مثل: الدقة واملصداقية يف نقل املعلومات والبيانات، 

لنتائج، واألمانة العلمية يف النقل واالقتباس، وتعزيز نطاق التعاون العلمي باالعتماد ىلع هدف املشاركة وتفسير ا

العلمية بتبادل الخبرات واملعلومات واالستعانة بالثقة املتبادلة بين الباحثين، واملوضوعية يف تجسيد فكرة الحياد، 

واملحظورات، مثل: االنتحال، واحترام الخصوصيات، ومراعاة أخالقيات  واالبتعاد عن التحيز واالنفعاالت، وتجنب املبالغة،

 البحث عبر اإلنترنت، وبالوسائل الرقمية.

تنظيم دورات تدريبية ألعضاء الهيئات التدريسية يف التخصص من الخبراء حول املبادئ األساسية للمعايير األخالقية  -

 ليب تقييم وتحكيم البحوث الجامعية.الواجب توافرها يف بحوث اإلعالم واالتصال، وأسا

 األردن، جامعة الشرق األوسط ،كلية اإلعالمب أستاذ مشارك، د. عبد الكريم علي الدبيسي*
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